Ηλιούπολη 21 Νοεμβρίου 2016
Προς
1.
2.

3.

Κο Βασίλη Βαλασόπουλο, Δήμαρχο Ηλιούπολης
Κο Κωνσταντίνο Καλούδη, Αντιδήμαρχο
Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής & Καθαριότητας
Δήμου Ηλιούπολης
Κο Ηλία Πανταζόπουλο, Πρόεδρο Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Ηλιούπολης

Κοινοποίηση: Επικεφαλής Δημοτικών παρατάξεων Δήμου Ηλιούπολης
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Ηλιούπολης – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΕΙΨΗ

Τον Φεβρουάριο του 2013, μετά από κοινό αίτημα πολλών συλλόγων και συλλογικοτήτων της πόλης μας, μεταξύ των οποίων
και οι συνυπογράφοντες την παρούσα επιστολή, παρουσιάσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης πρόταση της ΠΡΩΣΥΝΑΤ
για την αποκεντρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων, με διαλογή στην πηγή, σε επίπεδο Δήμου ή με συνεργασία όμορων
Δήμων. Στη συνεδρίαση αυτή το ενδιαφέρον όλων των δημοτικών παρατάξεων ήταν μεγάλο, έγινε ειλικρινής και
εποικοδομητικός διάλογος, διαπιστώθηκε η θετική αποδοχή της από ορισμένες εξ αυτών, όπως και πολλά κοινά σημεία
σύγκλισης σχεδόν από το σύνολο των υπολοίπων δημοτικών παρατάξεων.
Παρ’ όλες τις επιμέρους επιφυλάξεις και προβληματισμούς, τους οποίους σίγουρα θα προκαλούσε μία πρόταση για ένα θέμα
μέγιστης σημασίας για την πόλη με πολλές ανατροπές στις μέχρι τότε ακολουθούμενες πρακτικές, αλλά και πολιτικές σε εθνικό
επίπεδο, ήταν κοινή πεποίθηση, η οποία εκφράστηκε από τον Δήμαρχο κ. Βαλασόπουλο, ότι έπρεπε να ξανασυζητηθεί
λεπτομερέστερα και εκτενέστερα, προκειμένου το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης να μπορέσει να πάρει οριστικές αποφάσεις.
Το δεύτερο Δημοτικό Συμβούλιο δεν έγινε.
Φτάσαμε στον Οκτώβριο του 2015, όταν και τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων,
στην οποία πήραμε μέρος, επιμένοντας στις προηγούμενες προτάσεις μας. Ακολούθησε συνεδρίαση του δημοτικού
συμβουλίου, τον Ιανουάριο του 2016, στο οποίο έγινε η παρουσίαση του ΤΣΔ και αναλήφθηκε η δέσμευση να γίνει νέα
συνεδρίαση, στην οποία θα τεθεί για έγκριση το ΤΣΔ, στην τελική του μορφή. Στο μεταξύ, πληροφορηθήκαμε ότι ο δήμος
Ηλιούπολης κατέθεσε στον ΕΔΣΝΑ τοπικό σχέδιο διαχείρισης, χωρίς να έχει προηγηθεί η προαναγγελθείσα συνεδρίαση του
δημοτικού συμβουλίου για την έγκρισή του.
Δεδομένου ότι το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων έχει φθάσει σε σημείο εκρηκτικό για τη χώρα και την
περιφέρεια Αττικής, η εξοικονόμηση οικονομικών και φυσικών πόρων είναι επιτακτική ανάγκη και κοινή παραδοχή και ότι
βρίσκεται στην τελική φάση της έγκρισής του το νέο περιφερειακό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων ΠΕΣΔΑ της Αττικής, ζητάμε
τη σύγκλιση Δημοτικού Συμβουλίου με αποκλειστικό θέμα την αποκεντρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων και αντικείμενο:
• Την έγκριση του τοπικού σχεδίου διαχείρισης των αποβλήτων του δήμου
• Την ενημέρωση για τις ενέργειες της δημοτικής αρχής, στην κατεύθυνση της αποκεντρωμένης διαχείρισης, με έμφαση στην
πρόληψη, στην προδιαλογή και στην ανάκτηση υλικών, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του νέου εθνικού σχεδίου διαχείρισης
αποβλήτων (ΕΣΔΑ).
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