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Με αφορμή τη χθεσινή ανακοίνωση της δημοτικής αρχής σχετικά με το διαγωνισμό για το
έργο διαχείρισης της λυματολάσπης του βιολογικού καθαρισμού η Ενότητα Πολιτών- Νέα
Γιάννενα εξέδωσε την εξής ανακοίνωση:

«Προτού καν ολοκληρωθεί η χτεσινή συνεδρίαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΙ, η Δημοτική Αρχή
έσπευσε να πανηγυρίσει για τη δήθεν δικαίωση της που αφορά την πολιτική απόφαση που
πήρε στην αρχή κιόλας της θητείας της, να ακυρώσει έναν ώριμο διαγωνισμό για την
απομάκρυνση της αποθηκευμένης λυματολάσπης που παράγεται στις εγκαταστάσεις του
βιολογικού καθαρισμού της επιχείρησης. Έναν διαγωνισμό ο οποίος είχε φτάσει στο στάδιο
της κατακύρωσης οριστικού αναδόχου και ο οποίος, αν είχε προχωρήσει, θα είχε ως
αποτέλεσμα, σήμερα κιόλας, να είχε ξεκινήσει το συγκεκριμένο έργο. Ένα έργο που
συνδέεται άμεσα και με την επέκταση του βιολογικού καθαρισμού το οποίο δεν μπορεί να
αρχίσει αν δεν απομακρυνθεί το σύνολο της αποθηκευμένης λυματολάσπης.
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Ακολουθώντας την προσφιλή της επικοινωνιακή τακτική, της παραπληροφόρησης και του
άκρατου λαϊκισμού, και σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να διαμορφώσει ένα θετικό κλίμα
υπέρ της, σε μια περίοδο όπου είναι κοινή πλέον πεποίθηση της συντριπτικής πλειοψηφίας
των Γιαννιωτών η μηδενική παραγωγή έργου και η πλήρης ανικανότητα της να διοικήσει το
Δήμο (ακυρώσεις διαγωνισμών, μεγέθυνση προβλημάτων καθημερινότητας όπως η
καθαριότητα), η Δημοτική Αρχή επιλέγει για ακόμη μια φορά τα ψεύδη και τις ανακρίβειες.

Αναφέρει ψευδώς ότι ο προηγούμενος διαγωνισμός είχε προϋπολογισμό 1,5 εκατ. ευρώ,
ενώ ο προϋπολογισμός ήταν 1,25 εκ. ευρώ. Παραλείπει φυσικά να αναφέρει ότι το
συμβατικό αντικείμενο του έργου όπως είχε καθοριστεί από την τελική προσφορά του
υποψήφιου αναδόχου ήταν 970.000 ευρώ μετά την έκπτωση που δόθηκε.

Πανηγυρίζει για δήθεν εξοικονόμηση πόρων όταν ακόμη δεν έχει προκηρυχθεί καν ο
διαγωνισμός και χωρίς να γνωρίζουμε αν και ποιες εταιρείες θα αποφασίσουν να λάβουν
μέρος.

Πανηγυρίζει γιατί καθυστέρησε δραματικά να προκηρύξει τον νέο διαγωνισμό όταν είναι
γνωστό ότι οι προθεσμίες για την απομάκρυνση της λυματολάσπης είναι ασφυκτικές, αφού
αυτό αποτελεί προϋπόθεση για να ξεκινήσει επιτέλους το έργο της επέκτασης του
βιολογικού που είναι ενταγμένο στο τρέχον ΕΣΠΑ και υπάρχει σοβαρός πλέον κίνδυνος να
μην έχει ολοκληρωθεί έως τη λήξη της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου και να χαθούν
με αυτόν τον τρόπο εκατομμύρια Ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Πανηγυρίζει γιατί, κατά την ίδια, η διαδικασία απομάκρυνσης της λυματολάσπης θα
ολοκληρωθεί μέσα σε μόλις 6 μήνες, μια εκτίμηση εντελώς αυθαίρετη και εκτός
πραγματικότητας. Αλήθεια, τι απαντά στην παραδοχή από τον υπογράφοντα τη μελέτη ότι
ο χρόνος αυτός σχεδόν με βεβαιότητα δεν επαρκεί, και παρουσιάστηκε ως ο ιδεατός και όχι
ως ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα που να λαμβάνει υπόψη τα πραγματικά δεδομένα και
τους κανόνες της επιστήμης?

