21 Μαΐου 2018
Αριθµ. Πρωτ.: 211660/22409/2018
Πληροφορίες: κα Αικατερίνη Φλιάτουρα

Προς:
Α. ∆.Πελο̟οννήσου ∆. Ελλ & Ιονίου
∆/νση ΠΕΧΩΣ
Πλατεία Κολοκοτρώνη 20
221 32 Τρί̟ολη
Υ̟όψη: κ. Α. Κουµούτσου

Περιφέρεια Πελ/σου Π.Ε. Αργολίδας
1. ∆/νση ΠΕΧΩΣ
2. ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριµνας
28ης Οκτωβρίου 29
221 31 Τρί̟ολη

Περιφέρεια Πελ/σου Π.Ε. Αργολίδας
Τµήµα Περ/ντος & Υδροοικονοµίας
Παρ. Οδός Ναυ̟λίου – Ν. Κίου
211 00 Ναύ̟λιο
Υ̟όψη: κας Αικ. Φουφρή

∆ηµοτική Ε̟ιχείρηση Ύδρευσης
Α̟οχέτευσης Ε̟ιδαύρου (∆.Ε.Υ.Α.ΕΠ)
Ασκλη̟ιού 54
210 59 Αρχαία Ε̟ίδαυρος
Υ̟όψη: κ. Βερδεζή, Προέδρου

Σχετικά:
1. Το µε α.̟. 49497/7.3.2017 έγγραφο του Τµήµατος Περ/κού & Χωρικού Σχεδιασµού της
∆/νσης ΠΕΧΩΣ Α̟οκ. ∆ιοικ. Πελ/σου, ∆.Ελλάδας & Ιονίου
2. Το µε α.̟. 93/22.3.2017 έγγραφο της ∆ηµοτικής Ε̟ιχείρησης Ύδρευσης Α̟οχέτευσης
Ε̟ιδαύρου (∆ΕΥΑ ΕΠ.)
3. Η µε α.̟. 85353/1459/15.11.2017 Α̟όφαση του Αντι̟εριφερειάρχη Πελο̟οννήσου
4. Το µε α.̟. 38237/23.2.2017 έγγραφο του Τµήµατος Περ/κού & Χωρικού Σχεδιασµού της
∆/νσης ΠΕΧΩΣ Α̟οκ. ∆ιοικ. Πελ/σου, ∆.Ελλάδας & Ιονίου

Θέµα: Περιβαλλοντικές ̟αραβάσεις της Εγκατάστασης Ε̟εξεργασίας λυµάτων Νέας
Ε̟ιδαύρου
Αξιότιµες Κυρίες και Αξιότιµοι Κύριοι,
Ο Συνήγορος του Πολίτη στο ̟λαίσιο διαµεσολάβησης για την µε κωδικό φακέλου
211660/16 υ̟όθεση έλαβε τα υ̟’ αρ. 1 έως 3 σχετικά α̟αντητικά διοικητικά έγγραφα
για τα ο̟οία και ευχαριστεί.
Με το υ̟’ αρ. 1 σχετικό, το Τµήµα Περ/κού και Χωρικού Σχεδιασµού της οικείας
Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης ε̟ιβεβαίωσε την ̟ληρότητα της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Ε̟ι̟τώσεων (ΜΠΕ) του υφιστάµενου έργου «Εγκατάσταση
ε̟εξεργασίας λυµάτων Νέας Ε̟ιδαύρου», ώστε να ̟ροωθηθεί για γνωµοδοτήσεις,
δηµοσιο̟οίηση και δηµόσια διαβούλευση.
Με το υ̟’ αρ. 2 σχετικό η ∆ΕΥΑ.ΕΠ. ενηµέρωσε την Ανεξάρτητη Αρχή για την
̟ρόοδο της εκ̟ονηθείσας ΜΠΕ, καθώς και ως ̟ρος το σκέλος της διαχείρισης των
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υγρών α̟οβλήτων έως την ολοκλήρωση της αδειοδότησης του έργου. Συγκεκριµένα,
διευκρίνισε ότι ως λύση έκτακτης ανάγκης ανέθεσε την µεταφορά των λυµάτων µε
βυτιοφόρα οχήµατα στην κοντινότερη αδειοδοτηµένη ΕΕΛ της ̟εριοχής, ̟ου είναι
του Λυγουριού.
Με την υ̟’ αρ. 3 σχετική α̟όφαση του Αντι̟εριφερειάρχη Πελο̟οννήσου
ε̟ιβλήθηκε διοικητικό ̟ρόστιµο ύψους 30.000 € στη ∆ΕΥΑ.ΕΠ. διότι στις 21.3.2017,
ό̟ου ̟ραγµατο̟οιήθηκε αυτοψία-έλεγχος, δια̟ιστώθηκε ότι τα λύµατα
διοχετεύονται ανε̟εξέργαστα σε ̟αρακείµενη δασική ̟εριοχή, µε κατάληξη τον
̟αρακείµενο ξηροχείµµατο, µε α̟οτέλεσµα τη δηµιουργία κινδύνου ρύ̟ανσης και
υ̟οβάθµισης του ̟εριβάλλοντος.
Πέραν των ανωτέρω, σε ̟ρόσφατη τηλεφωνική ε̟ικοινωνία της χειρίστριας µε το
Τµήµα Περιβαλλοντικού & Χωριού Σχεδιασµού της Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης1, η
Αρχή ενηµερώθηκε ότι αναµένεται άµεσα η έκδοση της Α̟όφασης έγκρισης
̟εριβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του υφιστάµενου έργου. Σε συνέχεια της
ε̟ικοινωνίας διαβιβάστηκε στην Ανεξάρτητη Αρχή το υ̟’ αρ. 4 σχετικό, µε το ο̟οίο
η εν λόγω υ̟ηρεσία εισηγήθηκε θετικά για την ΑΕΠΟ του υφιστάµενου έργου
ΒΙΟΛΑ ̟ρος το Περιφερειακό Συµβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ)
της Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης.
Ενόψει των ανωτέρω, ̟αρακαλούµε τις Υ̟ηρεσίες σας, ό̟ως ενηµερώσουν για την
εξέλιξη της υ̟όθεσης και ειδικότερα:
i.

