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ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Παραδόθηκαν από την Περιφέρεια Ηπείρου στους Δήμους Ιωαννιτών, Ηγουμενίτσας,
Πρέβεζας, Ζίτσας, Πάργας, Ζηρού και Κόνιτσας οι ολοκληρωμένες Οριστικές μελέτες και
τα τεύχη δημοπράτησης για τα κεντρικά πράσινα σημεία τους (greenpoints), η υλοποίηση
και λειτουργία των οποίων προβλέπεται στον εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ 2016 Ηπείρου.

Η Αντιπεριφερειάρχης Κα Τατιάνα Καλογιάννη δήλωσε: «Άλλη μια σημαντική δράση του
ΠΕΣΔΑ Ηπείρου δρομολογείται στο πλαίσιο της συνεχούς και συστηματικής υποστήριξης
της Περιφέρειας Ηπείρου προς όλους τους Δήμους και τους ΦοΔΣΑ. Οι οριστικές μελέτες
και τα τεύχη δημοπράτησης των κεντρικών πράσινων σημείων ολοκληρώθηκαν και
παραδίδονται σήμερα σε κάθε Δήμο προκειμένου να αναλάβουν τη δημοπράτηση, υλοποίηση
και τη λειτουργία τους. Οι, εν λόγω, οριστικές μελέτες εκπονήθηκαν με ευθύνη της
Περιφέρειας Ηπείρου, αφού προηγήθηκαν σχετικά αιτήματα των Δήμων καθώς κι οι
αναγκαίες συνεννοήσεις και αποφάσεις των Δημ. Συμβουλίων για την υπόδειξη των
γηπέδων εγκατάστασης».

Επίσης, η Αντιπεριφερειάρχης ανέφερε τα ακόλουθα: «ΗΠεριφερειακή Αρχή έθεσε την
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ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων, ως στόχο πρώτης προτεραιότητας από την αρχή
της θητείας της και δραστηριοποιήθηκε επιτυχώς –πολλές φορές και ως αρωγός των
Δήμων και των ΦοΔΣΑ- για την υλοποίηση όλων των αναγκαίων έργων που είναι ενταγμένα
στον συνολικό σχεδιασμό του εγκεκριμένου ΠΕΣΔΑ 2016 Ηπείρου.

Είναι αλήθεια ότι η ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων είναι
χαρακτηριστικό στοιχείο του σύγχρονου ανθρώπινου πολιτισμού, αλλά και μοχλός
κοινωνικής ανάπτυξης.

Η υλοποίηση των αναγκαίων έργων υλοποίησης του σχεδιασμού που καλύπτει γεωγραφικά
το σύνολο της Περιφέρειας μας και προδιαγράφει όλα τα αναγκαία έργα και δράσεις και για
τους 18 δήμους, εξελίσσεται ραγδαία και χωρίς παρεκκλίσεις στην τήρηση των, επιμέρους,
χρονοδιαγραμμάτων. Η μη εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού θα επέφερε,εκτός
των «αποκρουστικών και χαοτικών» φαινομένων που παρατηρούνται σε γειτονικές μας
περιοχές, και την επιβολή του προστίμου (ειδικό τέλος ταφής), το οποίο όπως ορίζεται
στον σχετικό Νόμο 4042/2012, ανέρχεται για το 2019 στα 35€ τον τόνο ανεπεξέργαστου
αποβλήτου, και κλιμακώνεται μέχρι τα 60€, με ετήσια αύξηση 5€.

Όμως και η εφαρμογή της ολοκληρωμένης διαχείρισης θα αυξήσει το υφιστάμενο κόστος. Η
εφαρμογή συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης στην Δυτική Μακεδονία που καλύπτει
12Δήμους συμβασιοποιήθηκε στα 109€/tn (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ),έτσι ώστε να
απαιτηθεί και η διαρθρωτική υποστήριξη από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για να μη
μετακυλιστείεξ' ολοκλήρου στους πολίτες.

Η αποτύπωση όλων των μεγεθών και παραγόντων που θα διαμορφώσουν το κόστος για την
Περιφέρεια μας, παρουσιάστηκε στην «Μελέτη συγκριτικής αξιολόγησης κόστους –
οφέλους πριν και μετά από την λειτουργία των νέων έργων του ΠΕΣΔΑ 2016 ΗΠΕΙΡΟΥ»,
που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας την 21η Ιουλίου 2017.

Στην Ήπειρο, δεν είναι, ακόμη, οριστικοποιημένος ο τρίτος κύριος παράγων κόστους, που
είναι η δαπάνη για την λειτουργία των 8 Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ
Ηπείρου – Α΄φάση), που ήδη κατασκευάζονται με ευθύνη της Περιφέρειας.

Σήμερα, είναι γνωστοί οι άλλοι δύο κύριοι παράγοντες κόστους:
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1. Το τέλος εισόδου στο εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων: 40€/tn και

2. To τέλος εισόδου στους«ΧΥΤΑ» (και μετά την λειτουργία του εργοστασίου επεξεργασίας
αστικών στερεών αποβλήτων«ΧΥΤΥ»): 12€/tn.

Το κόστος της λειτουργίας των ΣΜΑ θα προκύψει μετά από διαγωνιστική διαδικασία
επιλογής αναδόχου για την υπηρεσία αυτή.
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