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ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡ
ΡΓΕΙΑΚΗ: Υπ
πογραφή Σύμβασης ΣΔΙΤ
Τ για το έργοο
Διαχείρ
ρισης Απορρριμμάτων Πεεριφέρειας Ηπείρου
Η
Υπεγράφη
η σήμερα η σύμβαση του έργου
υ ΣΔΙΤ «Εγκατάσταση Επεξεργασίίας Αστικώνν Στερεών
Αποβλήτω
ων Περιφέρεειας Ηπείρο
ου», μεταξύ της Αειφορ
ρικής Ηπείρου, εταιρεία
ας μέλος το
ου Ομίλου
ΤΕΡΝΑ ΕΝ
ΝΕΡΓΕΙΑΚΗ κα
αι της Περιφέρειας Ηπείρρου.
Η σύμβασ
ση σύμπραξης προβλέπει τη μελέτηη, αδειοδόττηση, χρηματτοδότηση, κκατασκευή, ασφάλιση,
λειτουργία
α και συντήρηση του έρ
ργου για τα επόμενα 25
5 χρόνια. Η συνολική διιάρκεια της σύμβασης
είναι 26,55 έτη και περιλαμβάννει την 18μ
μηνη κατασκκευαστική περίοδο
π
καιι την 25ετή
ή περίοδο
λειτουργία
ας.
Το ύψος ττης επένδυση
ης ανέρχεται συνολικά σστα 52,6 εκ. ευρώ.
ε
Ο βασικόςς άξονας το
ου σχεδιασμο
ού είναι η δδιαχείριση Συμβατικών
Σ
Αποβλήτων με χρήση σύγχρονων
σ
τεχνολογιών, απολύττου περιβαλλλοντικής π
προστασίας και με οικο
ονομικά βιώ
ώσιμο τρόπ
πο, για να
ρονική εφαρ
ρμογή του σχχεδιασμού.
διασφαλίζζεται η διαχρ
Το έργο θ
θα επεξεργά
άζεται σε εττήσια βάση 105 χιλιάδεες τόνους απ
πορριμμάτω
ων μέσω της Μονάδας
Επεξεργασ
σίας Απορριμμάτων (ΜΕ
ΕΑ), θα ανακκυκλώνει του
υλάχιστον 17
7.000 τόνουςς χρήσιμων υλικών
υ
και
θα παράγει πράσινη ενέργεια
ε
ικαννή να καλύψ
ψει τις ανάγκκες 3.000 οικκογενειών μεε εξοικονόμη
ηση 12.000
τόνων CO22.
Σύμφωνα με τον σχεδ
διασμό του έργου,
έ
προβλλέπεται να δημιουργηθο
δ
ούν 200 θέσσεις εργασία
ας κατά την
περίοδο κκατασκευής, 90 θέσεις ερ
ργασίας κατ ά την 25ετή λειτουργία και μεγάλοςς αριθμός πα
αράλληλων
θέσεων ερργασίας (μετταφορές, εμπ
πορία και δια
ακυκλώσιμω
ων υλικών κ.λλπ).
αχείριση ανα
Με τη λειττουργία της νέας μονάδ
δας επεξεργα
ασίας απορρ
ριμμάτων δια
ασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις
κείμενες και ευρωπα
αϊκές νομοθεεσίες, ενισχύ
ύεται η προ
οστασία του περιβάλλονντος και πρ
ροβλέπεται
βελτίωση της ποιότη
ητας ζωής και
κ των συννθηκών υγεείας των πο
ολιτών. Η υυλοποίηση του
τ
έργου
προβλέπεει έμμεσα ή άμεσα οφέλλη στον Του ρισμό, την Εκπαίδευση
Ε
και τη νέα πποιοτική Γεω
ωργία, που
είναι στρα
ατηγικός στό
όχος για τη χώ
ώρα.
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