ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ
(Π.Ε.Δ.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛ ΑΔΑΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΡΙΘ. 3
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ
(Π.Ε.Δ.) ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΗΣ 7ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Στην Πάτρα σήµερα

7 Μαρτίου 2015 ηµέρα Σάββατο και ώρα 12.00 στo

Λάτσειο Δηµοτικό Μέγαρο Πύργου, συνήλθε έπειτα από την υπ΄αριθ. 105/3-32015 πρόσκληση του Προέδρου, το Διοικητικό Συµβούλιο της Π.Ε.Δ. για
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα ηµερήσιας διάταξης που
αναφέρονται στην Πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Δήµαρχος Αγρινίου - Πρόεδρος
Δήµαρχος Πύργου - Αντιπρόεδρος
Δήµαρχος Ι.Π. Μεσολογγίου - Γραµµατέας
Δήµαρχος Πατρέων
Δήµαρχος Ανδρίτσαινας-Κρεστένων
Δηµ. Συµβ. Δήµου Πατρέων
Δηµ. Συµβ. Δήµου Αµφιλοχίας
Δηµ. Συµβ. Δήµου Πύργου
Δηµ. Συµβ. Δήµου Πατρέων

10

Παπαναστασίου Γεώργιος
Λιατσής Γαβριήλ
Καραπάνος Νικόλαος
Πελετίδης Κώστας
Μπαλιούκος Διονύσιος
Χριστόπουλος Κωνσταντίνος
Πρεβεζιάνος Ιωάννης
Αντωνακόπουλος Παναγιώτης
ΓεροπαναγιώτηΘεοδωρακοπούλου Αικατερίνη
Γεωργόπουλος Διονύσιος

11
12
13
14
15
16
17

Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος
Μπιρλή Ελένη
Ορλώφ Κυριάκος
Μπίρµπα Ουρανία
Παπανικολάου Τιµολέων
Ρούσση-Ντζιµάνη Αγγελική
Τζανάκος Νικόλαος

Δηµ. Συµβ. Δήµου Ι.Π. Μεσολογγίου
Δηµ. Συµβ. Δήµου Πατρέων
Δηµ. Συµβ. Δήµου Δυτικής Αχαΐας
Δηµ. Συµβ. Δήµου Πατρέων
Δηµ. Συµβ. Δήµου Αγρινίου
Δηµ. Συµβ. Δήµου Αγρινίου
Δηµ. Συµβ. Δήµου Πατρέων

Δηµ. Συµβ. Δήµου Πηνειού

Απόντες :
1.
2.
3.
4.

Καρπής Αθανάσιος
Νικολάου Χρήστος
Γαλούνης Ερωτόκριτος
Τραπεζιώτης Δηµήτριος

Δήµαρχος Ερυµάνθου
Δήµαρχος Δυτικής Αχαΐας
Δήµαρχος Ξηροµέρου
Δηµ. Συµβ. Δήµου Αγρινίου

Είναι εποµένως παρόντες δέκα επτά (17) συνόλου είκοσι ενός (21) µελών του
Διοικητικού Συµβουλίου της Π.Ε.Δ Δυτ. Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 52:
ΘΕΜΑ: Διαχείριση απορριµµάτων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, αλλά
και ειδικότερα του Δήµου Πύργου.
Ο Πρόεδρος της Π.Ε.Δ. Δυτ. Ελλάδας κ. Γ. Παπαναστασίου, έθεσε στο
σώµα, το θέµα της επιτακτικής πλέον ανάγκης αντιµετώπισης µε

συλλογικό

τρόπο, του προβλήµατος που έχει δηµιουργηθεί µε την συσσώρευση τόνων
απορριµµάτων στους δρόµους του Δήµου Πύργου.
Εξήρε την άµεση

