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ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Στο και πέντε της έναρξης λειτουργίας του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης
αστικών στερεών αποβλήτων, φαίνεται πως άρχισε να απασχολεί την πρωτοβάθμια Τοπική
Αυτοδιοίκηση της Ηπείρου το θέμα του αυξημένου κόστους και των πολλών απαιτήσεων που
θα έχει για την οικονομική λειτουργία των Δήμων, το πέρασμα στην εποχή του
εργοστασίου...

Θέματα όπως το αυξημένο κόστος λειτουργίας της ολοκληρωμένης διαχείρισης που
σημαίνει ήδη η κανονική λειτουργία του εργοστασίου ΑΣΑ στο Ελευθεροχώρι, με το
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λογαριασμό να πληρώνεται ήδη από τους Δήμους της Ηπείρου αλλά και τα προβλήματα της
μη λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης Απορριμμάτων, λόγω των παραλείψεων της
προηγούμενης κυβέρνησης που άφησε τους ΦΟΔΣΑ σε μια διαρκή μετάβαση, συζητήθηκαν
κατά τη συνεδρίαση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου, το μεσημέρι της Τρίτης, με
αρκετή ένταση. Την αφορμή για αυτή την κουβέντα έδωσε το αίτημα της Λευκάδας να
μεταφερθούν σκουπίδια της στο Ελευθεροχώρι και ακολούθως, και το υπόλειμμα των
σκουπιδιών να πάει και στους ΧΥΤΥ της Ηπείρου.

Η συνεδρίαση το μεσημέρι της Τρίτης, στα γραφεία της ΠΕΔ, έγινε με τη συμμετοχή μεταξύ
άλλων και του προέδρου του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων της 1ης Διαχειριστικής
Ενότητας, Σπύρου Κωνσταντόπουλου, ο οποίος περιέγραψε το πλαίσιο της νέας
κατάστασης που διαμορφώνει το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων.

O πρόεδρος της ΠΕΔ Ηπείρου Γιάννης Λώλος αναφέρθηκε στην πλευρά των μακρινών από
το εργοστάσιο Δήμων της Ηπείρου που δυσκολεύονται πάρα πολύ να ανταποκριθούν στο
πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης, και γιατί λείπουν ακόμα τα έργα υποδομής όπως
οι ΣΜΑ και γιατί δε λειτουργούν οι ΦΟΔΣΑ αλλά και γιατί είναι υψηλό το κόστος του νέου
συστήματος διαχείρισης των απορριμμάτων.

Στη συνέχεια, έγινε λόγος για την περίφημη ρήτρα της ελάχιστης εγγυημένης ποσότητας.
Για 80.000 τόνους σκουπιδιών θα πληρώνεται να διαχειρίζεται ετησίως το εργοστάσιο, είτε
το κάνει είτε όχι, λόγω μικρότερης ποσότητας που μπορεί να εισφέρουν σε αυτό οι Δήμοι
της Ηπείρου. Στην παρούσα φάση, όλα τα σκουπίδια τα πηγαίνει στο εργοστάσιο μόνο ο
Δήμος Ιωαννιτών και όπως τόνισε ο αντιδήμαρχος καθαριότητας της πρωτεύουσας της
Ηπείρου, Δημήτρης Κατηρτσίδης, ο στόχος της ελάχιστης εγγυημένης ποσότητας δεν
πιάνεται από το Δήμο Ιωαννιτών.

Εδώ ο πρόεδρος της ΠΕΔ τόνισε και το παράδοξο της ύπαρξης της ρήτρας της ελάχιστης
εγγυημένης ποσότητας και του ταυτόχρονου στόχου αύξησης της ανακύκλωσης στο 50%
των παραγόμενων απορριμμάτων.

Ένα άλλο ζήτημα τέλος που έβαλε ο αντιδήμαρχος καθαριότητας του Δήμου Ιωαννιτών ήταν
το ποιος εισπράττει από τους Δήμους. Με επιστολή της Περιφέρειας Ηπείρου, εκχωρείται
η αρμοδιότητα είσπραξης των τελών για τα απορρίμματα στους παρόχους ενέργειας.
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