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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Για το έργο «Αποχέτευση και επεξεργασία λυµάτων οικισµού ταµιευτήρα
Μόρνου»
Με απόφαση του γενικού γραµµατέα Χωροταξίας και Αστικού περιβάλλοντος του
ΥΠΕΚΑ κ. Σωκράτη Αλεξιάδη, ανακλήθηκαν οι εντάξεις 45 έργων του
επιχειρησιακού προγράµµατος «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 µε
σκοπό την διαδικασία εξυγίανσης του προγράµµατος ΕΠΠΕΡΑΑ, λόγω της ανάγκης
µείωσης της υπερδέσµευσης του προγράµµατος και της µη δυνατότητας
ολοκλήρωσης των έργων µέχρι 31/12/2015.
Στα έργα που ανακλήθηκε η ένταξή τους είναι και το έργο «Αποχέτευση και
επεξεργασία λυµάτων οικισµού περιοχή Ταµιευτήρα Μόρνου».
Το έργο είχε όλες τις προϋποθέσεις ένταξης γιατί ο Ταµιευτήρας του Μόρνου είναι
µια από τις σηµαντικότερες πηγές υδροληψίας της Αττικής, κατά συνέπεια εκτός των
επιπτώσεων του έργου στην περιοχή πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη και οι σηµαντικές
ωφέλειες για την εξασφάλιση της υδροδότησης, της υγιεινής και της ποιότητας ζωής
των κατοίκων της Αττικής.
Κύριος του έργου είναι ο ∆ήµος ∆ωρίδας, ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία είναι η ∆/νση
Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας.
Η ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε Φωκίδας ανάθεσε και παρέλαβε την µελέτη του
έργου ύψους 792.936 που πληρώθηκε από το ΕΣΠΑ.
Η µελέτη δηµοπρατήθηκε στις 10/10/09 και ανατέθηκε στις 29/12/2010.
Σηµειώνουµε ότι οι προδιαγραφές της µελέτης δόθηκαν από την ειδική γραµµατεία
Υδάτων και την ΕΥ∆ΑΠ.
- Στις 13/12/2013 έγινε ερώτηση των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ Ηρούς ∆ιώτη, Βασίλη
Κυριακάκη, Γιάννη Σταθά και Μαρίας Τριανταφύλλου προς τον υπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής στην οποία αναφέρεται ότι η
λύση που προκρίνεται είναι πολύ ακριβή και δηµιουργεί πολλά ερωτηµατικά.

- Στις 28 Ιανουαρίου του 2013 η Αντιπεριφερειάρχης Παναγιώτα Γαζή είχε
συνάντηση µε τον Υπουργό ΠΕΚΑ κ. ∆ηµ. Λιβιεράτο για την προοπτική του
έργου. Ο κ. Λιβιεράτος κατανόησε την σπουδαιότητά του και είχε τηλεφωνική
επικοινωνία µε τον πρωθυπουργό κ. Σαµαρά.
- Στις 4 Απριλίου 2013 έγινε συνάντηση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής παρουσία του γεν. γραµµατέα Χωροταξίας κ.
Σωκράτη Αλεξιάδη, ειδικού γραµµατέα Υδάτων κ. Κων/νου Τριάντη, του προέδρου
της «Θέµις Κατασκευαστική», στελεχών της ΕΥ∆ΑΠ, της βουλευτού Φωκίδας κ.
Ασπασίας Μανδρέκα, του ∆ηµάρχου ∆ωρίδας κ. Καπεντζώνη και της
Αντιπεριφερειάρχου Φωκίδας κ. Γαζή.
Στη σύσκεψη διαφάνηκε αρνητική διάθεση για τη δηµοπράτηση του έργου.
∆υστυχώς την αναγκαιότητα του έργου δεν υπερασπίστηκε ούτε η ΕΥ∆ΑΠ που ήταν
ο κατ’ εξοχήν φορέας που θα έπρεπε να ζητά την υλοποίησή του, ούτε ο πρόεδρος
της «Θέµις Κατασκευαστική» που το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης δίνουν υπέρογκα ποσά
για τη διάθεση των λυµάτων.
Αντί και οι δύο παραπάνω φορείς να ζητούν µε επίταση το έργο, η µεν ΕΥ∆ΑΠ
προσπαθούσε να αποπροσανατολίσει την υπόθεση ζητώντας προγραµµατική
σύµβαση µε το ∆ήµο για να διαχειριστεί τα λύµατα (πώς; µε ποιους αγωγούς; σε
ποιους βιολογικούς και σε ποιους αποδέκτες;)
Η δε «Θέµις Κατασκευαστική» προσπαθούσε να βρει λύση υπεδάφιας διάθεσης, κάτι
που αντίκειται στη ισχύουσα νοµοθεσία.
Σε κάθε περίπτωση οι αρµόδιοι µας διαβεβαίωναν ότι το έργο δεν θα απενταχθεί
αλλά θα δοθεί εντολή αλλαγή της µελέτης µετά από αναθεώρηση της Α5, ώστε ο
προϋπολογισµός του έργου να µειωθεί. Λύση που µας έβρισκε σύµφωνους.
∆υστυχώς όπως είχα επισηµάνει σε επιστολές µου:
•

