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Ό,τι ακριβώς είχαμε γράψει στο φύλλο της 4ης Ιουλίου για τα μέτωπα της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, τους «στρατούς» και τις συμμαχίες στο κρίσιμο θέμα της διαχείρισης των
στερεών αποβλήτων, επιβεβαιώθηκε από τη σκληρή κόντρα που ξέσπασε στο δημοτικό
συμβούλιο της Τετάρτης, ανάμεσα στο Δήμαρχο Θωμά Μπέγκα και τον πρόεδρο του ΦΟΔΣΑ
και δημοτικό σύμβουλο της «Ανεξάρτητης Δημοτικής Πρωτοπορίας», Σπύρο
Κωνσταντόπουλο.

Αφορμή αποτέλεσε ο διαγωνισμός για τη διαχείριση του βιοαερίου στο ΧΥΤΑ του
Ελληνικού, για το οποίο έργο την Τετάρτη, το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης
Αστικών Στερεών Αποβλήτων πήρε κατά πλειοψηφία απόφαση να προχωρήσει το
διαγωνισμό η Περιφέρεια Ηπείρου, μέσω προγραμματικής σύμβασης με το ΦΟΔΣΑ.

Η απόφαση αυτή έκανε το Δήμαρχο Ιωαννιτών να εκραγεί στη συνεδρίαση του δημοτικού
συμβουλίου το βράδυ της Τετάρτης, όταν στην εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση
επιτέθηκε στον Σπύρο Κωνσταντόπουλο και του ζήτησε ευθέως να παραιτηθεί. Αυτό που
κατήγγειλε ο Δήμαρχος Ιωαννιτών ήταν το γεγονός ότι αν και υπήρχε τεκμηριωμένη
εισήγηση για δημοπράτηση του έργου διαχείρισης βιοαερίου του ΧΥΤΑ Ελληνικού από το
μεγαλύτερο Δήμο του Νομού Ιωαννίνων, ο πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ Ιωαννίνων εισηγήθηκε στα
μέλη του ΔΣ την σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Ηπείρου για τη
διενέργεια του διαγωνισμού. Εκχώρησε δηλαδή ο κ. Κωνσταντόπουλος, κατά την
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καταγγελία του Δημάρχου, μια αρμοδιότητα του πρώτου βαθμού της Αυτοδιοίκησης στην
Περιφέρεια... «Δεν έχει αντιληφθεί το ρόλο του ο κ. Κωνσταντόπουλος. Όσοι απεργάζονται
τέτοιες αποφάσεις τορπιλίζουν τις υγείες σχέσεις μεταξύ πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης που οφείλουν να συνεργάζονται όπου απαιτείται. Η
διαχείριση των απορριμμάτων είναι ευθύνη της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης κι εμείς
είμαστε εδώ για την αναλάβουμε. Ο πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ είναι πολιτικό πρόσωπο και έχει
σημασία ο τρόπος με τον οποίο εισηγείται ένα θέμα, όταν μάλιστα έχει ενημερωθεί από το
Δήμο για τις προθέσεις του. Όφειλε να εισηγηθεί υπέρ του Δήμου», είπε ο κ. Μπέγκας.

Ο Δήμαρχος ανέδειξε και την αδιαφορία που έχει επιδείξει ο πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ
Ιωαννίνων σε ότι αφορά την επόμενη μέρα της διαχείρισης των απορριμμάτων μετά τη
λειτουργία του εργοστασίου ΑΣΑ.

«Τον Σεπτέμβριο ξεκινά η δοκιμαστική λειτουργία του εργοστασίου και ο ΦΟΔΣΑ δεν έχει
κάνει απολύτως τίποτα. Δεν έχει αναλάβει έστω μια πρωτοβουλία. Δεν υπάρχει ενημέρωση
και θα βρεθούμε προ τετελεσμένων. Προφανώς οι σχέσεις των δύο βαθμών αυτοδιοίκησης
είναι καλές και η Περιφέρεια έχει βοηθήσει πολύ στη διαχείριση απορριμμάτων, αλλά ποια
δημοτική αρχή προώθησε τα θέματα αυτά; Ανακύκλωση, ΧΥΤΑ Ελληνικού, βιοαέριο από την
πρώην χωματερή Δουρούτης; Εμείς ήμασταν μπροστά όταν δεν είχε γίνει τίποτα τα
προηγούμενα χρόνια. Δυστυχώς όμως, παραδώσαμε ένα ΦΟΔΣΑ που είχε μια εξέλιξη η
οποία στα χρόνια του κ. Κωνσταντόπουλου έχει σταματήσει», σημείωσε ο Δήμαρχος.