Για την ̟ρόοδο της διαδικασίας αδειοδότησης και έγκρισης της αναµενόµενης
ΑΕΠΟ των υφιστάµενων εγκαταστάσεων.

ii.

Εάν στο µεσοδιάστηµα έως την ολοκλήρωση των α̟αραίτητων διαδικασιών
αδειοδότησης και ορθής λειτουργίας του Βιολογικού καθαρισµού, τα
̟αραγόµενα λύµατα οδηγούνται στη µονάδα ΒΙΟΚΑ του Λυγουριού.

Εν αναµονή της α̟αντήσεώς σας ε̟ί όλων των ανωτέρω ζητηµάτων, ευχαριστούµε εκ
των ̟ροτέρων για τη συνδροµή σας στο διαµεσολαβητικό έργο του Συνηγόρου του
Πολίτη και ̟αραµένουµε στη διάθεσή σας για ο̟οιαδή̟οτε ̟ληροφορία.

Με εκτίµηση
Ιωάννης Π. Σαγιάς
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη
Κοινο̟οίηση:
***
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Στις 17.5.2018 µε τον κύριο Κουµούτσο.
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14 Μαρτίου 2017
Αριθµ. Πρωτ.: 211660/11450/2017
Πληροφορίες: κα Αικατερίνη Φλιάτουρα
Προς:
Περιφέρεια Πελο̟οννήσου
Π.Ε. Αργολίδας
Τµήµα Περ/ντος & Υδροοικονοµίας
Παρ. Οδός Ναυ̟λίου – Ν. Κίου
211 00 Ναύ̟λιο

∆ηµοτική Ε̟ιχείρηση Ύδρευσης
Α̟οχέτευσης
Ε̟ιδαύρου
(∆.Ε.Υ.Α.ΕΠ)
Ασκλη̟ιού 54
210 59 Αρχαία Ε̟ίδαυρος
Υ̟όψη: κ. Βερδεζή, Προέδρου

