
 

Αθήνα, 13 Γεκεμβπίος 2020 

Δπώηηζη και Αίηηζη Καηάθεζηρ Δγγπάθων 

Ππορ ηοςρ Υποςπγό Πεπιβάλλονηορ & Δνέπγειαρ και  

Υποςπγό Ανάπηςξηρ & Δπενδύζεων 

Θέμα:  Η Γςηική Αθήνα θα αναπνέει και ηην καύζη ηων ζκοςπιδιών ηος 

κένηπος από ηη νέα Μ.Δ.Α. Φςλήρ. 

ηιρ 29.10.2020, η Εκηελεζηική Επιηποπή (Ε.Ε.) ηος Ειδικού Διαβαθμιδικού 

ςνδέζμος Νομού Αηηικήρ (ΕΔΝΑ), ανακήπςξε υρ πποζυπινό ανάδοσο ηος 

διαγυνιζμού με ηον ηίηλο «Μελέηη καηαζκεςή έπγυν για ηην α’ θάζη 

αποκαηάζηαζηρ ηηρ ΟΕΔΑ Δςηικήρ Αηηικήρ και μεηαβαηικήρ διασείπιζηρ 

αποβλήηυν» ηον οικονομικό θοπέα ΕΝΩΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΗΛΕΚΣΩΡ 

Α.Ε. -W.A.T.T. Α.Ε. - Α' ΦΑΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΟΕΔΑ ΔΤΣΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ, με 

πποζθεπόμενη ηιμή 26.547.587,85€ πλέον ΦΠΑ. 

ηιρ 5.11.2020, η Διςποςπγική Επιηποπή ΔΙΣ ενέκπινε δύο νέα έπγα Διασείπιζηρ 

Αποππιμμάηυν ζηην Πεπιθέπεια Αηηικήρ υρ έπγα ύμππαξηρ Δημοζίος και 

Ιδιυηικού Σομέα (ΔΙΣ), ζςνολικού πποϋπολογιζμού 640 εκαηομμςπίυν εςπώ. 

ςγκεκπιμένα:  

● «Μονάδα Επεξεπγαζίαρ Αποβλήηυν (Μ.Ε.Α.) για ηιρ ανάγκερ ηος Κενηπικού 

Σομέα Αθηνών» μέζυ ΔΙΣ, ζηην πεπιοσή ηηρ Φςλήρ. Σο ζςγκεκπιμένο έπγο 

καλύπηει πεπίοδο έυρ 30 εηών, εκ ηυν οποίυν 3 έηη εκηιμάηαι όηι αθοπούν 

ηην καηαζκεςαζηική πεπίοδο και 27 ηην πεπίοδο λειηοςπγίαρ. 

● «Μονάδα Επεξεπγαζίαρ Αποβλήηυν (Μ.Ε.Α.) Π.Ε. Πειπαιώρ και Νήζυν» 

μέζυ ΔΙΣ, ζηην πεπιοσή ηος σιζηού. Σο ζςγκεκπιμένο έπγο καλύπηει 

πεπίοδο έυρ 29 εηών, εκ ηυν οποίυν 2 έηη εκηιμάηαι όηι αθοπούν ζηην 

καηαζκεςαζηική πεπίοδο και 27 ζηην πεπίοδο λειηοςπγίαρ. 

Δπωηούνηαι οι κκ. Υποςπγοί: 

1.  Η οδηγία (ΕΕ) 2018/851 (απ. 9) κάνει ζαθέρ πυρ ηα κπάηη μέλη ππέπει να 
λάβοςν δπαζηικά μέηπα για ηην ππόλητη παπαγυγήρ αποβλήηυν. Ποιερ είναι 
οι επενδύζειρ πος θα γίνοςν ππορ αςηή ηην καηεύθςνζη;  
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2. Πυρ θα σπημαηοδοηηθούν ηα δςο ανυηέπυ έπγα ΔΙΣ; Από πος θα 
πποέλθοςν ηα 640 εκαη. εςπώ; 

3. Για ποιο λόγο επιλέσθηκε η πεπιοσή ηηρ Φςλήρ για ηη νέα ‘Μ.Ε.Α. Κενηπικού 
ηομέα Αθηνών’; 

4. Ποιο θα είναι ηο όθελορ για ηο δημόζιο και ηοςρ πολίηερ από ηην καηαζκεςή 
αςηών ηυν δύο έπγυν; 

Αιηούμαι ηην καηάθεζη ηων παπακάηω: 

1. Συν θακέλυν πος πεπιέσοςν ηην ηεσνική ππόηαζη και ηην οικονομική πποζθοπά 

ηος οικονομικού θοπέα ΕΝΩΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΗΛΕΚΣΩΡ Α.Ε. -

W.A.T.T. Α.Ε. - Α' ΦΑΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΟΕΔΑ ΔΤΣΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ βάζει ηυν 

οποίυν η Ε.Ε. ηος ΕΔΝΑ ζηιρ 29.10.2020 ηον ανακήπςξε  υρ πποζυπινό Ανάδοσο 

ηος διαγυνιζμού με ηον ηίηλο «Μελέηη, καηαζκεςή έπγυν για ηην α’ θάζη 

αποκαηάζηαζηρ ηηρ ΟΕΔΑ Δςηικήρ Αηηικήρ και μεηαβαηικήρ διασείπιζηρ 

αποβλήηυν»   

2. Συν εγγπάθυν βάζει ηυν οποίυν η Διςποςπγική Επιηποπή ΔΙΣ πος ζςνεδπίαζε 

ηην  Πέμπηη 5 Νοεμβπίος 2020 ςπό ηην πποεδπία ηος Αναπληπυηή Τποςπγού 

Ανάπηςξηρ & Επενδύζευν κ. Νίκος Παπαθανάζη, ενέκπινε ηα δύο νέα έπγα 

Διασείπιζηρ Αποππιμμάηυν ζηην Πεπιθέπεια Αηηικήρ υρ έπγα ύμππαξηρ Δημοζίος 

και Ιδιυηικού Σομέα (ΔΙΣ), ζςνολικού πποϋπολογιζμού 640 εκαηομμςπίυν εςπώ. 

 

Ο επωηών Βοςλεςηήρ 

 

Κπίηων Απζένηρ 

 




