Η ΜΟΝΑ∆Α ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

Η Μονάδα, προϋπολογισµού € 38 εκατ., αποτελεί τη συνέχιση και ολοκλήρωση του Περιφερειακού Συστήµατος
∆ιαχείρισης Απορριµµάτων ∆.Μακεδονίας, οι υποδοµές του οποίου χρηµατοδοτήθηκαν από το Ταµείο Συνοχής ΙΙ
και υλοποιήθηκαν από τη ∆ΙΑ∆ΥΜΑ ΑΕ κατά την τριετία 2002-2004. Το έργο αποτελεί την κοµβική εγκατάσταση
του Συστήµατος, είναι δε αναπόσπαστη παράµετρος του Περιφερειακού Σχεδιασµού, ο οποίος εγκρίθηκε οµόφωνα
από το Περιφερειακό Συµβούλιο (1997). Το έργο είναι απολύτως ώριµο καθώς έχει διασφαλιστεί η Περιβαλλοντική
Αδειοδότηση, έχει εκπονηθεί η Προµελέτη και έχουν συνταχθεί τα Τεύχη ∆ηµοπράτησης. ∆εδοµένου ότι η
εναποµένουσα διάρκεια ζωής του Περιφερειακού ΧΥΤΑ δεν υπερβαίνει τα εννέα χρόνια, η άµεση δηµοπράτηση και
η έγκαιρη λειτουργία της Μονάδας καθίσταται επιτακτική, καθώς συνεπάγεται αφ’ ενός µεν υπερδιπλασιασµό της
διάρκειας χρήσης του ΧΥΤΑ (λόγω της µείωσης των προς ταφή υπολειµµάτων της επεξεργασίας), αφ’ ετέρου δε
µεγιστοποίηση της αποδοτικότητας της επένδυσης που υλοποιήθηκε κατά την τριετία 2002-2004 µε χρηµατοδότηση
από το Ταµείο Συνοχής ΙΙ.

