Αγρίνιο ή Μεσολόγγι: «Μετέωρη» η έδρα του ΦΟΔΣΑ στην Αιτωλοακαρνανία
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Στη δημιουργία ενός ενιαίου ΦΟ.Δ.Σ.Α, που θα αντικαταστήσει τους τέσσερις Συνδέσμους
Διαχείρισης των ΧΥΤΑ του νομού, οδηγείται η Αιτωλοακαρνανία. Ωστόσο φαίνεται πως έχει
ανακύψει ζήτημα με την έδρα του νέου φορέα, παρόλο που μέχρι πρόσφατα φαίνονται πως
υπήρχε προφορική συνεννόηση των δήμων του νομού η έδρα να είναι στο Αγρίνιο, κάτι στο
οποίο εξάλλου συνέτεινε και έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Ήδη το δημοτικό
συμβούλιο Αγρινίου έλαβε απόφαση για τη δημιουργία ενός ΦΟΔΣΑ στην Αιτωλοακαρνανία
με έδρα το Αγρίνιο, όμως οι δήμοι Ναυπακτίας και Μεσολογγίου έλαβαν αποφάσεις για
έδρα του νέου φορέα στο Μεσολόγγι… Και έτσι τη λύση στο γρίφο της έδρας ίσως κληθεί
να δώσει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Βάσει του νέου θεσμικού πλαισίου σε κάθε περιφέρεια μπορεί να λειτουργούν ένας έως και
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τρεις ΦΟΔΣΑ, έτσι στη Δυτική Ελλάδα δημιουργούνται τρεις ΦΟΔΣΑ, ένας σε κάθε νομό.
Με δεδομένο ότι ο νέος σχεδιασμός για τη διαχείριση των απορριμμάτων προβλέπει τη
δημιουργία μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων (ΜΕΑ) και βιοαποβλήτων (ΜΕΒ) μόνο στο
Αγρίνιο (XYTA Στράτου) και στη Ναύπακτο (ΧΥΤΑ Βλαχομάνδρας), η έδρα του νέου φορέα
λογικά θα έπρεπε να είναι είτε το Αγρίνιο, είτε η Ναύπακτος. Ωστόσο φαίνεται ότι η
προεκλογική περίοδος στην οποία βρίσκονται οι δήμοι φαίνεται πως έπαιξε το ρόλο της…
Και αυτό γιατί η έδρα του φορέα μάλλον δεν έχει και τόση σημασία, αφού βάσει του
πληθυσμιακού κριτηρίου οι συσχετισμοί είναι «προαποφασιμένοι» και ούτως ή άλλως ο
δήμος Αγρινίου και οι εκπρόσωποί του θα έχουν τον πρώτο λόγο στο ΔΣ του νέου Φορέα. Το
25μελές ΔΣ του ΦΟΔΣΑ θα αποτελείται από 11 εκπροσώπους του δήμου Αγρινίου, 4 του
δήμου Μεσολογγίου, 3 του δήμου Ναυπακτίας, από δύο για τους δήμους Αμφιλοχίας και
Ακτίου – Βόνιτσας και από ένα για τους δήμους Θέρμου και Ξηρομέρου καθώς και ένα μέλος
ως εκπρόσωπος των εργαζομένων.

Έτσι λοιπόν στο δημοτικό συμβούλιο Ναυπακτίας, αν και η είσηγηση του αρμόδιου
αντιδημάρχου Κ. Καρακώστα ήταν για έδρα του φορέα το Αγρίνιο, υπερψηφίστηκε τελικά
αντιπρόταση για έδρα του φορέα το Μεσολόγγι. Από την ψηφοφορία μάλιστα φάνηκε
ξεκάθαρα η προσπάθεια δημοτικών συμβούλων της συμπολίτευσης να «αδειάσουν» το
δήμαρχο Τ. Λουκόπουλο και τον εισηγητή αντιδήμαρχο Κ. Καρακώστα. Αντίστοιχα και ο
δήμος Μεσολογγίου παρά το γεγονός ότι στο ΧΥΤΑ που διαχειρίζεται δεν έχουν
προχωρήσει τα έργα επέκτασής του και η εν γένει λειτουργία του είναι προβληματική,
επέλεξε το Μεσολόγγι ως έδρα του νέου ΦΟΔΣΑ προφανώς για τους συνήθεις λόγους της
γνωστής διαμάχης…

πηγή:www.agrinioculture.gr
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