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Αξιότιμοι κύριοι,

Όπως  καλά γνωρίζετε,  η  σύμβαση  της  διαχείρισης  απορριμμάτων της
Περιφέρειας  Πελοποννήσου,  στο  πλαίσιο  του  ισχύοντος  ΠΕΣΔΑ,
προβλέπει,  για  την  περιοχή  της  Παλαιόχουνης,  τη  διαχείριση
απορριμμάτων  προερχομένων  από  συγκεκριμένους  Δήμους  και  δη:
Τρίπολης, Βόρειας Κυνουρίας, Νότιας Κυνουρίας και όλων των Δήμων
των Περιφερειακών Ενοτήτων Αργολίδας και Κορινθίας. 

Εδώ και κάποιους μήνες η εν λόγω μονάδα, κατ’ ευθεία παράβαση των
συμφωνηθέντων,  υποδέχεται  προς  επεξεργασία  απορρίμματα  και  από
περιοχές εκτός των συμβατικών προβλέψεων και συγκεκριμένα από τους
Δήμους Σπάρτης, Γορτυνίας και Δυτικής Μάνης.

Ο Δήμος Τρίπολης,  με απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου,  στο
πλαίσιο της αλληλεγγύης και προκειμένου ν’ αποφευχθεί η υγειονομική
κρίση  από  την  παραμονή  των  απορριμμάτων  στους  δρόμους  των
παραπάνω  Δήμων,  αποδέχτηκε  -κατ’  εξαίρεση  και  για  μικρό  χρονικό
διάστημα- να υποδέχεται η εν λόγω μονάδα τα απορρίμματά τους.

Ακόμη καλύτερα γνωρίζετε ότι ο Δήμος Τρίπολης είναι συνεπέστατος σε
όλες τις - εκ της ιδίας συμβάσεως απορρέουσες - υποχρεώσεις του και
στο Νόμο και το ίδιο απαιτεί από όλους. Και το επισημαίνω αυτό διότι
από  πληροφορίες  που  καταφτάνουν  στο  γραφείο  μου,  πρόκειται  να



μεταφερθούν στην  παραπάνω μονάδα απορρίμματα και από Δήμους των
άλλων διαχειριστικών ενοτήτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

Επειδή  -  καθώς  φαίνεται  –  η  στάση  αλληλεγγύης  που  επέδειξε  το
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας, δια της παραπάνω απόφασής του,
πιθανόν  να  εκλαμβάνεται  ως  αδυναμία,  δια  της  παρούσης  σας
γνωστοποιώ ότι ο Δήμος Τρίπολης ΑΠΑΙΤΕΙ όπως τα προβλεπόμενα στη
σύμβαση διαχείρισης απορριμμάτων εφαρμόζονται  erga omnes και όχι
ανά περίσταση και κατά το δοκούν. 

Για το λόγο αυτό σας διαμηνύω ότι- σύμφωνα με τα αισθήματα και τη
βούληση  των  δημοτών  μας  -  δεν  ανέχομαι  και  δεν  θα  ανεχτώ,  ως
Δήμαρχος Τρίπολης,  η Παλαιόχουνη να μετατραπεί σε τόπο υποδοχής
απορριμμάτων όλης της Πελοποννήσου. 
Θα πρέπει, επί τέλους, όλοι οι αρμόδιοι συνεργαζόμενοι φορείς, όπως και
η εταιρεία, να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να αρθούν στο ύψος των
περιστάσεων, ολοκληρώνοντας σύντομα το έργο.

Παρακαλώ, λοιπόν, για την πιστή και απόλυτη εφαρμογή της σύμβασης,
ώστε  να  αποφευχθεί η  παραπέρα  παραβίαση  κανόνων  και
συμφωνηθέντων, η οποία  θα οδηγήσει σε αχρείαστες συγκρούσεις.

Επιφυλασσόμενος παντός νομίμου δικαιώματος του Δήμου Τρίπολης και
ιδία  της  προσφυγής  σε  κάθε  αρμόδιο  δικαιοδοτικό  όργανο  για  την
προάσπιση της νομιμότητας.

 

                                                                      
                                                                        

                                                                       

Πίνακας Αποδεκτών:

Ο Δήμαρχος Τρίπολης

Κωνσταντίνος  Τζιούμης



Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Γραφείο Υπουργού
κ.Σκρέκα Κώστα 
Μεσογείων 119
11526 Αθήνα

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Γεν.Γραμ.Συντονισμού
κ. Γραφάκο Μανώλη 
Διαχείριση Αποβλήτων 
Μεσογείων 119
11526 Αθήνα

Περιφέρεια Πελοποννήσου 
κ. Νίκα Παναγιώτη
Περιφερειάρχη Πελοποννήσου
Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου
22131 Τρίπολη

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Λεωφόρος Μεσογείων 85
11526 Αθήνα

ΦΟΔΣΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΒΥΡΩΝΟΣ 67
24100 Καλαμάτα
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