Η λειτουργία της Μονάδας καθιστά εγκαίρως το Περιφερειακό ΟΣ∆Α της ∆.Μακεδονίας απολύτως συµβατό µε τον
πυρήνα της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τοµέα της διαχείρισης αποβλήτων, καθώς διασφαλίζονται
τόσο η µείωση της παραγόµενης ποσότητας και του βιοαποδοµήσιµου κλάσµατος που οδηγείται προς ταφή, όσο και
η αύξηση της ανάκτησης υλικών ή/και ενέργειας. Σηµειώνεται ότι το ΟΣ∆Α της ∆.Μακεδονίας παραµένει ηµιτελές
χωρίς την Μονάδα Επεξεργασίας, δεδοµένου ότι η έννοια της ολοκληρωµένης διαχείρισης ταυτίζεται απολύτως µε
την αξιοποίηση των ΑΣΑ. Στη ∆. Μακεδονία, ο σχεδιασµός σε επίπεδο περιφέρειας αποσκοπεί µονοσήµαντα στη
διασφάλιση οικονοµιών κλίµακας µε στόχο τη βιώσιµη εφαρµογή µεθόδων Μηχανικής Επεξεργασίας & Αξιοποίησης
των ΑΣΑ. Η κατασκευή και λειτουργία Μονάδας Μηχανικής Επεξεργασίας & Αξιοποίησης των απορριµµάτων
ουσιαστικά ολοκληρώνει το Σύστηµα που ήδη λειτουργεί, διαµορφώνοντας ένα πρότυπο -για τα ελληνικά δεδοµέναµοντέλο διαχείρισης αποβλήτων µε στόχο τη µείωση της προς ταφή ποσότητας απορριµµάτων και την
ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων µέσω της επεξεργασίας του βιοαποδοµήσιµου κλάσµατος και την
παραγωγή προϊόντων (υλικών ή/και ενέργειας), η αξιοποίηση των οποίων δύναται να επιφέρει οικονοµικά οφέλη και
να συµβάλει γενικότερα στην ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων.
Η µερική χρηµατοδότηση της Μονάδας από κοινοτικούς πόρους συνεπάγεται χαµηλά ετήσια κόστη λειτουργίας &
εξυπηρέτησης κεφαλαίων για το Σύστηµα, τουλάχιστον για την αρχική περίοδο της λειτουργίας της. Παράλληλα
όµως ενισχύει τις προοπτικές προσέλκυσης ιδιωτικών κεφαλαίων για τη συγχρηµατοδότηση της µονάδας εντός της
επόµενης τριετίας µέσα από την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει το θεσµικό πλαίσιο σχετικά µε τις
συµπράξεις δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα. Η συνεργασία µε επιχειρηµατικά σχήµατα αποβλέπει στη διασφάλιση της
επάρκειας κεφαλαίων για ταχεία υλοποίηση των έργων µε συστήµατα παραχώρησης που εγγυώνται αφ’ ενός την
ανάπτυξη ισχυρού ανταγωνισµού για την ανάληψη των έργων και αφ’ ετέρου την επιλογή του κατάλληλου
επιχειρηµατικού σχήµατος, το οποίο θα συνδυάζει την επιχειρηµατική ικανότητα µε την οικονοµική επιφάνεια και
την τεχνογνωσία στον τοµέα της διαχείρισης & λειτουργίας µονάδων επεξεργασίας ΑΣΑ παρόµοιας κλίµακας.
Σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα, το έργο θα ολοκληρωθεί σε δύο κατασκευαστικές περιόδους καθιστώντας
απολύτως εφικτή την έναρξη λειτουργίας της Μονάδας πριν τα µέσα του 2011.
Η επιλογή της υλοποίησης της Μονάδας, ως δηµοσίου έργου µε σύµβαση παραχώρησης και µερική χρηµατοδότησή
της από ιδιωτικά κεφάλαια, ακολουθεί πλήρως της επιταγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ότι αφορά την «ενίσχυση
των προσπαθειών των κρατών µελών προς την κατεύθυνση αυτή» µε στόχο να «µεγιστοποιηθεί το αποτέλεσµα
µόχλευσης των κοινοτικών πηγών χρηµατοδότησης, ώστε να αυξηθεί ο όγκος των χρηµατοδοτούµενων υποδοµών σε
ένα πλαίσιο περιστολής των Εθνικών ∆ηµοσίων ∆απανών» (βλ. “Οδηγός Ταµείου Συνοχής 2000-2006”, παρ.
2.1.3.:Βελτιωµένη λήψη υπόψη των ιδιωτικών πηγών χρηµατοδότησης), καθώς και «για την µεγιστοποίηση του
πολλαπλασιαστικού αποτελέσµατος των πόρων του Ταµείου Συνοχής προωθώντας τη µεγαλύτερη προσφυγή σε
ιδιωτικές πηγές χρηµατοδότησης» το ύψος των οποίων καθορίζεται ανάλογα µε «το εκτιµώµενο ποσό των εσόδων
που αποφέρει το έργο» λαµβάνοντας επιπλέον υπόψη «την εφαρµογή της αρχής ο ρυπαίνων πληρώνει» (βλ. “Οδηγός
Ταµείου Συνοχής 2000-2006”, Παράρτηµα ∆, παρ. 2).

Την τήρηση του χρονοδιαγράµµατος εγγυάται η αποδεδειγµένη εµπειρία της ∆ΙΑ∆ΥΜΑ ΑΕ σε δηµοπρατήσεις
έργων και υλοποίηση των αντίστοιχων συµβάσεων (κατασκευές παγίων υποδοµών, προµήθειες εξοπλισµού και
εκπόνηση µελετών) εντός των καθορισµένων χρονικών ορίων, τηρώντας απαρέκκλητα τις θεσµικές διαδικασίες
παράλληλα µε την άσκηση αποτελεσµατικής επίβλεψης στο έργο των αναδόχων εταιριών και κοινοπραξιών. Μετά τα
µέσα του 2002, η εταιρία σταδιακά δηµοπράτησε τριάντα περιβαλλοντικά έργα συνολικού Π/Υ € 26 εκατ. µε