ανταπόκριση

των

φορέων

της

πρωτοβάθµιας

Αυτοδιοίκησης, άλλά και προσωπικά του Περιφερειάρχη Δυτ. Ελλάδας κ.
Απ. Κατσιφάρα - ο οποίος παρέστη στην συνεδρίαση συνοδευόµενος από
τον Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας κ. Γ. Γεωργιόπουλο και το επιτελείο τους στην αγωνιώδη έκκληση του Δήµου Πύργου, για εξεύρεση άµεσης λύσης
στο τεράστιο πρόβληµα αποκοµιδής των απορριµµάτων από τους δρόµους
της πόλης και των τοπικών κοινοτήτων, το οποίο έχει διογκωθεί επικίνδυνα
τους τελευταίους µήνες.
Ο Περιφερειάρχης Δυτ. Ελλάδας, τονίζοντας ότι όλοι πρέπει να αναλάβουν
τις ευθύνες τους και αντίστοιχα θα κριθούν, εξέφρασε την στήριξη της
Περιφέρειας στο θέµα και αναφέρθηκε στην συλλογικότητα που πρέπει να
διέπει όλους του Δήµους και τους Φορείς Διαχείρισης, προκειµένου να
απορροφηθούν άµεσα από τους ΧΥΤΑ της Περιφέρειας, οι τόνοι των
απορριµµάτων που απειλούν τον Δήµο Πύργου. Κάλεσε παράλληλα τον
ΦοΔΣΑ Ηλείας, να καταθέσει άµεσα τις προτάσεις του για την ενδιάµεση
διαχείριση των απορριµµάτων.
Αναφέρθηκε επίσης στην έναρξη των διαβουλεύσεων για την τροποποίηση

του Περιφερειακού Σχεδιασµού, επισήµανε την ανάγκη να µην υπάρξουν
νέες χωροθετήσεις ούτε να απαξιωθεί ό,τι έχει ήδη δηµιουργηθεί, τόνισε δε
ότι βασικό κριτήριο θα πρέπει να είναι η ελάχιστη δυνατή τιµή για τον
πολίτη, στα πλαίσια µιας νέας κουλτούρας στο θέµα της διαχείρισης των
απορριµµάτων.
Ο Πρόεδρος της Π.Ε.Δ. κ. Γ. Παπαναστασίου, επισήµανε την ανάγκη
προώθησης

συλλογικών

λύσεων,

θεώρησε ως

κορυφαία

στιγµή

της

Αυτοδιοίκησης, το ότι Α’ και Β’ βαθµός συζητούν από κοινού ένα τόσο
µεγάλο θέµα και δεσµεύθηκε ότι θα ζητήσει και προσωπικά από τον
ΦοΔΣΑ της Γεωγραφικής Ενότητάς του, να συµβάλει στην από κοινού
επίλυση του άµεσου προβλήµατος του Δήµου Πύργου, πάντα µε γνώµονα
το συµφέρον του πολίτη και της κοινωνίας.
Ο Δήµαρχος Πύργου κ. Γ. Λιατσής, επικαλούµενος την άµεση απειλή της
δηµόσιας

υγείας,

αλλά

και

την

ευαισθησία

των

Δηµάρχων, απηύθυνε

έκκληση προς όσους Δηµάρχους της Περιφέρειας διαθέτουν νόµιµο ΧΥΤΑ
στον Δήµο τους, να δεχθούν - αν µπορούν - τα απορρίµµατα του Πύργου
που σαπίζουν στους δρόµους.
Την ανάγκη της αλληλεγγύης από όλους, αλλά και της συνεργασίας της
Περιφέρειας, ώστε να δροµολογηθεί οριστική λύση του προβλήµατος των
απορριµµάτων, τόνισε ο Γραµµατέας της Π.Ε.Δ. Δ.Ε. και Δήµαρχος Ι.Π.
Μεσολογγίου κ. Ν. Καραπάνος.
Σε ανάλογο πνεύµα κινήθηκαν και οι παρεµβάσεις άλλων µελών του Δ.Σ.
και λοιπών εκπροσώπων, δίνοντας τον τόνο της έµπρακτης αλληλεγγύης
των φορέων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας αυτοδιοίκησης, όταν τα
θέµατα γίνονται ιδιαίτερα σοβαρά και οι τοποθετήσεις και οι πρωτοβουλίες,
απαιτούν συναίσθηση ύψιστης ευθύνης.
Από

τον

Δήµαρχο

Πατρέων

διαχρονικής αντιµετώπισης

των

κ.

