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Πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη μεταξύ του προέδρου των Οριζόντων Ηπείρου, Σπύρου
Ριζόπουλου και του προέδρου του ΦΟΔΣΑ Ηπείρου και Δημάρχου Ζηρού, Νίκου Καλαντζή,
κατά την οποία έγινε ανταλλαγή απόψεων για το θέμα της κεντρικής διαχείρισης των
απορριμμάτων της Ηπείρου.

Οι δύο πλευρές έδειξαν ταύτιση απόψεων και δεσμεύτηκαν ότι θα βαδίσουν προς κοινή
κατεύθυνση με κύριο γνώμονα όποιες κινήσεις προκριθούν, να κινούνται στα νομικά πλαίσια
και να είναι προς το συμφέρον όλων των εμπλεκομένων αλλά κυρίως των πολιτών της
Περιφέρειας Ηπείρου.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε σε τρία βασικά ζητήματα τα οποία αφορούν:

το πλαίσιο της σύμβασης που έχει η Περιφέρεια ως διαχειριστής με το εργοστάσιο και στο
εάν και κατά πόσο αυτή, εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον,

το στάδιο των έργων των σταθμών μεταφόρτωσης,
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το πλαίσιο του νόμου Φάμελλου και Θεοδωρικάκου για τα σκουπίδια που κατ' επέκταση
προσδιορίζουν το κατά πόσο η «ανταρσία» συγκεκριμένων δημάρχων για το θέμα της
τιμολόγησης έχει βάση.

Στη συνέχεια, ο κ. Ριζόπουλος ανέφερε ότι «η προσπάθεια καταστρατήγησης του
υπάρχοντος φορέα είναι κατ' αρχήν παράνομη, διότι αντίκειται στα νομικά πλαίσια και του
Φάμελλου αλλά και του Θεοδωρικάκου». Επίσης επεσήμανε ότι πολιτικά είναι εντελώς
άτοπη μια τέτοια σκέψη των «ανταρτών» τη στιγμή που όλη η Ευρώπη βαδίζει σε ευρεία
Περιφερειακότητα. «Είναι εγκληματικό στην Ήπειρο να γυρίσουμε σε επί μέρους δημιουργία
οργανισμών στα πλαίσια νομών ή άλλων υποδιαιρέσεων που ουσιαστικά επαναφέρουν την
αυτοδιοίκηση στην εποχή του κατακερματισμού και του πολιτικού σκοταδισμού», είπε
χαρακτηριστικά.

Ασκώντας κριτική στην περιφέρεια είπε: «πιστεύουμε ότι έχει καθυστερήσει υπερβολικά η
περιφέρεια στην ολοκλήρωση ενός σημαντικού έργου, δηλαδή των σταθμών μεταφόρτωσης,
με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ώστε να αποκατασταθεί
επιτέλους το έλλειμα της ανακύκλωσης στην περιοχή μας» και τόνισε ότι το πλαίσιο της
προγραμματικής σύμβασης με το εργοστάσιο πρέπει να επανεξεταστεί. Ως περιφέρεια οι
«Ορίζοντες Ηπείρου» θα ζητήσουν τη μετάβαση της προγραμματικής σύμβασης από το
ΦΟΔΣΑ καθότι όπως πολλά στραβά στην Ήπειρο, έτσι και εδώ, προηγήθηκε κακώς η
σύμβαση, ενώ δεν είχε ακόμη δημιουργηθεί ο ΦΟΔΣΑ». Παράλληλα, παρότρυνε τον κ.
Καλαντζή να έχει άμεσα επαφή με τον πρόεδρο της ΠΕΔ, στη λογική ότι μπορεί να μην
είναι των άμεσων αρμοδιοτήτων του το θέμα των απορριμμάτων, όμως είναι απαραίτητο να
εκφράζεται η αλληλεγγύη μεταξύ των τοπικών θεσμικών Οργάνων και όλες οι πολιτικές να
διακατέχονται από πνεύμα συνεργασίας στα Περιφερειακά Όργανα του Πρώτου Βαθμού της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τέλος, εισηγήθηκε στον Κ. Καλαντζή να επικοινωνήσει άμεσα με τη
διοίκηση της ΔΕΠΑ προκειμένου για να διερευνηθεί η εκκίνηση στρατηγικής συνεργασίας
για την εγκατάσταση μονάδων CNG, προκειμένου να αρχίσουν να εφοδιάζονται τα
απορριμματοφόρα με φυσικό αέριο. Αυτή η κίνηση αυτόματα θα απαιτήσει άμεση
μετατροπή των κινητήρων των απορριμματοφόρων σε φυσικού αερίου, ενώ θα λειτουργεί
επ' ωφελεία των Δήμων, μιας και θα μειωθούν τα κόστη μεταφοράς.

Εκ μέρους τον Οριζόντων Ηπείρου την τηλεδιάσκεψη παρακολούθησαν ο Περιφερειακός
Σύμβουλος Στάθης Νάνος, ο Συντονιστής Ανάπτυξης κ. Μιχάλης Νάτσης και ο Αναπληρωτής
Συντονιστής κ. Σπύρος Υφαντής.
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