χρηµατοδότηση από το Ταµείο Συνοχής ΙΙ, το ΕΠΠΕΡ και το 3ο ΠΕΠ ∆.Μακεδονίας. ∆εκαοκτώ έργα είχαν
ολοκληρωθεί µέχρι το ∆εκέµβριο του 2004, ενώ µετά την ένταξη νέων έργων στα τέλη του 2005 η ∆ΙΑ∆ΥΜΑ ΑΕ
διεκπεραίωσε άλλους δώδεκα διαγωνισµούς µέσα σε διάστηµα µικρότερο των έξι µηνών. Στα τέλη του 2006 ο
βαθµός υλοποίησης των νέων έργων είχε υπερβεί το 80% και ο στόχος για την ολοκλήρωσή τους πριν τα µέσα του
2007 είναι απολύτως εφικτός.
Επιπλέον, η απρόσκοπτη λειτουργία του περιφερειακού ΟΣ∆Α από τα µέσα του 2005 καταδεικνύει την επάρκεια της
εταιρίας στη διαχείριση ενός τεχνικά σύνθετου και λειτουργικά πολυ-παραµετρικού συστήµατος, η βιωσιµότητα του
οποίου εξαρτάται από την εξασφάλιση σταθερών χρηµατορροών, που σε µεγάλο βαθµό ταυτίζεται µε την έγκαιρη
είσπραξη των τελών χρήσης του από τους ΟΤΑ-χρήστες του. Από τη στιγµή που η τροφοδοσία της µονάδας µε
πρώτες ύλες (βλ. 120.000 τόνοι σύµµεικτων απορριµµάτων) και η χρηµατοδότηση της λειτουργίας της (βλ. µηνιαίες
καταβολές ισόποσων δόσεων εκ µέρους των 60 ∆ήµων και Κοινοτήτων της Περιφέρειας) είναι δεδοµένες, οι
προοπτικές αναφορικά µε τη βιωσιµότητα της επένδυσης είναι εξαιρετικά ισχυρές και µάλιστα σε άµεση συνάρτηση
µε τα προφανή περιβαλλοντικά οφέλη που συνεπάγεται η ορθολογική διαχείριση των ΑΣΑ σε µια περιβαλλοντικά
επιβαρηµένη περιοχή, όπως η ∆.Μακεδονία και ειδικότερα το λεκανοπέδιο Κοζάνης – Πτολεµαίδας (βλ. εξορυκτικές
δραστηριότητες και παραγωγή ενέργειας µε καύση λιγνίτη).

Η προσήλωση στην επίτευξη συγκεκριµένων αποτελεσµάτων εντός των χρονοδιαγραµµάτων αναφοράς, η σταδιακή
συσσώρευση τεχνογνωσίας στη διαχείριση έργων και η δηµιουργία ισχυρού µηχανισµού οργάνωσης της διαχείρισης
σε τεχνικό, οικονοµικό και διοικητικό επίπεδο αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά από τη µέχρι σήµερα εµπειρία
της ∆ΙΑ∆ΥΜΑ στον τοµέα της διαχείρισης χρηµατοδοτήσεων. Η υποδοµή και η τεχνογνωσία που αποκτήθηκαν
καθώς και η αξιοπιστία στην ορθολογική διαχείριση κοινοτικών πόρων, αποτελούν εγγύηση για την ταχύρυθµη και
τεχνικά άρτια υλοποίηση της Μονάδας Μηχανικής Επεξεργασίας των ΑΣΑ της ∆. Μακεδονίας. Η επένδυση αυτή
ολοκληρώνει το σύστηµα που ήδη λειτουργεί, ενώ παράλληλα δηµιουργεί τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις για την
περαιτέρω αναβάθµιση των υπηρεσιών προς τους 300.000 πολίτες της περιφέρειας και την προστασία του
περιβάλλοντος, συµβάλλοντας αποφασιστικά στην βιώσιµη περιφερειακή ανάπτυξη.
Ο στόχος είναι φιλόδοξος, όµως οι βάσεις είναι στέρεες: καθώς η απαιτούµενη µελετητική ωριµότητα έχει
διασφαλιστεί από το Ταµείο Συνοχής ΙΙ και η αξιοπιστία στους τοµείς της υλοποίησης και της διαχείρισης είναι
δεδοµένη, δεν µένει παρά η συνδροµή της πολιτείας για την άµεση χρηµατοδότηση του έργου και την έγκαιρη
ολοκλήρωση του Περιφερειακού ΟΣ∆Α της ∆.Μακεδονίας.

