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Θέμα: Ζητήματα διάθεσης λυμάτων στο ρέμα Ευρυπέδου του Δήμου Δοξάτου

Αξιότιμοι κύριοι,
Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του κατά το άρ. 103 § 9 του
Συντάγματος και το ν.3094/2003 εξετάζει, όπως ήδη γνωρίζετε, αναφορά του *** σχετικά με
ζητήματα διάθεσης λυμάτων στο ρέμα Ευρυπέδου Δήμου Δοξάτου.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της διαμεσολάβησής μας λάβαμε το υπ’ αριθμ. 21505/31.12.15
έγγραφο από τη Δ/νση Περιβάλλοντος του Δήμου Δοξάτου με το οποίο ενημερωθήκαμε για την
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πορεία του έργου αντικατάστασης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων και κατασκευής
εξωτερικών δικτύων σύνδεσης του Δήμου. Όπως προκύπτει από το εν λόγω έγγραφο, τα ζητήματα
που τίθενται, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του έργου είναι πολλά, όπως η
εξεύρεση χρηματοδότησης, η παραχώρηση εκτάσεων από την ΕΤΑΔ ΑΕ, καθώς και παραχωρήσεων
εκτάσεων άλλων ιδιοκτητών.
Με βάση τα ανωτέρω παρακαλούμε τον Δήμαρχο Δοξάτου να μας ενημερώσει σχετικά με τον
εάν έχουν προβλεφθεί ανάλογα ποσά στον προϋπολογισμό του Δήμου ή εάν έχουν
πραγματοποιηθεί ενέργειες (και ποιες είναι αυτές) για την εξεύρεση άλλης πηγής χρηματοδότησης.
Επίσης, παρακαλούμε, τόσο τη Δημοτική Αρχή όσο και την ΕΤΑΔ ΑΕ, να μας ενημερώσουν για την
πορεία των εδαφικών παραχωρήσεων. Η παρούσα επιστολή απευθύνεται και στην Ειδική
Γραμματεία Υδάτων προκειμένου να μας ενημερώσει για τα στοιχεία που τυχόν έχει στη διάθεσή
της, αλλά και στο ΕΠΠΕΡΑΑ ώστε να διερευνηθούν οι πιθανές δυνατότητες συνδρομής που
υπάρχουν προκειμένου να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό το εν λόγω έργο.
Τονίζουμε ότι το θέμα έχει ήδη εισαχθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο, καθώς η Ελλάδα έχει αποτύχει να εφαρμόσει τη νομοθεσία για την ορθή διαχείριση των
λυμάτων σε πέντε περιοχές, μεταξύ των οποίων ανήκει και ο Δήμους Δοξάτου.
Τέλος, ζητούμε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας να μας ενημερώσει, κατόπιν
σχετικών ενεργειών, για την ποιοτική κατάσταση (φυσικοχημική) των υπογείων υδάτων στη
συγκεκριμένη περιοχή.
Σε αναμονή των έγγραφων απαντήσεων και απόψεών σας παραμένουμε στη διάθεσή σας για
οποιαδήποτε σχετική πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση
Ιωάννης Π. Σαγιάς
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη

Συνημμένα:
- Τα υπ’αριθμ. 2649/17.02.14 και 21505/31.12.15 έγγραφα της Δ/νσης Περιβάλλοντος του
Δήμου Δοξάτου
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