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ΑΠΟΦΑΣΗ
της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Πελοποννήσου
H Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ Πελοποννήσου στην τακτική συνεδρίαση της 24 Οκτωβρίου 2017 συζήτησε
το θέμα της Διαχείρισης Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου και αποφάσισε ομόφωνα τα
παρακάτω:
Το ΤΕΕ Πελοποννήσου ασχολείται με την Διαχείριση των Απορριμμάτων από το 1998, κατά καιρούς δε,
έχουν εκδοθεί μελέτες Ομάδων Εργασίας για το θέμα αυτό. Λόγω της υποχρέωσης εκπόνησης ΠΕΣΔΑ,
από το 2005, συστάθηκε Ομάδα Εργασίας, η οποία παρακολουθούσε ανελλιπώς τις εξελίξεις, ανέλυε
και γνωμοδοτούσε επί των σχεδίων ΠΕΣΔΑ.
Βάσει των ανωτέρω, επιβάλλεται η άμεση ενεργοποίηση του ΦΟΔΣΑ, η ανάληψη από αυτόν όλων των
Αρμοδιοτήτων πού του αναλογούν, για την υλοποίηση του προγράμματος της Ενιαίας Κεντρικής
Διαχείρισης των Απορριμμάτων της Πελοποννήσου.
Για το σκοπό αυτό, είναι αναγκαία η άμεση στελέχωση του ΦΟΔΣΑ με το απαραίτητο προσωπικό
(σύμφωνα με το καταστατικό σύστασής του), έτσι ώστε να εγκρίνει - παρακολουθεί τόσο την Δημιουργία
και Λειτουργία των Τοπικών Μονάδων, όσο και την Δημιουργία και Λειτουργία των Κεντρικών
Μονάδων, καθώς επίσης την κατάρτιση από πλευράς του, των όρων και διαδικασιών για την Διαχείριση
των Απορριμμάτων σε Κεντρικό και Τοπικό επίπεδο (Προσωρινές Διαχειρίσεις), προς όφελος των
πολιτών και του περιβάλλοντος.
Η πρόσφατα ψηφισθείσα προγραμματική σύμβαση της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του ΦΟΣΔΑ θα
πρέπει κατ’ αρχήν να ικανοποιεί τους εξής όρους και προϋποθέσεις της ΣΜΠΕ (ΑΔΑ:Ω3ΙΤ4653Π8-ΒΜΖ)
και του ΠΕΣΔΑ:
1. Ως «εγγυημένη ποσότητα» αυτή των 100.000 τόνων, η οποία ευρίσκεται εντός των ορίων των
στόχων πού θέτει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανάκτηση και ανακύκλωση.
2. Η δυναμικότητα των Κεντρικών εγκαταστάσεων να είναι τόση ώστε να παραλαμβάνει
αποκλειστικά τα απορρίμματα της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
3. Ο χρόνος της σύμβασης να διαμορφωθεί στο πλαίσιο των ομοειδών συμβάσεων ανά την
Ελλάδα.
4. Υποχρεωτική αναγραφή όρου για την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών της υφιστάμενης
Κοινοτικής και Εθνικής Νομοθεσίας, καθώς και κάθε νέας υποχρεωτικής Κοινοτικής Οδηγίας και
ανάληψη της υποχρέωσης συμμόρφωσης αυτών από τον Ανάδοχο του έργου.
5. Απαλοιφή του όρου των «ποιοτικών χαρακτηριστικών» των απορριμμάτων πού μεταφέρονται
στην «πόρτα», με προφανή στόχο και σκοπό την απρόσκοπτη διάθεση της λυματολάσπης των
Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ), των προϊόντων κλαδέματος και λοιπών στερεών
αστικών αποβλήτων πού δεν περιλαμβάνονται στα «ρεύματα».
6. Καθορισμός του κόστους διαχείρισης σύμφωνα με τον μέσο όρο κόστους των ανάλογων
μονάδων πού λειτουργούν στα όρια της Επικράτειας.

7.
8.

Η λειτουργία αποκεντρωμένων Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ), θα πρέπει να
εγκρίνεται από τον ΦΟΣΔΑ σύμφωνα με την ΣΜΠΕ
Μετά από την υλοποίηση του έργου η λειτουργία των Μονάδων Διαχείρισης να γίνεται από τον
ΦΟΣΔΑ.

Το ΤΕΕ Πελοποννήσου ως Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας ζητά όλοι οι παραπάνω όροι και
δεσμεύσεις να ληφθούν υπόψη στο κείμενο της τελικής σύμβασης.
Για την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ Πελοποννήσου
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