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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

∆ηµοπρατήθηκε η Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) της 2ης 

∆ιαχειριστικής Ενότητας Βοιωτίας, προϋπολογισµού 20 εκ. €, στο πλαίσιο 

της υλοποίησης του Περιφερειακού Σχεδιασµού για τη διαχείριση των 

απορριµµάτων στη Στερεά Ελλάδα 

 

Στη φάση της δηµοπράτησης µε διεθνή ανοιχτό διαγωνισµό, βρίσκεται το έργο της 

Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) της 2ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας Βοιωτίας, 

που περιλαµβάνει την ευρύτερη περιοχή της Θήβας. 

Το έργο χρηµατοδοτείται από το ΕΣΠΑ της Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, µε συνολικό 

προϋπολογισµό 21.445.000 €, που αφορούν κυρίως την κατασκευή της µονάδας, 

καθώς και τα αναγκαία υποέργα. 

Η ένταξη της ΜΕΑ, καθώς και πολλών άλλων σηµαντικών έργων στην Περιφέρεια, 

έγινε στο πλαίσιο της στρατηγικής επιλογής του Περιφερειάρχη Κλέαρχου Περγαντά 

να ενεργοποιηθεί πλήρως το ΕΣΠΑ ειδικά στην κατεύθυνση υλοποίησης του 

Περιφερειακού Σχεδιασµού ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων (ΠΕΣ∆Α). 

Σ΄αυτή την κατεύθυνση, η Περιφέρεια έχει αναπτύξει διαρκή και ουσιαστική 

συνεργασία µε την πρωτοβάθµια αυτοδιοίκηση και τους φορείς της ΦΟ∆ΣΑ. Μια 

συνεργασία που πρακτικά αναδεικνύεται µε την ένταξη και χρηµατοδότηση ώριµων 



και αναγκαίων έργων που λύνουν τα προβλήµατα διάθεσης των στερεών αποβλήτων 

στη Στερεά Ελλάδα, όπως ενδεικτικά : 

• ∆ιευθέτηση του υφιστάµενου Χ.Υ.Τ.Α. και επέκταση κυττάρου στη θέση 

"Νευρόπολη" ∆ήµου Λαµιέων, προϋπολογισµού 11.193.000 € 

• Μονάδα επεξεργασίας στερεών αποβλήτων (εργοστάσιο κοµποστοποίησης) 

και χώρος υγειονοµικής ταφής υπολειµµάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) Ν. Φωκίδας, 

προϋπολογισµού 13.877.374 € 

• Μονάδα επεξεργασίας απορριµµάτων (ΜΕΑ) 2ης ∆.Ε. Ν. Βοιωτίας, 

προϋπολογισµού 21.445.336 € 

• Λειτουργική και περιβαλλοντική αναβάθµιση ΧΥΤΑ Λιβαδειάς προϋπολογισµού 

3.476.565 € 

• Επέκταση υφιστάµενου ΧΥΤΑ Κεντρικής Εύβοιας, προϋπολογισµού 7.524.900 

€ 

 

«Η δηµοπράτηση της ΜΕΑ στην περιοχή της Θήβας, είναι ένα σηµαντικό βήµα για 

την υλοποίηση του ΠΕΣ∆Α και την ολοκληρωµένη διαχείριση των απορριµµάτων» 

επισηµαίνει ο Περιφερειάρχης Κλέαρχος Περγαντάς. «Εµείς ως πρώτη αιρετή 

Περιφερειακή Αρχή συνεχίσαµε µια πετυχηµένη πολιτική που ήδη είχαµε εφαρµόσει 

στη Νοµαρχιακή µας 8ετία στη Βοιωτία, όπου είχαν προχωρήσει τα έργα διαχείρισης 

των απορριµµάτων. Είναι µια πολιτική συνεργασίας των δυο βαθµών αυτοδιοίκησης, 

µε βάση τις αρµοδιότητες και το θεσµικό ρόλο της κάθε µιας. 

Στόχος µας είναι να αποκτήσει η Στερεά Ελλάδα τις σύγχρονες υποδοµές για την 

ασφαλή διαχείριση και διάθεση των στερεών αποβλήτων. 

Η ΜΕΑ της Θήβας είναι ένα πολύ µεγάλο έργο, που περιλαµβάνει την κατάλληλη 

επεξεργασία και αξιοποίηση των σκουπιδιών, συµβάλλοντας στην περιβαλλοντική 

προστασία και στην αναβάθµιση της δηµόσιας υγείας. 

Τόσο µέσα από το τρέχον πρόγραµµα του ΕΣΠΑ, όσο και από το νέο ΕΣΠΑ υπάρχουν 

οι δυνατότητες, να υλοποιήσουν οι ∆ήµοι και οι φορείς τους έργα περιβαλλοντικά, 

έργα βασικά, έργα σύγχρονα και να επιλύσουν οριστικά και οργανωµένα το ζήτηµα 

των σκουπιδιών στη Στερεά Ελλάδα». 

 


