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Ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων με τριπλάσιο κόστος από το σημερινό

Το κόστος για την ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων είναι μεγάλο και καλούνται να
το πληρώσουν οι δημότες. Για να αποφευχθεί αυτός ο κίνδυνος οι Δήμαρχοι της Ηπείρου
διαβουλεύονται και αναζητούνται λύσεις...

Το μεσημέρι της Δευτέρας, συνεδρίασαν στα γραφεία της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων
Ηπείρου οι 18 Δήμαρχοι της Περιφέρειας και είχαν μια πρώτη συζήτηση για ένα πολύ
σοβαρό θέμα: το δεδομένο είναι το εξής πολύ απλό, ότι τον ερχόμενο Σεπτέμβριο,
πρόκειται να λειτουργήσει το εργοστάσιο επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων στο
Ελευθεροχώρι του Δήμου Δωδώνης. Ένα πρόβλημα που επεσήμανε στη διάρκεια της
συνεδρίασης ο πρόεδρος του Περιφερειακού ΦΟΔΣΑ Στάθης Γιαννούλης είναι πως δεν
ξέρουμε ακόμα μέχρι σήμερα, ποιος θα παραλάβει το έργο, γιατί η αρμοδιότητα της
διαχείρισης των απορριμμάτων ανήκει μεν στην πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση αλλά τα
μεγάλα περιβαλλοντικά έργα στη χώρα, εκτέλεσαν ή εκτελούν ως σήμερα, οι Περιφέρειες,
πρώην κρατικής και νυν αιρετές. Αυτό συνέβη και στην Ήπειρο, με την αποκατάσταση των
ανεξέλεγκτων χωματερών και με την κατασκευή του εργοστασίου απορριμμάτων... Το
πρόβλημα αυτό βέβαια, είναι μάλλον δευτερεύον για τους πολίτες...

Τα αυξημένα κόστη
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Από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, οι Δήμοι και κατ' αντανάκλαση οι πολίτες, θα κληθούν να
αντιμετωπίσουν το σαφώς πιο αυξημένο κόστος στη διαχείριση των σκουπιδιών, εν σχέση
με την ταφή των απορριμμάτων που χρησιμοποιείται σήμερα, στους ΧΥΤΑ της χώρας.

Μια ιδέα έδωσε με δηλώσεις του, πριν τη συνεδρίαση των Δημάρχων, ο Δήμαρχος
Ηγουμενίτσας και πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου Γιάννης Λώλος,
αναφερόμενος στα νούμερα που αλλάζουν για το κόστος της συνολικής διαχείρισης.
Σήμερα, για παράδειγμα, ο ΧΥΤΑ Ιωαννίνων χρεώνει για τον ένα τόνο σκουπιδιών που
δέχεται με 20 ευρώ. Ο τόνος αντίστοιχα στο εργοστάσιο θα στοιχίζει 40 ευρώ! Διπλάσια
τιμή δηλαδή για την επεξεργασία των απορριμμάτων και μόνο γι' αυτήν, γιατί εργοστάσιο
δεν είναι μόνο αυτό: είναι και η μεταφορά των σκουπιδιών προς αυτό αλλά και η μεταφορά
των υπολειμμάτων της επεξεργασίας από το εργοστάσιο προς τους ΧΥΤΥ (Ελληνικού,
Βλαχέρνας και Καρβουναρίου).

Ο κ. Λώλος εκτίμησε πως μεσοσταθμικά η μεταφορά των σκουπιδιών από τους Σταθμούς
Μεταφόρτωσης που θα ξεκινήσουν να λειτουργούν μαζί με το εργοστάσιο, προς το
Ελευθεροχώρι, θα στοιχίζει 19 με 20 ευρώ ο τόνος. Ένα επιπλέον κόστος θα είναι και η
μεταφορά των υπολειμμάτων στους ΧΥΤΥ κι αυτό κατ' εκτίμηση του κ. Λώλου θα ανέρχεται
στα 10 ευρώ τον τόνο. «Όλο το ποσό θα αγγίζει κατά τη γνώμη μου πάνω από 100 ευρώ τον
τόνο» εκτίμησε ο Γιάννης Λώλος σε έναν υπέρ το δέον απαισιόδοξο υπολογισμό...

Το αξιοσημείωτο για τους πολίτες τέλος, είναι πως το επιπλέον κόστος για τα σκουπίδια
θα αυξήσει τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, γιατί ως γνωστόν, η πληρωμή των ανταποδοτικών
τελών προς τους Δήμους, γίνεται μέσω των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος.

Δηλώσεις ανησυχίας

«Ένας αγώνας χρόνων τώρα φτάνει προς το τέρμα του, καθώς οδεύουν προς το τέλος τους
τα έργα των απορριμμάτων. Ήλθε η ώρα που ως αυτοδιοικητικοί θα πάρουμε το φορτίο να
διαχειριστούμε τα έργα» σημείωσε ο κ. Λώλος. Προσωπικό υπάρχει, ολοκληρώνεται η
προκήρυξη και η πρόσληψη των 9.000 περίπου εργαζομένων της καθαριότητας στους
Δήμους. Θέμα υλικοτεχνικής υποδομής επίσης υπάρχει από την άλλη, σημείωσε ο πρόεδρος
της ΠΕΔ.
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Οι Δήμοι όμως, έχουν καθυστερήσει στην ενημέρωση – ευαισθητοποίηση του κοινού για τα
νέα δεδομένα και αυτό ήταν μια πρώτη απόφαση που ελήφθη στη συνεδρίαση της ΠΕΔ.
Ενημέρωση των δημοτικών συμβουλίων σε πρώτη φάση και ευαισθητοποίηση του κοινού
ακολούθως. «Βολευτήκαμε ως Α΄ βαθμός της ΤΑ γιατί η Περιφέρεια προχώρησε κάποια
έργα και οφείλουμε να την ευχαριστήσουμε για τη συνδρομή της που ήταν καθοριστική. Από
κει και πέρα όμως, ως Α΄ βαθμός αργήσαμε σίγουρα να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό και αν
δεν κάνουμε δράσεις γρήγορα, θα είναι επώδυνα τα αποτελέσματα για τους συνδημότες
μας» τόνισε χαρακτηριστικά.

«Η ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων έχει κόστος και δυστυχώς είναι
ανταποδοτικού χαρακτήρα τα έργα» τόνισε από την πλευρά του ο πρόεδρος του
περιφερειακού ΦΟΔΣΑ Στάθης Γιαννούλης.

Ιδέες χρειάζονται στη φάση αυτή, για να μην επιβαρύνουν τα αυξημένα κόστη τους δημότες.
Η εξοικονόμηση πόρων από τη χρήση λαμπτήρων led είναι μια λύση, αλλά δεν αρκεί. Η
διαλογή στην πηγή είναι η αποδοτικότερη λύση αλλά οι Έλληνες δεν έχουν αποκτήσει
ακόμα την κουλτούρα της μείωσης του όγκου των σκουπιδιών τους. Και αυτό είναι
υποχρέωση των Δήμων: η ενημέρωση.
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