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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Δημοπρατήθηκε η Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) της 2ης 

Διαχειριστικής 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 Διαχειριστικής 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 Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ). 

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

συνεργασία με την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και τους φορείς της ΦΟΔΣΑ. 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 : 

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

"Νευρόπολη" Δήμου 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 Δ.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 ΠΕΣΔΑ 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 Δήμοι και οι φορείς τους έργα περιβαλλοντικά, 

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

των σκουπιδιών στη Στερεά Ελλάδα». 

 


