
          Από ηνλ Γηώξγν Μήηζνπ δ.ζ. Εξκηόλεο θαη κέινο ηνπ  

                 Φνξέα Δηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ Αξγνιίδαο.  

 
 

Συνέντευξη 

Σταμάτης  Δαμαλίτης  

 

Σήμερα (τθες) ζηο Δ.Σ. κάναμε αποδοτή ηης προγραμμαηικής ζύμβαζης ποσ ζύναυε ο Φορέας 

Διατείριζης Απορριμμάηφν Αργολίδας ηοσ οποίοσ ησγτάνει να είμαι μέλος, με ηον εργολάβο ποσ 

ανέλαβε ηην λειηοσργία ηοσ δεμαηοποιηηή ηφν απορριμμάηφν ηφν ηεζζάρφν Δήμφν Κρανιδίοσ, 

Ερμιόνης, Αζκληπιείοσ και Επιδαύροσ ποσ φς γνφζηόν ζσγκενηρώνονηαι ζηη θέζη «Σηασρό» 

Διδύμφν Δ.Δ. Δήμοσ Κρανιδίοσ.  

 

Τν θόζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ δεκαηνπνηεηή είλαη ζηηο 700.000€ ην νπνίν έρεη θαηαλεκεζεί ζύκθσλα κε ηνλ 

πιεζπζκό ζηνλ θάζε δήκν. Έρεη αθαηξεζεί έλα πνζνζηό 10% ζηνπο Δήκνπο Αζθιεπηείνπ θαη Επηδαύξνπ νη 

νπνίνη έρνπλ κπεη ζην πξόγξακκα αλαθύθισζεο όπσο μέξεηε θαη ζην Δ.Δ. Δηδύκσλ αθαηξέζακε ην 50% ηεο 

αλαινγίαο ηνπ θόζηνπο ζύκθσλα κε ηνπο θαηνίθνπο ηνπ πνπ ζα πιήξσλε, επεηδή γεηηληάδεη κε ην 

εξγνζηάζην θαη ζσζηό είλαη όηη πξέπεη λα εηζπξάηηεη αληαπνδνηηθά νθέιε. Τν άιιν 50% ηεο έθπησζεο ησλ 

Δηδύκσλ θαηαλεκήζεθε αλαινγηθά επηπξνζζέησο ζηνπο Δήκνπο Κξαληδίνπ θαη Εξκηόλεο.  

 

Έηζη ηειηθά νη πην πάλσ Δήκνη ζα πιεξώλνπλ ην ρξόλν ηαο εμήο πνζά. Δήκνο Κξαληδίνπ 309.000€ 

Εξκηόλεο 148.000, Αζθιεπηείνπ 125.000 θαη Επηδαύξνπ 116.000. Απηό ζηε ζπλέρεηα θαηαλέκεηαη ζηα 

λνηθνθπξηά θαη επηρεηξήζεηο αλάινγα κε ην ηηκνιόγην ησλ ηεηξαγσληθώλ θαη είλαη δνπιεηά θαη ππνρξέσζε 

ησλ δήκσλ.  

 

Εκείο ζήκεξα ζην Δ.Σ. Εξκηόλεο απνδερηήθακε απηή ηε ζύκβαζε θαη αλαιακβάλνπκε απηέο ηηο 

νηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο κέρξη ην ηέινο ηνπ ρξόλνπ, κε έλα πνζό πνπ ζα πάξνπκε από έλα ινγαξηαζκό ηνπ 

Δήκνπ θαη πνπ ζα είλαη ησλ 30.000€. Τα ρξήκαηα από ηνπο πην πάλσ Δήκνπο ζα θαηαηίζεληαη θάζε ηέινο 

ηνπ κήλα ζην Δεκόζην Τακείν ηνπ Άξγνπο επεηδή ε έδξα ηνπ ππεύζπλνπ Φνξέα Δηαρείξηζεο απηνύ ηνπ 

έξγνπ είλαη εθεί. 

 

Σε ό,ηη αθνξά ην εξγνζηάζην ιεηηνπξγεί αθόκα δνθηκαζηηθά θαη ιύλνπκε ζε θαζεκεξηλή βάζε ηα όπνηα 

πξνβιήκαηα ππάξρνπλ, κέρξη ην όιν ζύζηεκα λα κπεη ζε ζσζηή ιεηηνπξγία. 

 

Ωζηόζν ην κεγάιν καο εξώηεκα είλαη, πνπ ζα πάλε απηά ηα δέκαηα. Απηή ηε ζηηγκή είλαη ζε εμέιημε ν 

ζρεδηαζκόο ηεο Πεξηθέξεηαο ζρεηηθά κε ην ελ ιόγσ ζέκα, πνπ κέζα ζ’ απηό ηνλ ζρεδηαζκό είλαη εληαγκέλνο 

θαη απηόο ν δεκαηνπνηεηήο. 

 

Πξνο ην παξόλ έρνπκε ζηξέςεη ηελ πξνζνρή καο ζε έλα ζύγρξνλν θαη πξσηόηππν κεράλεκα δηαινγήο θαη 

δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ πνπ έρεη ζηήζεη έλαο ειιελνακεξηθαλόο επηρεηξεκαηίαο ζηελ Καιακάηα, αιιά 

πξνο ην παξόλ ε παξαγσγή ηεο επεμεξγαζίαο είλαη κηθξή. Εάλ πξνρσξήζεη απηό ην ζύζηεκα ζα είλαη κηα 



παγθόζκηα πξσηνηππία θαη κεγάιε ππόζεζε γηα ηελ Πεξηθέξεηά καο. Δηαθνξεηηθά, ζα νδεγεζνύκε ζηελ 

θαύζε.  

 

Παξ’ όια απηά ην όλεηξό καο θαη νη βιέςεηο καο είλαη ε αλαθύθισζε ζηελ πεγή, αιιά απηό είλαη έλα 

κεγάιν θεθάιαην πνπ ρξεηάδεηαη ζπλείδεζε θαη ζπκκεηνρή όισλ ησλ πνιηηώλ. Ήδε ηα πξώηα δεηιά βήκαηα 

έγηλαλ, κε ηνπνζεηήζεηο εηδηθώλ θάδσλ ζην Δήκν Κξαληδίνπ, ζα πξνρσξήζνπκε θαη ζην Δήκν Εξκηόλεο, 

πνπ ζε ηξεηο κήλεο από ζήκεξα ζα ζπλελσζνύλ ζηνλ κεγάιν Δήκν Εξκηνλίδαο. 