Πανηγυρίζει για τη δήθεν δικαίωση της από την απόφαση της να προκηρύξει τον διαγωνισμό
χρησιμοποιώντας ως μονάδα μέτρησης τον όγκο και όχι το βάρος, αντίθετα με ότι γινόταν
στο παρελθόν αλλά και με την πάγια πρακτική όλων ανεξαιρέτως των ΔΕΥΑ που
προκηρύσσουν ανάλογους διαγωνισμούς. Βασίστηκε στην ογκομέτρηση ενός εξωτερικού
συνεργάτη και όχι στη μελέτη των υπηρεσιών της ΔΕΥΑΙ που για τον προηγούμενο
διαγωνισμό είχαν υπολογίσει την αποθηκευμένη ποσότητα στους 25.000 τόνους βασισμένοι
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σε σοβαρές επιστημονικές και εμπειρικές παραδοχές. Αυτά είναι τα αντικειμενικά
δεδομένα που έλαβε υπόψη? Και αφού η προηγούμενη μελέτη δεν ανταποκρίνονταν στην
πραγματικότητα πως εξηγεί το γεγονός ότι στον ίδιο διαγωνισμό συμπεριέλαβε και την
απομάκρυνση της παραγόμενης λυματολάσπης με μονάδα μέτρησης σε αυτή την περίπτωση
το βάρος και όχι τον όγκο?

'Όλα αυτά τα ερωτήματα αλλά και προβληματισμοί τέθηκαν από την παράταξη μας στο
σημερινό ΔΣ της ΔΕΥΑΙ χωρίς να δοθούν πειστικές απαντήσεις. Και είναι ερωτήματα που
πρέπει να προβληματίσουν όλους τους Γιαννιώτες καθώς 6 και πλέον μήνες από την
ανάληψη των καθηκόντων της νέας Δημοτικής Αρχής, γινόμαστε καθημερινά μάρτυρες μιας
κακόγουστης επικοινωνιακής προπαγάνδας που στόχο έχει να καλύψει τις παλινωδίες και
τις αδικαιολόγητες καθυστερήσεις για όλα τα μεγάλα ζητήματα της πόλης. Μια απλή
απόφαση ενός πολιτικού οργάνου για την προκήρυξη ενός έργου δεν αποτελεί από μόνο του
επίτευγμα. Ας μην ξεχνάμε ανάλογες διθυραμβικές δηλώσεις της Δημοτικής Αρχής και σε
άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις, για να έρθει η ίδια να ακυρώσει εγκεκριμένους
διαγωνισμούς ως αποτέλεσμα της ανικανότητας της. Η παράταξη μας ψήφισε θετικά για το
συγκεκριμένο έργο γιατί δεν χωρούν άλλες καθυστερήσεις σε ένα ζήτημα που πρέπει να
επιλυθεί μέσα σε ασφυκτικά χρονικά περιθώρια. Θα πρέπει, παρόλα αυτά, η Δημοτική Αρχή
να σταματήσει την προσφιλή της τακτική να οδηγεί τη λήψη σημαντικών αποφάσεων
κυριολεκτικά στο παρά πέντε και να καθιστά, έτσι, μονόδρομο, την καθολική υιοθέτηση της
δικής της άποψης, περιμένοντας με το δάχτυλο στη σκανδάλη αυτούς που δεν θα τη
στηρίξουν για να τους αναγάγει σε "εχθρούς" της πόλης και υπονομευτές του έργου της.
Γιατί και η επικοινωνιακή προπαγάνδα έχει τα όρια της και δεν θα μπορεί να κρύψει για
πάντα την αλήθεια και την έλλειψη έργου.»
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