Θέµα: Περιβαλλοντικές ̟αραβάσεις της Εγκατάστασης Ε̟εξεργασίας λυµάτων Νέας
Ε̟ιδαύρου
Αξιότιµες Κυρίες και Αξιότιµοι Κύριοι,
Ο Συνήγορος του Πολίτη στο ̟λαίσιο διαµεσολάβησης για την µε κωδικό φακέλου
211660/16 υ̟όθεση σχετικά µε το εν θέµατι ζήτηµα α̟έστειλε το υ̟’ αρ.
211660/43325/2016/24.9.2016 έγγραφό του στις Υ̟ηρεσίες σας ζητώντας
συγκεκριµένη ενηµέρωση για την εξέλιξη της υ̟όθεσης.
Η µόνη αντα̟όκριση ̟ου έλαβε έως σήµερα η Αρχή στο ̟ροηγούµενο έγγραφό της
είναι το µε αρ.̟ρωτ. 323842/5798/27.12.2016 έγγραφο του Τµήµατος Περιβάλλοντος
& Υδροοικονοµίας της Περιφέρειας Πελο̟οννήσου, ενώ καµία α̟άντηση δεν έχει
λάβει α̟ό την ̟λέον αρµόδια Υ̟ηρεσία για το ζήτηµα ̟ου είναι η ∆ΕΥΑ.
Ε̟ιδαύρου.
Με το ως άνω έγγραφο η Περιφέρεια ενηµέρωσε ότι τα λύµατα της Νέας Ε̟ιδαύρου
µεταφέρονται µε βυτιοφόρα στις εγκαταστάσεις Ε̟εξεργασίας Λυµάτων Λυγουριού,
̟ου είναι εφοδιασµένες µε την µε αρ. ̟ρωτ. 13306/424/7.3.2014ΑΕΠΟ. Ε̟ίσης,
ζητήθηκε α̟ό τη ∆ΕΥΑ.ΕΠ. να ̟ροσκοµίσει συµ̟ληρωµατικά στοιχεία για την
τεκµηρίωση της ̟οσότητας των µεταφερόµενων λυµάτων αλλά και στοιχεία ̟ου
̟ιστο̟οιούν την ̟αράδοση των λυµάτων στην συγκεκριµένη µονάδα.
Ενόψει των ανωτέρω και λαµβάνοντας υ̟όψη τα οριζόµενα στην µε αρ. ̟ρωτ.
188971/3481/8.8.2016 α̟όφαση του Περιφερειάρχη Πελο̟οννήσου, η Ανεξάρτητη
Αρχή ̟αρακαλεί τις Υ̟ηρεσίες σας ό̟ως ενηµερώσουν για την εξέλιξη της υ̟όθεσης
και ειδικότερα:
iii.

Την ∆ΕΥΑ Ε̟ιδαύρου να ̟ληροφορήσει εάν έχει δροµολογηθεί η διαδικασία
αδειοδότησης των µη σύννοµων εγκαταστάσεων

iv.

Να α̟οσταλούν τα στοιχεία ̟ου ̟ιστο̟οιούν ότι διασφαλίζεται η µεταφορά
των λυµάτων της Νέας Ε̟ιδαύρου α̟ό τις ̟αράνοµες εγκαταστάσεις στις
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εγκαταστάσεις ε̟εξεργασίας του Λυγουριού καθώς και εάν αυτό είναι σύµφωνο
µε τις ̟ροδιαγραφές της ΑΕΠΟ της εν λόγω µονάδας.
Ο Συνήγορος του Πολίτη µε το ̟αρόν ε̟ιθυµεί να σας ̟ληροφορήσει ε̟ίσης ότι
̟ρογραµµατίζει την ε̟ίσκεψη Κλιµακίου στην ̟εριοχή για την συζήτηση της
υ̟όθεσης εντός του ̟ροσεχούς διµήνου. Η ακριβής ηµεροµηνία της ε̟ίσκεψης θα
καθοριστεί κατό̟ιν σχετικής συνεννόησης µε τις αρµόδιες το̟ικές Υ̟ηρεσίες.
Εν αναµονή της α̟αντήσεώς σας ε̟ί όλων των ανωτέρω ζητηµάτων, ευχαριστούµε εκ
των ̟ροτέρων για τη συνδροµή σας στο διαµεσολαβητικό έργο του Συνηγόρου του
Πολίτη και ̟αραµένουµε στη διάθεσή σας για ο̟οιαδή̟οτε ̟ληροφορία.

Με εκτίµηση
Ιωάννης Π. Σαγιάς
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη

Κοινο̟οίηση:
***

4

20 Σε̟τεµβρίου 2016
Αριθµ. Πρωτ.: 211660/34256/2016
Πληροφορίες: κα Αικατερίνη Φλιάτουρα

Προς:
Γραφείο Περιφερειάρχη
Περιφέρεια Πελο̟οννήσου
221 31 Τρί̟ολη
Περιφέρεια Πελο̟οννήσου
Π.Ε. Αργολίδας
Τµήµα Περ/ντος & Υδροοικονοµίας
Παρ. Οδός Ναυ̟λίου – Ν. Κίου
211 00 Ναύ̟λιο

∆ηµοτική Ε̟ιχείρηση Ύδρευσης
Α̟οχέτευσης Ε̟ιδαύρου (∆.Ε.Υ.Α.ΕΠ)
Ασκλη̟ιού 54
210 59 Αρχαία Ε̟ίδαυρος

