Ανάθεζη κπαηικών επγαζιών ζε ιδιώηερ
Εδώ: Καηαζκεςή και λειηοςπγία εγκαηαζηάζευν εκμεηάλλεςζηρ αποππιμμάηυν και σώπυν ηαθήρ αποππιμμάηυν.
Πε πνιιέο πεξηπηψζεηο απνδείρηεθε ρξήζηκν λα αλαηίζεληαη δεκφζηεο εξγαζίεο απφ θξαηηθέο ππεξεζίεο, φπσο νη Γήκνη θαη νη Θνηλφηεηεο, ζε ηξίηνπο
(δει. Ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο).
Απηφ απνθηά ελδηαθέξνλ δηφηη έηζη πξαγκαηνπνηνχληαη ηα έξγα γξεγνξφηεξα θαη απνδνηηθφηεξα. Απηφ είλαη δπλαηφ δηφηη νη ηδησηηθνί πιεηνδφηεο
είλαη ζε ζέζε λα δεκηνπξγήζνπλ πην εχθακπηεο θαη επλντθέο δνκέο νξγάλσζεο θαη εμφδσλ απ’ φηη νη Γήκνη. Πηελ εμεχξεζε παξαγσγηθψλ
ζπληειεζηψλ νη ηδηψηεο δελ είλαη δεζκεπκέλνη απφ ζπγθεθξηκέλεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο αλάζεζεο (ζε αληίζεζε κε ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο) θαη
ζαλ ππνινγίζηκνη αγνξαζηέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαιπηέξα ηελ κεγάιε ηνπο γλψζε ηεο αγνξάο θαη ηελ δχλακή ηνπο ζ’ απηήλ.
Απηφ ηζρχεη ηδηαίηεξα γηα ηηο πνιπάξηζκεο εξγαζίεο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ θαη ηεο επεμεξγαζίαο ηνπ πφζηκνπ λεξνχ.

Χπηζιμοποιώνηαρ ο ιδιώηηρ ηην εκηενή ηεσνογνυζία ηος, δημιοςπγεί μειώζειρ εξόδυν ζηην θάζη ηηρ λειηοςπγίαρ, από ηιρ οποίερ οι
Δήμοι πποζδοκούν μακποππόθεζμα μειώζειρ ηυν ηελών για ηοςρ πολίηερ.
Γηαηήξεζε ξεπζηφηεηαο, πξνζηαζία ηεο δεκνηηθήο ηθαλφηεηαο γηα ιήςε δαλείσλ θαη νη επηδξάζεηο ζηελ απαζρφιεζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηαρχηεξεο ε
ζπκπιεξσκαηηθέο επελδχζεηο γηα θξαηηθά έξγα απνηεινχλ πεξαηηέξσ επηρεηξήκαηα γηα ηδησηηθνπνηήζεηο απφ ηελ ζθνπηά ησλ Γήκσλ. Απφ ηελ ζθνπηά
ηνπ Γήκνπ δελ επηβαξχλεηαη ν πξνυπνινγηζκφο, δηφηη νη αλαγθαίεο δαπάλεο δελ γίλνληαη απφ ην δηνηθεηηθφ ηακείν αιιά θαιχπηνληαη πιήξσο κέζσ
ησλ ηειψλ.

Παπάδειγμα η Γεπμανία:
Κεηά ηελ έλσζε ππήξρε κεγάιε αλάγθε αλαπιήξσζεο ζηελ πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο Γεξκαλίαο. Γηα ηελ δεκηνπξγία κηαο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ
πξνβιεπφηαλ έσο ην έηνο 2000 έλα πνζφ επέλδπζεο χςνπο 34 δηο. Γεξκ. Κάξθσλ. Γήκνη θαη Θνηλφηεηεο δελ κπνξνχζαλ λα αληαπνθξηζνχλ
νηθνλνκηθά. Έηζη πξφθπςε αλαγθαζηηθά ε πξαγκαηνπνίεζε ηδησηηθνπνηήζεσλ γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ δεκνζίσλ έξγσλ. Απηφ πξνσζείην θαη
πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε κεγάιε έκθαζε.
Ξαξφιν πνπ νη Γήκνη ήηαλ επηθνξηηζκέλνη κε ηελ κεγαιχηεξε επζχλε γηα ηελ δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ, κπφξεζε σζηφζν ην θξάηνο κέζσ ηεο
λνκνζεζίαο θαη ησλ πνπξγείσλ λα παξαθηλήζεη, ζπκβνπιεχζεη θαη πιεξνθνξήζεη ηνπο Γήκνπο, ψζηε λα δψζνπλ νηθνλνκηθά θαη νηθνινγηθά ζπλεηέο
ιχζεηο ζηα κειινληηθά πξνβιήκαηα καδί κε ηνπο εκπιεθνκέλνπο επηρεηξεκαηίεο. Έηζη κπνξεί λα γίλεη θαη εδψ ζηελ Διιάδα.
Πρεηηθά κε ηνλ έιεγρν ζε ηέηνηνπ είδνπο έξγα, ζηελ πεξίπησζε κηαο ζπιινγηθήο επηρείξεζεο (Joint Venture= Κοινοππαξία), ν Γήκνο παξακέλεη
δεζκεπκέλνο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγηά ηεο εγθαηάζηαζεο. Πε πεξίπησζε πιήξνπο ηδησηηθνπνίεζεο πξνβιέπνληαη επίζεο
ζπκβνιαηνγξαθηθά έιεγρνη ζε φινπο ηνπο ηνκείο, νη νπνίνη δηελεξγνχληαη απφ ηνλ Γήκν, ν νπνίνο ιεηηνπξγεί ζαλ εληνιέαο. Γηα ηελ θάζε ηεο
ιεηηνπξγίαο κπνξεί λα πξνβιεθηνχλ ηαθηηθέο εθζέζεηο αλαθνξάο θαη έιεγρνη.

