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Χωρίς απόφαση αλλά με θετική γνώμη έληξε η συζήτηση για το αν το εργοστάσιο
επεξεργασίας απορριμμάτων της Ηπείρου στο Ελευθεροχώρι, θα δεχτεί τα σκουπίδια της
Λευκάδας ή όχι.

Το συγκεκριμένο αίτημα έχει κατατεθεί εδώ και καιρό και το θέμα απασχόλησε τη
συνεδρίαση του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων
Ηπείρου που συνήλθε το μεσημέρι της Τρίτης, στα γραφεία της ΠΕΔ.

Το θέμα είχε εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη του διοικητικού συμβουλίου της ΠΕΔ ως εξής:
«Συζήτηση για τη διαχείριση των αστικών αποβλήτων στην Ήπειρο και εξέταση του
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αιτήματος του Δήμου Λευκάδας για την μεταφορά αστικών αποβλήτων στη Μονάδα
Επεξεργασίας Απορριμμάτων Περιφέρειας Ηπείρου μέχρι την ολοκλήρωση της Μονάδας
Προ-επεξεργασίας Απορριμμάτων και Κομποστοποίησης του Δήμου Λευκάδας».

Το αίτημα με την επιχειρηματολογία των φορέων της Λευκάδας που απευθύνεται στην
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, αναγνώστηκε από τον πρόεδρο της
ΠΕΔ, Γιάννη Λώλο.

Η συζήτηση δεν κατέληξε σε οριστική απόφαση, με ελάχιστους πάντως να βλέπουν
εντελώς αρνητικά το όλο θέμα, μεταξύ των οποίων και οι εκπρόσωποι της απερχόμενης
δημοτικής αρχής των Ιωαννίνων.

Από την όλη συζήτηση διεφάνη κατ' αρχάς, ένα κενό ως προς το αν μπορούν ή όχι το
εργοστάσιο επεξεργασίας ΑΣΑ και οι ΧΥΤΥ της Ηπείρου να δεχτούν τα σκουπίδια μιας
άλλης Περιφέρειας. Το θέμα αυτό έβαλε ο πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ Ιωαννίνων Σπύρος
Κωνσταντόπουλος και εξέφρασε την άποψη πως μάλλον δεν προβλέπεται ούτε στη
σύμβαση του εργοστασίου με τους ΦΟΔΣΑ αλλά ούτε και στον Περιφερειακό Σχεδιασμό
Διαχείρισης Απορριμμάτων, η μεταφορά σκουπιδιών από άλλη περιοχή.

Μια πιο ρεαλιστική άποψη για το όλο θέμα, εξέφρασε ο πρόεδρος του δημοτικού
συμβουλίου Ιωαννίνων, ως μέλος του ΔΣ της ΠΕΔ, Γιώργος Παπαδιώτης, υποστηρίζοντας
πως δεν πρέπει να πούμε "όχι" στα σκουπίδια της Λευκάδας.

"Θα πρέπει και για λόγους περιβαλλοντικούς και για λόγους οικονομικούς, να εξετάσουμε
πολύ σοβαρά την αξιοποίηση ενός εργοστασίου που είναι από τα λίγα που λειτουργούν σε
όλη τη χώρα πρόσθετο, γιατί σημαίνει και πρόσθετο οικονομικό όφελος στο Φορέα
Διαχείρισης, γιατί αν δεχτούμε τη Λευκάδα σημαίνει ότι θα πληρώσουν και για τα
υπολείμματα" σημείωσε. Και πρόσθεσε ακολούθως: "το εργοστάσιο έχει ένα ελάχιστο
κόστος λειτουργίας που ισοφαρίζεται με τη διαχείριση των 80.000 τόνων το χρόνο. Δεν
έχει σημασία από που θα τα πάρει τα σκουπίδια...".

Αρνητικός τόσο ως προς την κάλυψη της ελάχιστης εγγυημένης ποσότητας όσο και για την
υποδοχή σκουπιδιών από τη Λευκάδα, εμφανίστηκε ο Χρήστος Ντακαλέτσης, Δήμαρχος
Δωδώνης και άρα, Δήμαρχος του Δήμου που φιλοξενεί το εργοστάσιο απορριμμάτων.
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