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Την διάσταση απόψεων ανάμεσα στους δύο μεγαλύτερους Δήμους της Ηπείρου έχει
προκαλέσει η άποψη που διατύπωσε την περασμένη Παρασκευή, στο πλευρό του νέου
προέδρου της ΚΕΔΕ Δημήτρη Παπαστεργίου, ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης
για τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Ήπειρο.

Τι είπε ο Δήμαρχος Αρταίων; Ότι πρέπει να τεθεί σε επίπεδο ΦΟΔΣΑ η πρόταση να
επιμερίζονται οι 18 Δήμοι της Ηπείρου το συνολικό κόστος της ολοκληρωμένης διαχείρισης
των απορριμμάτων, αποδεχόμενοι μια ενιαία τιμολογιακή πολιτική, όλοι οι Δήμοι, είτε
βρίσκονται κοντά είτε βρίσκονται μακριά σε σχέση με το εργοστάσιο επεξεργασίας
απορριμμάτων του Ελευθεροχωρίου.

H πρόταση αυτή όχι μόνο δεν εντυπωσίασε, αλλά αντίθετα ξάφνιασε το μεγαλύτερο Δήμο
της Ηπείρου και μεγαλύτερο παραγωγό απορριμμάτων στην Περιφέρεια της Ηπείρου.

Σε δηλώσεις του το μεσημέρι της Τρίτης, ο αντιδήμαρχος καθαριότητας του Δήμου
Ιωαννιτών, Βαγγέλης Πήχας δήλωσε έκπληκτος για την πρόταση του Δημάρχου της Άρτας,
καθώς όπως είπε, το θέμα δεν έχει τεθεί στον καθ' ύλην αρμόδιο φορέα για τα σκουπίδια
που είναι ο νεοσύστατος Φορέας Διαχείρισης Απορριμμάτων Ηπείρου. Ωστόσο, η πρόταση
του κ. Τσιρογιάννη πρόκειται να τεθεί στο ΦΟΔΣΑ όπως επεσήμανε ο Δήμαρχος Αρταίων.

Ο κ. Πήχας υποστήριξε πως είναι άδικο ο μεγαλύτερος παραγωγός απορριμμάτων να
επωμιστεί το κόστος μεταφοράς των απορριμμάτων στο Ελευθεροχώρι για κάθε Δήμο της
Ηπείρου και τόνισε πως πρέπει να αναζητηθούν άλλες λύσεις. "Εμείς ως μεγαλύτερος
Δήμος της Ηπείρου θεωρούμε ότι αυτό είναι άδικο. Βέβαια μπορεί να έχουν τα δίκια τους οι
απομακρυσμένοι Δήμοι όμως αυτό δε μπορούν να επωμισθούν οι δημότες που είναι ο
μεγαλύτερος πληθυσμός στην Ήπειρο, μπορεί να βρεθούν άλλες λύσεις αλλά τονίζω ότι
κακώς έγιναν τέτοιες δηλώσεις, γιατί δε μπήκε το θέμα στο Φορέα Διαχείρισης. Όταν μπει
το θέμα εκεί, θα ληφθούν οι αποφάσεις..." σημείωσε ο κ. Πήχας προτρέποντας προφανώς
με τον τρόπο του, το συνάδελφό του από την Άρτα να μη βιάζεται...

Την ίδια ώρα, και επειδή ο Χρήστος Τσιρογιάννης μετέχει στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της
Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, και επειδή ακριβώς οι δηλώσεις του κ. Τσιρογιάννη
έγιναν ενώπιον του προέδρου της ΚΕΔΕ, ο κ. Πήχας πρότεινε στον Δήμαρχο της Άρτας να
θέσει το θέμα της επιδότησης των απομακρυσμένων από τα εργοστάσια Δήμων στην ΚΕΔΕ
ώστε να ληφθεί μια κεντρική απόφαση, με δεδομένο από τη νέα χρόνια το κόστος της
εναπόθεσης των απορριμμάτων στην Ήπειρο θα ανέλθει από τα 40 ευρώ ο τόνος που είναι
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σήμερα, στα 75 ευρώ ο τόνος.

Παράλληλα, ο κ. Πήχας επεσήμανε πως ήταν στρεβλό και το νομικό πλαίσιο του Φορέα
Διαχείρισης Απορριμμάτων καθώς ο νόμος που όρισε τους εκπροσώπους κάθε Δήμου στη
γενική συνέλευση του ΦΟΔΣΑ δεν ήταν δίκαιος γιατί ο Δήμος Ιωαννιτών με 120.000
κατοίκους είχε 4 εκπροσώπους και ο Δήμος Αρταίων με 40.000 κατοίκους είχε 3...
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