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ΕΙΣΑΓΩΓΗ


Οι Συμπράξεις Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) είναι
συμβάσεις, κατά κανόνα μακροχρόνιες, οι οποίες
συνάπτονται μεταξύ ενός δημόσιου και ενός ιδιωτικού
φορέα, με σκοπό την εκτέλεση έργων ή/και την παροχή
υπηρεσιών.



Ο βασικός άξονας σχεδιασμού των έργων ΣΔΙΤ σχετικών
με την διαχείριση αποβλήτων είναι η διαχείριση
Συμβατικών Αποβλήτων με χρήση σύγχρονων – σε
διεθνές
επίπεδο
–
τεχνολογιών,
απολύτου
περιβαλλοντικής προστασίας και με οικονομικά βιώσιμο
τρόπο, για να διασφαλίζεται η διαχρονική εφαρμογή του
σχεδιασμού.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ


Με την μέθοδο της Σύμπραξης Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα
(ΣΔΙΤ), έχουν ήδη αναδειχθεί Ανάδοχοι στις Περιφέρειες
Δυτικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου, Ηπείρου και στους
νομούς Ηλείας και Σερρών.



Στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας το έργο είναι στην
φάση των τελικών δοκίμων. Στις Περιφέρειες Ηπείρου,
Πελοποννήσου, καθώς και στον νομό Σερρών
αναμένεται άμεσα να υπογράφουν οι τελικές συμβάσεις.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΩΝ


Η διάρκεια σύμβασης σύμπραξης είναι 27 έτη .



Ο χρόνος κατασκευής κυμαίνεται μεταξύ18 και 24
μηνών.



Εποπτεία από Ανεξάρτητο Μηχανικό



Υποχρεώσεις των Ανάδοχων :


ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ,
ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Καθορισμένη κερδοφορία και έσοδα για τον Ανάδοχο.
Τυχόν πλεονάσματα επιστρέφονται με καθορισμένο
τρόπο στην Αναθέτουσα αρχή και κατευθύνονται προς
περιβαλλοντικές δράσεις.



Εγχώρια προστιθέμενη αξία των έργων ≈70%



Τα έργα έχουν σχεδιαστεί ως συμπληρωματικά στις
δράσεις πρόληψης και διαλογής στην πηγή

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ


Τα έργα ΣΔΙΤ ουσιαστικά αποτελούν Δημόσια Περιουσία



Μοχλεύονται ιδιωτικά κεφάλαια και εγκεκριμένοι
κοινοτικοί πόροι. Τα συγκεκριμένα Έργα ΣΔΙΤ
τυγχάνουν και της σημαντικής οικονομικής
υποστήριξης από την ΕΤΕΠ, αλλά και από Ελληνικές
Συστημικές Τράπεζες.



Μείωση του κόστος προς τον πολίτη, δεδομένου ότι ο
ανταγωνισμός στην διαγωνιστική διαδικασία γίνεται
κυρίως στη βάση του χαμηλότερου τέλους εισόδου (gate
fee) στην μονάδα επεξεργασίας.



Επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας με κεντρικά έργα
(κατά τα επιτυχημένα ευρωπαϊκά πρότυπα) με
αποδέκτες τους πολίτες, οι οποίοι επιβαρύνονται με
ένα πολύ οικονομικό τέλος εισόδου για τα απορρίμματα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ


Μεταφέρεται όλη η ευθύνη λειτουργίας και συντήρησης
για 25 χρόνια στον Ανάδοχο, ο οποίος είναι
υποχρεωμένος να επανεπενδύσει μέρος της αρχικής
κεφαλαιακής δαπάνης στο έργο.



Μεταφέρεται όλη η ευθύνη και το ρίσκο της διάθεσης
των προϊόντων των μονάδων στον Ανάδοχο.



Όλοι οι Ανάδοχοι έχουν παρουσιάσει στις τεχνικές
προτάσεις τους έργα, τα οποία υλοποιούνται με
τεχνολογίες αιχμής.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ


Στο μοντέλο ΣΔΙΤ που εφαρμόστηκε στην Ελλάδα
αξιοποιήθηκε όλη η αντίστοιχη Ευρωπαϊκή εμπειρία
στους τομείς της κατασκευής, λειτουργίας και
συντήρησης. Δόθηκε σημαντικό βάρος στον τομέα της
περιβαλλοντικής παρακολούθησης των μονάδων και
επίτευξης περιβαλλοντικών στόχων, με αποτέλεσμα τα
συγκεκριμένα έργα να υπερκαλύπτουν τόσο τους
Εθνικούς, αλλά και τους Ευρωπαϊκούς στόχους που
υπολειπόμαστε εδώ και χρόνια.



Τα έργα ΣΔΙΤ έρχονται να συμβάλουν και να λύσουν
οριστικά το πρόβλημα των απορριμμάτων στις
ενδιαφερόμενες
περιοχές
προάγοντας
βέλτιστες
πρακτικές και δημιουργώντας εγχώρια προστιθέμενη
αξία σε υποδομές , know-How και θέσεων εργασίας.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ;

