Ανακοίνωση σημαντικού γεγονότος
Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η εταιρεία ειδικού σκοπού Ε.Π.Α.ΔΥ.Μ. Α.Ε.
(Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης), μέτοχοι της οποίας είναι οι θυγατρικές ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις Α.Ε.
και ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε., προχώρησε χθες στην υπογραφή της Σύμβαση Σύμπραξης και των σχετικών
Συμβάσεων Χρηματοδότησης αναφορικά με το έργο «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή,
Συντήρηση και Λειτουργία Υποδομών του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων
(ΟΣΔΑ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με ΣΔΙΤ». Αναθέτουσα Αρχή του Έργου είναι η ΔΙΑΔΥΜΑ
Α.Ε. Η συνολική επένδυση ανέρχεται σε περίπου 48 εκατομμύρια ευρώ. Στη χρηματοδότηση του
Έργου συνεισφέρουν:
•

η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με περίπου € 13 εκατ.

•

το Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης (Jessica) Δυτικής Μακεδονίας με περίπου € 13 εκατ.

συνδράμοντας στην απορρόφηση κονδυλίων ΕΣΠΑ που άλλως δεν θα αξιοποιούνταν.
•

η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος χρηματοδοτώντας το κατασκευαστικό ΦΠΑ του Έργου (€ 5.6

εκατ.)
•

η ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις Α.Ε. και η ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. μέσω ιδίων πόρων με € 17 εκατ.

Το Έργο αποτελεί πρότυπο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, συμμορφώνεται με τις αυστηρότερες
προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενώ σημειώνεται ότι απέσπασε
διεθνές βραβείο από το περιοδικό World Finance και αποτελεί το πρώτο ολοκληρωμένο έργο
διαχείρισης απορριμμάτων στην Ελλάδα.
Η Σύμβαση αφορά στην χρηματοδότηση, ασφάλιση, κατασκευή και λειτουργία των κάτωθι
υποδομών:
Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) δυναμικότητας 120.000 τόνων ετησίως, Χώρο
υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ), 10 Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) εκ
των οποίων 9 υφιστάμενοι καθώς και Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης –Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)
με στόχο την ενημέρωση του κοινού και την ευαισθητοποίησή του πάνω σε θέματα διαχείρισης
απορριμμάτων και αειφόρου ανάπτυξης.
Μέσω της υλοποίησης του Έργου επιτυγχάνεται ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό ανάκτησης
ανακυκλώσιμων υλικών (35%), καθώς και ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό εκτροπής Βιοαποδομήσιμων
Αποβλήτων - ΒΑΑ (80%).
Στο Έργο αναμένεται να απασχοληθούν άμεσα (περίοδος κατασκευής – 2 έτη) τουλάχιστον 200
εργαζόμενοι, ενώ στην περίοδο λειτουργίας αναμένεται να δημιουργηθούν περισσότερες από 150
θέσεις εργασίας μόνιμου χαρακτήρα και σε βάθος χρόνου 25 ετών.
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