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Ανακοίνωση της Δημοτικής Κίνησης «Ανυπότακτος Κορυδαλλός»
Εν
μία νυκτί και χωρίς καμία διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες του Πειραιά, αποφασίστηκε
στην τελευταία συνεδρίαση της ΕΕ του ΕΔΣΝΑ στις 29/10 η υποβολή φακέλων για την
ένταξη στις ΣΔΙΤ των ΜΕΑ Σχιστού και Φυλής. Περιλαμβάνει την μελέτη, χρηματοδότηση,
κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία από τον ιδιώτη, με το δημόσιο να έχει την εποπτεία
υλοποίησης του έργου και θα χρηματοδοτεί τον εργολάβο για περίπου 25 έτη. Ειδικά το
ΣΜΑ Σχιστού θα εξυπηρετεί τους δήμους της περιφερειακής ενότητας Πειραιά και δήμους
του Νότιου Τομέα Αθηνών.

Πέρα από τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που θα έχει αυτή η εγκατάσταση ειδικά αν
περιλαμβάνει καύση ή θερμική επεξεργασία των απορριμμάτων, μια τέτοια επένδυση
έντασης κεφαλαίου με ΣΔΙΤ θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό αφενός την οικονομική
δραστηριότητα ολόκληρης της περιοχής, αφετέρου τις πολιτικές διαχείρισης των
απορριμμάτων σε ορίζοντα δεκαετιών.

Όπως αναφέρει και στην ανακοίνωση του το Δυτικό Μέτωπο:

"Στην απόφαση της Ε.Ε του ΕΔΣΝΑ περιγράφεται ξεκάθαρα τι σημαίνει ΣΔΙΤ . Ο ΕΔΣΝΑ
θα έχει τη «δυνατότητα να αξιοποιήσει την εμπειρία και τεχνογνωσία που υπάρχει στον
ιδιωτικό τομέα, διατηρώντας τον ισχυρό και επιτελικό του ρόλο του επί του έργου,
καθορίζοντας ,μεταξύ άλλων ,τις προδιαγραφές του έργου και εποπτεύοντας την
υλοποίησή του και την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων από τον ιδιώτη καθ’ όλη τη
διάρκεια της σύμβασης ,προς διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος».

«Ο ιδιωτικός Φορέας αναλαμβάνει το σύνολο ή μέρος του κόστους υλοποίησης του έργου
και ένα σημαντικό μέρος των κινδύνων που σχετίζονται με την κατασκευή και λειτουργία
του (risk allocation), ο δε Δημόσιος Φορέας επικεντρώνεται στον καθορισμό των τεχνικών
και λειτουργικών απαιτήσεων του έργου και αποπληρώνει τους Ιδιώτες με καταβολές,
συνδεδεμένες με την τήρηση των κριτηρίων διαθεσιμότητας και των προδιαγραφών
λειτουργίας, που θα περιλαμβάνονται στα τεύχη δημοπράτησης, καθώς και την επίτευξη
των στόχων που προβλέπονται από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία (πληρωμές
διαθεσιμότητας).
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Το αντικείμενο της προτεινόμενης Σύμπραξης συνίσταται στη μελέτη, χρηματοδότηση,
κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση και λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας
Αποβλήτων του θέματος που θα εξυπηρετεί την Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών και ανάγκες
που ενδέχεται να προκύψουν από το υπό αναθεώρηση ΠΕΣΔΑ» .

Με άλλα λόγια το δημόσιο θα έχει απλά τον «επιτελικό ρόλο» , θα διαθέσει την έκταση
και θα δανείσει μέσω των τραπεζών τον εργολάβο και ο εργολάβος θα έχει τα κέρδη για
25-27 χρόνια.

Αυτό που δεν λέει η απόφαση της Ε.Ε είναι ότι η μονάδα του Κεντρικού Τομέα Αθηνών δεν
θα βρίσκεται στον κεντρικό τομέα (Γουδή- Ελαιώνας) όπως προβλέπεται από το ισχύον
ΠΕΣΔΑ, αλλά στη Φυλή !

Εν τω μεταξύ το τοξικό δίδυμο της Φυλής (Παππούς – Μπουραίμης ) συνεχίζει το να
παίζει θέατρο καταψηφίζοντας την απόφαση για το νέο εργοστάσιο στη Φυλή, χωρίς να
εξηγεί τους λόγους που καταψηφίζει ."
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