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ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΖΗΤΑ Η ΆΡΤΑ

Από τη στιγμή που άναψε η συζήτηση για το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων
δύσκολα θα έσβηνε. Λάδι στη φωτιά ρίχνει η πρόταση που καταθέτει επίσημα ο Δήμαρχος
Αρταίων και η οποία αναμένεται να προκαλέσει νέο γύρο αντιπαράθεσης. Ο κ. Τσιρογιάννης
απηύθυνε έγγραφο τόσο στον Πρόεδρο του ΦΟΔΣΑ Νίκο Καλαντζή όσο και στον Πρόεδρο
της ΠΕΔ Χρήστο Ντακαλέτση με το οποίο καταθέτει την πρότασή του για επιμερισμό του
κόστους μεταφοράς ισόποσα σε όλους τους Δήμους της Ηπείρου. Η πρόταση είχε
διατυπωθεί και παλιότερα από τον κ. Τσιρογιάννη και είχε προκαλέσει αντιδράσεις μεταξύ
των εκπροσώπων των ΟΤΑ.

1/2

Νέο επεισόδιο στο... σίριαλ με τα σκουπίδια
Συντάχθηκε απο τον/την neoiagones.gr
Τετάρτη, 22 Ιανουάριος 2020 16:22 -

ΠΕΔ και ΦΟΔΣΑ έχουν προγραμματισμένες συνεδριάσεις για την ερχόμενη Πέμπτη. Το
πιθανότερο είναι θα υπάρξει και κοινή συνεδρίαση των δύο κορυφαίων οργάνων, καθώς το
θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων και του κόστους εξελίσσεται σε φλέγον για τους
Δήμους της Ηπείρου.

Ήδη αρκετοί έχουν οφειλές και κινδυνεύουν με δέσμευση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων
ενώ σε εκκρεμότητα βρίσκεται και το ζήτημα των Σταθμών Μεταφόρτωσης και της
λειτουργίας τους.

Ο Δήμαρχος Άρτας με την επιστολή του θέτει και επίσημα το ζήτημα του κόστους
μεταφοράς των απορριμμάτων.

Πιο συγκεκριμένα, με την εν λόγω επιστολή ο Δήμαρχος ζητά να φέρουν το θέμα του
κόστος μεταφοράς των απορριμμάτων στο εργοστάσιο επεξεργασίας Αστικών Στερεών
Αποβλήτων στα Γιάννενα άμεσα προς συζήτηση στο Διοικητικό τους Συμβούλιο ΠΕΔ και
ΦΟΔΣΑ.

Προτείνει δε, ότι θα πρέπει να υπάρχει ενιαία τιμολογιακή πολιτική στο κόστος μεταφοράς
των απορριμμάτων στο εργοστάσιο επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων για όλους
του Δημότες της Ηπείρου άσχετα με την απόσταση που έχουν με το εργοστάσιο μιας και
αυτό σχεδιάστηκε να εξυπηρετεί όλους τους Ηπειρώτες.

2/2