Αςηό ηο ζύζηημα είναι μάλιζηα καλύηεπο από ηο μέσπι ηώπα ζηο οποίο οι Δήμοι ελέγσοςν ηην δική ηοςρ επγαζία.
Πηελ πεξίπησζε ηδησηηθήο επηρείξεζεο, ε πηζαλφηεηα πιεκκεινχο εξγαζίαο ζα νδεγνχζε ζε θαηαγγειία θαη αθχξσζε ελφο νξζά δηαηππσκέλνπ
ζπκβνιαίνπ, (Σςμθυνίερ ζςνεπγαζίαρ)
πξάγκα ην νπνίν εμάιινπ ζα ζήκαηλε γηα ηελ επηρείξεζε ρξεκαηηθέο απψιεηεο θαη βιάβε ηεο θήκεο ηεο. Απφ εδψ πξνθχπηεη ην ζεκειηψδεο
ελδηαθέξνλ ηνπ ηδηψηε γηα θαιέο ιχζεηο θαη ζσζηή δηεμαγσγή φισλ ησλ εξγαζηψλ.
Ζ δηεπθξίλεζε ηνπ ζέκαηνο ηνπ ρψξνπ ησλ εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο απνξξηκκάησλ θαη ησλ ρσκαηεξψλ είλαη νπσζδήπνηε θξαηηθή ε δεκνηηθή
ππφζεζε, αλ θαη ε ηδησηηθή επηρείξεζε κπνξεί λα ζπλδξάκεη ζπκβνπιεπηηθά. Απηφ αθνξά θαη ηελ αγνξά ησλ απαηηνπκέλσλ νηθνπέδσλ ησλ νπνίσλ
φκσο ηελ πιεξσκή, ζχκθσλα κε ηα ζπκβφιαηα, αλαιακβάλεη ε ηδησηηθή επηρείξεζε.

Σκοπόρ αςηού ηος άπθπος είναι να δοθούν πποηποπέρ για έναν νέο ηπόπο ζκέτηρ, πος αλλού έσει λειηοςπγήζει εξαίζια και
πποζθέπεηαι για ηην Ελλάδα λόγο ηος μεγάλος πποβλήμαηορ ηυν αποππιμμάηυν.
Ππέπει να ληθθεί ςπ’ ότη όηι οι καλέρ λύζειρ πποβλημάηυν απαιηούν επίζηρ ζκέτη και δπάζη πέπα από ηα ζηενά ηοπικά όπια.

Απηφ ζεκαίλεη φηη κεξηθέο εγθαηαζηάζεηο κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζσζηά κφλνλ εθφζνλ δελ πεξηνξηζηνχλ ζε επίπεδν δήκσλ θαη λνκψλ. Απηφ
φκσο ην θαηαθέξλνπλ νη ηδηψηεο θαιπηέξα απφ ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο. Ιεπηνκέξεηεο – θπξίσο γηα ην ζέκα ζπγθεθξηκέλσλ ρξεκαηνδνηηθψλ
κνληέισλ – κπνξνχλ λα δηεπθξηληζηνχλ ζε ζπδεηήζεηο κε ηνπο ζπλεξγάηεο ησλ αληίζηνηρσλ εηαηξεηψλ.

Σκοπόρ και Σηόσορ είλαη πάλσ απφ φια λα δεκηνπξγήζνπκε πξψηηζηα ζηνλ Γήκν Υξσπνχ πνιιέο, κα πάξα πνιιέο ζέζεηο εξγαζίαο γηα φινπο ηνπο
αλζξψπνπο πνπ δνπλ εδψ, γηα Λένπο θαη Δλήιηθνπο. Λα είλαη φινη κέηνρνη ζηελ δεκηνπξγηθή αληίιεςε απηήλ κε Άπνςε, Γλψζε, Γνπιεηά, Γηαθάλεηα
θαη πάλσ απφ φια κε Οπγάνυζη και Πειθαπσεία. Ξξέπεη ινηπφλ λα θηίζνπκε ην ζπίηη κηαο λέαο θνηλσλίαο πνπ ζα είλαη ν θαζξέπηεο ηνπ
πξαγκαηηθνχ Έιιελα πνπ έδσζε ηα θψηα ζε φιν ηνλ θφζκν θαη εηδηθά ζε θνηλσλίεο φπσο ηελ Γεξκαλία πνπ ζήκεξα παίδεη δηθαηνινγεκέλα ηνλ
πξψην ξφιν ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Νη ηνκείο, θαη ην θέληξν βάξνπο ησλ εξγαζηψλ κπνξνχλ λα είλαη νη εμήο:
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