Κων.

Πελετίδη, τέθηκε

απορριµµάτων

ως

το

θέµα

«εµπόρευµα»,

της
των

πολιτικών ευθυνών για την µη επίλυση των προβληµάτων διαχείρισης των
απορριµµάτων µετά από τόσα χρόνια, του υψηλού κόστους για τον πολίτη
–αν προωθούνταν οι λύσεις που είχαν επιλεγεί – καθώς και του ασύµφορου
των µεµονωµένων επιλογών από κάθε Δήµο.

Ο Πρόεδρος της Π.Ε.Δ. κ. Γ. Παπαναστασίου, µετά την ολοκλήρωση της
συζήτησης, πρότεινε να εξουσιοδοτηθεί το Προεδρείο της Π.Ε.Δ. Δ.Ε.,
προκειµένου

σε

συνεργασία

µε

τον Περιφερειάρχη

Δυτ.

Ελλάδας,

να

απευθυνθούν στους ΦοΔΣΑ της Δυτ. Ελλάδας, µε στόχο να παρθούν εκ
µέρους

τους

αποφάσεις,

για

την

από

κοινού

απορρόφηση των

απορριµµάτων από τους δρόµους του Δήµου Πύργου, µε συλλογικό τρόπο
(όλοι από λίγο) και µε πλήρη συναίσθηση ευθύνης. Διευκρίνισε ότι η λύση
αυτή είναι προσωρινή και µόνο γι αυτή την φορά και κάλεσε τα µέλη του
Δ.Σ. να λάβουν οµόφωνη απόφαση.
Παράλληλα, τέθηκε προς το σώµα και η πρόταση της παράταξης του
Δηµάρχου Πατρέων κ. Πελετίδη, βάσει της οποίας, πρέπει ναι µεν να
δοθεί άµεση λύση στο πρόβληµα, µε την απορρόφηση των απορριµµάτων
από τους ΧΥΤΑ της περιοχής, αλλά λόγω του ότι αυτή είναι µια λύση
προσωρινή, θα πρέπει να αναδειχθεί η πολιτική διάσταση του θέµατος.
Διευκρίνισε ότι η κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ενωσης, η οποία υιοθετείται
από τις Περιφέρειες και τους Δήµους, υπηρετεί την ιδιωτικοποίηση του
τοµέα, κυρίως µέσω της κατασκευής και λειτουργίας µονάδων επεξεργασίας
µε ΣΔΙΤ, επιλογή που αποφέρει µεγάλα κέρδη για το κεφάλαιο, τα οποία
όµως χρεώνονται οι πολίτες µέσω των ανταποδοτικών τελών.
Το Δ.Σ. µετά από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εξουσιοδοτεί το Προεδρείο της Π.Ε.Δ. Δ.Ε., προκειµένου σε συνεργασία µε
τον Περιφερειάρχη Δυτ. Ελλάδας, να απευθυνθούν στους ΦοΔΣΑ της Δυτ.
Ελλάδας, µε στόχο να παρθούν εκ µέρους τους αποφάσεις, για την από
κοινού απορρόφηση των απορριµµάτων από τους δρόµους του Δήµου
Πύργου, µε συλλογικό τρόπο και πλήρη συναίσθηση ευθύνης.
Μειοψήφισε

η

πρόταση

της

παράταξης

του

Δηµάρχου

Πατρέων

κ.

Πελετίδη, η οποία έλαβε 5 ψήφους.
Ο Πρόεδρος

Ο Γραµµατέας

της ΠΕΔ Δυτ. Ελλάδας

της ΠΕΔ Δυτ. Ελλάδας

Γεώργιος Παπαναστασίου

Καραπάνος Νικόλαος

Δήµαρχος Αγρινίου

Δήµαρχος Ι.Π. Μεσολογγίου

