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Μετά από δύο μέρες λειτουργίας του, το εργοστάσιο επεξεργασίας αστικών στερεών
αποβλήτων στο Ελευθεροχώρι του Δήμου Δωδώνης, χρησιμοποιείται ως απλή χωματερή, με
την έννοια ότι απλώς γίνεται απόθεση των απορριμμάτων μέσα στις μεγάλες δεξαμενές
της υπερσύγχρονης μονάδας και θα περάσουν λογικά, μερικές ημέρες, μέχρι να ξεκινήσει η
κανονική επεξεργασία.

Ήταν προφανώς οι ανάγκες, προεκλογικές και επικοινωνιακές του Περιφερειάρχη Ηπείρου
Αλ. Καχριμάνη, να ανακοινώσει από το βήμα του τακτικού συνεδρίου της ΕΝΠΕ που
φιλοξενήθηκε για τις λίγες ώρες που διήρκεσε στην πόλη μας, την έναρξη της λειτουργίας
της μονάδας, αυτές που επέσπευσαν ενδεχομένως, τις καταστάσεις...

Για να ξεκινήσει ωστόσο σε πλήρη λειτουργία το εργοστάσιο να επεξεργάζεται απόβλητα,
απαιτείται σύμφωνα με εκτίμηση των ειδικών, απόθεμα σκουπιδιών της τάξης των 2.000
τόνων, ώστε να ξεκινήσει και να έχει κανονική ροή η λειτουργία. Αυτά τα σκουπίδια όμως,
και να θέλουμε, δεν βρίσκονται από τη μια στιγμή στην άλλη... Ο κύριος τροφοδότης
απορριμμάτων προσώρας, είναι όπως αναμένονταν, ο Δήμος Ιωαννιτών: την Δευτέρα περί
τα 25 απορριμματοφόρα πήγαν στο εργοστάσιο γύρω στους 200 τόνους απορριμμάτων και
ως το βράδυ της Τρίτης, αναμένεται να πάνε άλλους 150 τόνους. Το ένα, δύο, άντε τρία
αυτοκίνητα των άλλων Δήμων της Ηπείρου, σχεδόν δε λογίζονται... Μέχρι τις 2.000 τόνους
επομένως, χρειάζονται ακόμα ορισμένες ημέρες.

Συνεδρίαση του ΔΣ του ΦΟΔΣΑ
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Στον απόηχο της κόντρας ανάμεσα στη δημοτική αρχή των Ιωαννίνων και τον πρόεδρο του
Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Σπύρο Κωνσταντόπουλο, συνεδρίασε το μεσημέρι
της Τρίτης, το ΔΣ του ΦΟΔΣΑ για να εγκρίνει προϋπολογισμό, με μια σχετική επισφάλεια
βέβαια, καθώς κανείς δεν εγγυάται ότι οι ΦΟΔΣΑ θα συνεχίσουν να λειτουργούν τη νέα
χρονιά.

Από τα στοιχεία του προϋπολογισμού που έχουν μια αξία, είναι η αποδοχή του αιτήματος
των Δήμων Βορείων Τζουμέρκων και Δωδώνης να τους επιστραφεί με μια δόση
ανταποδοτικότητας, το κόστος που θα πληρώνουν για την ταφή του υπολείμματος στον
ΧΥΤΥ του Ελληνικού, για ευνόητους, ο καθένας από τους δύο Δήμους, λόγους. Θα έχουν
έκπτωση της τάξης του 50% στο λεγόμενο gate fee στο ΧΥΤΥ, για το υπόλειμμα.

Υπήρξε μια διαφωνία ως προς την προϋπολογιζόμενη ποσότητα υπολείμματος που θα
δέχεται ο ΧΥΤΥ από τη νέα χρονιά, ποσότητα που είναι συνάρτηση της ανακύκλωσης των
Δήμων.

Από την άλλη, τέλος, ο Δήμος Δωδώνης ενόψει και προεκλογικής περιόδου, θυμάται ξανά
τα περί κακής χωροθέτησης του εργοστασίου στο Ελληνικό και ζήτησε δια του Δημάρχου
Χρ. Ντακαλέτση πραγματογνωμοσύνη στο εργοστάσιο.
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