στις 22 Ιουλίου 2013 στον Υπουργό ΠΕΚΑ κ.Γιάννη Μανιάτη,

•
στις 18 Σεπτεµβρίου 2013 στη γενική γραµµατέα του Υπουργείου κ.
Νάντια Γιαννακοπούλου,
•
στις 13 Ιουνίου 2013 στο γενικό γραµµατέα ∆ηµοσίων Επενδύσεων κ.
Γεώργιο Γιαννούση,
µε θέµα: Κινδυνεύει η υλοποίηση του ενταγµένου έργου στο ΕΣΠΑ «Αποχέτευση και
επεξεργασία λυµάτων οικισµού περιοχής Ταµιευτήρα Μόρνου», είχα επισηµάνει το
πρόβληµα και την αναγκαιότητα δηµοπράτησης του έργου.
- Συγχρόνως συνεχείς ήταν οι προσωπικές και τηλεφωνικές επαφές µε τον ειδικό
γραµµατέα υδάτων κ. Τριάντη ο οποίος µε διαβεβαίωνε ότι ήταν θέµα ηµερών (!!!)
η αλλαγή της Α5 και η κατεύθυνση αλλαγής της µελέτης µε µικρότερο
προϋπολογισµό.
- Επίσκεψη για το ίδιο θέµα έγινε έγκαιρα στον Υπουργό ΠΕΚΑ κ .Μανιάτη µε
τον περιφερειάρχη κ. Κλέαρχο Περγαντά.

- Τέλος µε επιστολή µου στις 7 Φεβρουαρίου του 2014 προς τον Πρωθυπουργό κ.
Αντώνη Σαµαρά, τον Υπουργό ΠΕΚΑ κ. Μανιάτη και κοινοποίηση σε όλες τις
κοινοβουλευτικές οµάδες, τον Περιφερειάρχη Αττικής, τον ∆ήµαρχο Αθηναίων
κ.λ.π., αναλυτικά αναφέρονται όλα τα στοιχεία του έργου και οι κίνδυνοι απένταξής
τους.
Μπορείτε να διαβάσετε την επιστολή εδώ:
http://www.fokida.gr/site/categories/news/epistoli+diamartirias+gazi.csp
Η απάντηση του ειδικού γραµµατέα υδάτων ήταν αόριστη και κατέληγε στην
αναθεώρηση της υγειονοµικής διάταξης Α5.
Θέλω να πιστεύω ότι επειδή υπάρχει µελέτη του έργου, η οποία έχει ελεγχθεί
από την αρµόδια διαχειριστική αρχή και έχει εγκριθεί χωρίς παρατηρήσεις, έχει
δε πληρωθεί από το ΕΣΠΑ, επειδή εκτός από το πρόβληµα αποχέτευσης των
χωριών της ∆ωρίδας, λύνει βασικά και ουσιαστικά το πρόβληµα της υγιεινής
υδροδότησης της Αττικής στη νέα προγραµµατική περίοδο η πολιτική ηγεσία
θα αποφασίσει, έστω και αργά την ένταξή του στο ΣΕΣ.
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