Θέµα: Περιβαλλοντικές ̟αραβάσεις της Εγκατάστασης Ε̟εξεργασίας λυµάτων Νέας
Ε̟ιδαύρου
Αξιότιµε κύριε Περιφερειάρχη,
Αξιότιµες Κυρίες και Αξιότιµοι Κύριοι,
Ο Συνήγορος του Πολίτη στο ̟λαίσιο διαµεσολάβησης για την µε κωδικό φακέλου
211660/16 υ̟όθεση σχετικά µε το εν θέµατι ζήτηµα έλαβε την µε αρ. ̟ρωτ.
188971/3481/8.8.2016 Α̟όφαση του Περιφερειάρχη Πελο̟οννήσου καθώς και το υ̟’
αρ. 188103/121/19.7.2016 έγγραφο της ∆/νσης ΠΕ.ΧΩ. Περιφέρειας Πελο̟οννήσου,
για τα ο̟οία και ευχαριστεί.
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, σε συνέχεια του µε αρ. ̟ρωτ. 211660/8769/4.3.2016
εγγράφου της Ανεξάρτητης Αρχής, διενεργήθηκε αυτοψία στις εγκαταστάσεις
ε̟εξεργασίας Αστικών λυµάτων Νέας Ε̟ιδαύρου την 5.7.16 α̟ό το ΚΕΠΠΕ2 Π.Ε.
Αργολίδας. Κατά την αυτοψία δια̟ιστώθηκε ότι η µονάδα στερείται
̟εριβαλλοντικής αδειοδότησης και ότι οι υφιστάµενες συνθήκες διοχέτευσης των
ανε̟εξέργαστων λυµάτων σε ̟αρακείµενη δασική έκταση µε κατάληξη σε
ξηροχείµαρρο, δηµιουργούν κίνδυνο ρύ̟ανσης και υ̟οβάθµισης του ̟εριβάλλοντος
και της δηµόσιας υγείας.
Με την ̟ροαναφερθείσα Α̟όφαση του Περιφερειάρχη ε̟ιβλήθηκε διοικητικό
̟ρόστιµο ύψους 35.000 € στη ∆.Ε.Υ.Α. Ε̟ιδαύρου, ως αρµόδιο φορέα λειτουργίας
των συγκεκριµένων εγκαταστάσεων για τους λόγους ̟ου αναφέρονται στην σχετική
εισήγηση του ΚΕΠΠΕ, ενώ τονίζεται ότι η εν λόγω υ̟ηρεσία θα ̟ρέ̟ει να µεριµνήσει
για την άµεση αδειοδότηση και σύννοµη λειτουργία των ε̟ίµαχων εγκαταστάσεων.
2

Κλιµάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος.
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Ε̟ι̟ρόσθετα, στην Α̟όφαση αναφέρεται ρητά ότι «Μέχρι τότε3 και ̟ροκειµένου να
διασφαλιστεί η ̟ροστασία του ̟εριβάλλοντος και της δηµόσιας υγείας α̟ό τις αρνητικές
ε̟ι̟τώσεις της ̟ροαναφερόµενης µη σύννοµης και µη ̟εριβαλλοντικά α̟οδεκτής διάθεσης
των λυµάτων, η ∆.Ε.Υ.Α.ΕΠ. οφείλει να διαθέτει τα λύµατα σε νόµιµα λειτουργούσες
εγκαταστάσεις, ̟ου θα είναι ικανές βάση της αδειοδότησής τους να α̟οδεχθούν τις αντίστοιχες
̟οσότητες λυµάτων, καθώς και να ̟ροσκοµίζει στο τέλος κάθε διµήνου τα σχετικά ̟αραστατικά
(µεταφοράς και διάθεσης) στην υ̟ηρεσία του Τµήµατος Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας
Π.Ε. Αργολίδας».
Ενόψει των ανωτέρω, ̟αρακαλούνται το Τµήµα Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας
της Περιφέρειας και η ∆.Ε.Υ.Α.ΕΠ. ό̟ως ενηµερώσουν το Συνήγορο του Πολίτη για
την εξέλιξη της υ̟όθεσης και συγκεκριµένα ως ̟ρος την τήρηση των όρων της
Α̟όφασης του Περιφερειάρχη Πελο̟οννήσου. Ειδικότερα, ̟αρακαλούνται ό̟ως
γνωστο̟οιήσουν εάν:
v.

έχει ̟αύσει η λειτουργία των ̟αράνοµων εγκαταστάσεων

vi.

σε ̟οιά νόµιµα λειτουργούσα εγκατάσταση ε̟εξεργασίας θα διατεθούν τα
λύµατα της Νέας Ε̟ιδαύρου έως ε̟ιτευχθεί η α̟οκατάσταση νοµιµότητας

vii. έχει δροµολογηθεί
εγκαταστάσεων

η

διαδικασία

αδειοδότησης

των

µη

σύννοµων

Εν αναµονή της α̟αντήσεώς σας, ̟αραµένουµε στη διάθεσή σας για ο̟οιαδή̟οτε
̟ληροφορία.

Με εκτίµηση
Ιωάννης Π. Σαγιάς
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη

Κοινο̟οίηση:
***
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Την αδειοδότηση και σύννοµη λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων.
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