Ο ίδιος εξήγησε στο Σώμα πως ο Δήμος Ιωαννιτών έχει έτοιμη εναλλακτική λύση, με
εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, για να μην βρεθεί προ καμίας εκπλήξεως, αφού όπως
τόνισε δεν έχει πλέον καμία εμπιστοσύνη στον ΦΟΔΣΑ ότι θα καταφέρει να ανταποκριθεί
στα σφιχτά χρονοδιαγράμματα που υπάρχουν.

«Ο Δήμος δεν μπορεί να αφήσει τα σκουπίδια στους δρόμους περιμένοντας τους ΦΟΔΣΑ να
ενεργοποιηθούν. Έχουμε έτοιμη και μέθοδο και χρηματοδότηση σε περίπτωση που δεν
μπορέσουν οι ΦΟΔΣΑ να ανταποκριθούν», κατέληξε.

Προς επίρρωση των όσων κατήγγειλε ο Δήμαρχος, ήλθε και ο αντιδήμαρχος καθαριότητας
και μέλος του ΔΣ του ΦΟΔΣΑ, Δημήτρης Κατηρτσίδης. Ο αντιδήμαρχος κατηγόρησε τον κ.
Κωνσταντόπουλο πως αμέλησε σκόπιμα να πάρει αποφάσεις για τη διαχείριση των
απορριμμάτων, για τους ΣΜΑ και το βιοαέριο του ΧΥΤΑ, και φτάνοντας στο μη παρέκει από
άποψη χρόνου, προτείνει η Περιφέρεια Ηπείρου να αναλάβει το σύνολο της διαχείρισης.

2/3

Ο πόλεμος των σκουπιδιών ξεκίνησε
Συντάχθηκε απο τον/την neoiagones.gr
Πέμπτη, 26 Ιούλιος 2018 15:39 -

«Δεν έχουμε τίποτα με την Περιφέρεια, αλλά θα κάνω προσφυγή γιατί οι αποφάσεις δεν
γράφονται όπως λαμβάνονται. Ο νόμος λέει ότι αν ο οικείος Δήμος μπορεί να αναλάβει
οικονομικά και τεχνικά το έργο, πρέπει να ερωτηθεί αλλά ουδέποτε το πράξατε» σημείωσε
μεταξύ άλλων.

Οι απαντήσεις

Κωνσταντόπουλου

«Έχετε ξεχάσει ότι μιλάμε για συλλογικό όργανο, δεν αποφασίζω εγώ, μόνο προτείνω.
Αποφασίσαμε να συνεργαστούμε με την Περιφέρεια, γιατί είναι ένας αξιόλογος συνεργάτης
μας, όλα αυτά τα χρόνια» ήταν η απάντηση του Σπύρου Κωνσταντόπουλου.

Ο Νίκος Γκόντας προσπάθησε να καλύψει τον δημοτικό του σύμβουλο και απόρησε για τους
υψηλούς τόνους εκ μέρους του Δημάρχου. «Για συνεργασία με την Περιφέρεια μιλάμε και
όχι με κάποιον εχθρό» είπε χαρακτηριστικά, κάνοντας πως αγνοεί το προφανές
διακύβευμα...

Έκπληκτοι με την ένταση της αντιπαράθεσης, δήλωσαν οι Λάζαρος Νάτσης και Άρης
Μπαρτζώκας που ζήτησαν περισσότερη ενημέρωση για το θέμα των απορριμμάτων.
«Υπάρχουν προσωπικές ευθύνες αλλά έγιναν και συλλογικές διαδικασίες που τις
επιτρέψατε λόγω αμέλειας. Χάσαμε μια ακόμη μάχη και λόγω του προέδρου και λόγω
αδυναμίας του Δήμου να παρέμβει» σημείωσε μεταξύ άλλων ο πρώτος. Οι Τασιούλας και
Καφαράκης κατηγόρησαν Δήμο Ιωαννιτών και ΦΟΔΣΑ πως από κοινού προωθούν τα σχέδια
ιδιωτικοποίησης των απορριμμάτων.
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