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Οικονομικές συγκρίσεις για την μεταφορά των ογκωδών στην Φυλή


Οι κ.κ. Σταμούλης και Φυλακτός διαχειρίζονται τα χρήματα του Μεγαρικού
λαού, εμμένοντας στην… ΑΚΡΙΒΟΤΕΡΗ μεταφορά ογκωδών στον ΧΥΤΑ
της Φυλής αποφεύγοντας την ΦΘΗΝΟΤΕΡΗ λύση της μεταφοράς στο
ειδικό κέντρο ανακύκλωσης των Μεγάρων!

Στο δημοτικό συμβούλιο της Τρίτης 10 Οκτωβρίου 2017 ο επικεφαλής του
συνδυασμού μας κ. Γιώργος Μπερδελής, ρώτησε τον αντιδήμαρχο καθαριότητας κ.
Κων/νο Φυλακτό πού μεταφέρονται τα υλικά από τις κατεδαφίσεις κτηρίων που κάνει
ο δήμος, αλλά και πού μεταφέρονται τα ογκώδη που μαζεύονται από τις πόλεις και
τους οικισμούς.
Δυστυχώς δεν πήρε καμία απάντηση! «Σιγή ιχθύος», τόσο από τον αρμόδιο
αντιδήμαρχο όσο και από τον δήμαρχο κ. Γρηγόρη Σταμούλη, που συνηθίζει να
απαντά τις περισσότερες φορές σε όλα τα ερωτήματα που θέτουν οι επικεφαλής αλλά
και οι δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης.
Βλέποντας αυτή την στάση ο κ. Γιώργος Μπερδελής συνέχισε, αποκαλύπτοντας ότι
τα ογκώδη ενώ έπρεπε να μεταφέρονται σε ειδικό κέντρο ανακύκλωσης, (επιχείρηση
η οποία υπάρχει στα Μέγαρα), ο δήμος τα μεταφέρει στη χωματερή της Φυλής.
Ο επικεφαλής του συνδυασμού μας, έκανε γνωστό ότι η μεταφορά τέτοιων υλικών
στην Φυλή κοστίζει από 6 έως 23 φορές πιο ακριβά, την στιγμή που στο κέντρο
ανακύκλωσης των Μεγάρων για υλικά κατεδαφίσεων ο τόνος κοστίζει 1,90 ευρώ και
7,80 ευρώ για τα ογκώδη απορρίμματα.
Αντίθετα στο ΧΥΤΑ της Φυλής ο τόνος για την μεταφορά τέτοιου είδους υλικών
κοστίζει 45 ευρώ! Αν σε αυτό το κόστος συνυπολογιστεί τόσο το κόστος των
καυσίμων όσο και οι εργατοώρες του οδηγού, γίνεται κατανοητό ότι ο δήμος σε
αρκετές περιπτώσεις πληρώνει 30 φορές ακριβότερα το κάθε φορτίο.
Με βάση τα παραπάνω ερωτούμε και εμείς ως πολίτες αλλά και ως μέλη του
συνδυασμού «Τώρα» τον αντιδήμαρχο καθαριότητας κ. Κων/νο Φυλακτό, με τον ίδιο
τρόπο που τον ρώτησε ο επικεφαλής μας κ. Γιώργος Μπερδελής στην συνεδρίαση
του δημοτικού συμβουλίου.
«Δικά σας χρήματα διαχειρίζεστε κ. Φυλακτέ για να πληρώνετε 30 φορές
ακριβότερα κάθε φορτίο;»

Ως δημοτική παράταξη θεωρώντας πως δημιουργείται μείζον θέμα χρηστής
διαχείρισης των χρημάτων του Μεγαρικού λαού και μάλιστα σε δύσκολες εποχές,
παραθέτουμε την λίστα του μηνός Σεπτεμβρίου 2017 από το ΧΥΤΑ της Φυλής στην
οποία περιγράφονται τα ογκώδη που μετέφερε ο δήμος Μεγαρέων.
Συνολικά βλέπουμε ότι μόνο το μήνα Σεπτέμβριο μεταφέρθηκαν στο ΧΥΤΑ Φυλής
185,830 τόνοι ογκωδών απορριμμάτων. Το κόστος (χωρίς καύσιμα και εργατοώρες
οδηγού), ανέρχεται στις 8.362 ευρώ, εάν πολλαπλασιάσουμε τους τόνους που
μεταφέρθηκαν με τα 45 ευρώ που κοστίζει ανά τόνο η μεταφορά στο ΧΥΤΑ της
Φυλής τέτοιου είδους υλικών.
Εάν οι 185,830 τόνοι ογκωδών απορριμμάτων μεταφέρονταν στο κέντρο
ανακύκλωσης που λειτουργεί στα Μέγαρα το κόστος τους θα έφτανε τα 1.449 ευρώ!!
Και επαναλαμβάνουμε πως αυτά τα χρήματα που έχει δαπανήσει ο δήμος για την
μεταφορά ογκωδών στη Φυλή αφορούν μόνο τον μήνα Σεπτέμβριο. Αναρωτιόμαστε
λοιπόν πόσα χρήματα έχει πληρώσει ο δήμος μας επιπλέον για τους προηγούμενους ή
θα πληρώσει για τους επόμενους μήνες;
Παραθέτοντας τα σχετικά έγγραφα που αφορούν την μεταφορά ογκωδών
απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ της Φυλής μόνο για το μήνα Σεπτέμβριο, αφήνουμε τους
συμπολίτες μας να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα.
Δεν κατανοούμε τους λόγους για τους οποίους τόσο ο δήμαρχος όσο και αρμόδιος
αντιδήμαρχος εμμένουν στην μεταφορά υλικών κατεδαφίσεων αλλά και ογκωδών στο
ΧΥΤΑ της Φυλής με κόστος 30 φορές μεγαλύτερο από ότι θα κόστιζε η μεταφορά
τους στο ειδικό κέντρο ανακύκλωσης των Μεγάρων.
Εύλογα ερωτούμε: Γιατί κύριοι συνεχίζετε αυτή τη τακτική; Δεν έχετε κατανοήσει
πως διαχειρίζεστε αποκλειστικά και μόνο τα χρήματα του Μεγαρικού λαού και όχι
της οικογένειας σας;
Αυτή είναι η χρηστή διοίκηση που μονίμως επικαλείστε αλλά και η τάξη που
διατυμπανίζετε ότι βάλατε στα οικονομικά του δήμου, βάζοντας τέλος στις αλόγιστες
σπατάλες;
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