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Νομική Υπηρεσία .

ΘΕΜΑ : Αναφορά της ΔΥΑΑ για υπερχείλιση λυμάτων στο ΒΚ Μύρτους .
Σχετ. :
Σχετικά με το θέμα σας ενημερώνομε τα ακόλουθα:
1. Ο Βιολογικός Καθαρισμός ( Β.Κ) του οικισμού Μύρτους και το αντλιοστάσιο λυμάτων του οικισμού τέθηκαν την
27-12-2019 εκτός λειτουργίας κατόπιν διακοπής του ηλ/κου ρεύματος από την ΔΕΔΔΗΕ . Αυτό προκλήθηκε ύστερα
από αναπάντεχη καταστροφή των παροχικών καλωδιώσεων της ΔΕΔΔΗΕ τα όποια αποκαταστάθηκαν την ιδία
ημέρα από την ΔΕΔΔΗΕ .
2. Αποτέλεσμα του παραπάνω ήταν η πολύωρη ανεξέλεγκτη υπερχείλιση λυμάτων από το φρεάτιο αρχής του
κεντρικού αγωγού λυμάτων του οικισμού .
Ύστερα από το παραπάνω γεγονός και επειδή πολύ καλά γνωρίζετε ότι η υπηρεσία κατηγορείται ήδη για υποτιθέμενη
ρύπανση περιβάλλοντος για το γεγονός της 6-12-2019 στο Β.Κ Ιεράπετρας είμαστε υποχρεωμένοι να σας ενημερώσουμε
τα παρακάτω :
Στην περίπτωση μεγάλων διακοπών ηλ. ρεύματος εκεί όπου το σύστημα (ΒΚ – αποχέτευση) δεν είναι δυνατόν να κρατήσει
από μόνο του τον διαρκώς αυξανόμενο όγκο λυμάτων ο Δήμος πιθανόν να κατηγορηθεί ότι υποχρεούται να ενεργήσει με
βυτιοφόρα οχήματα τα όποια όμως δεν διαθέτει ούτε και μπορεί να μισθώσει εκ των πρότερων με αόριστες συμβάσεις
του τύπου αν συμβεί μοιραίο ξεχείλισμα. Δεν μπορεί κανείς να εκτιμήσει ότι θα σταματήσει η διαρροή αν δεν γνωρίζει εκ
των προτέρων τα διατιθέμενα μέσα αριθμό και χωρητικότητα βυτίων τις διαδρομές προς τους αποδέκτες κλπ.
Εκτός από το παραπάνω η πιθανότερη και πρωταρχική κατηγορία για τον Δήμο θα είναι ότι δεν φρόντισε εναλλακτικά να
διαθέσει γεννήτρια κατάλληλη για τέτοιες περιπτώσεις ( τριφασική με αυτόματο πινάκα μεταγωγής ) η να έχει έστω μια
δυο εφεδρικές μεταφερόμενες (standby)για να καλύπτει τις ανάγκες του. Αυτό προβλέπεται από τους Π.Ο για τα περιφερικά
α/σια του ΒΚ Ιεράπετρας στα οποία επίσης δεν υπάρχουν εγκατεστημένες γεννήτριες σε περίπτωση διακοπής ηλ. ρεύματος
.
Όπως ήδη ενημερώσαμε με το αρ . 19545/19-12-2019 έγγραφο μας για όλα τα παραπάνω προτείναμε να υπάρξει η πρόνοια
και προετοιμασία για την διενέργεια των προμηθειών μέσα από τους προϋπολογισμούς που καταθέσαμε την προηγούμενη
διετία που όμως όλοι όπως και ο φετινός περικόπηκαν από τις οικονομικές υπηρεσίες για χάρη της δήθεν μη
ανταποδοτικότητας των υπηρεσιών .
Σημειώσετε δε ότι στις περιπτώσεις αυτές δεν είναι σίγουρο ότι ο Δήμος θα διαθέτει και το απαιτούμενο προσωπικό . Όπως
γνωρίζετε εδώ δεν βγαίνει η καθημερινότητα ποσό μάλλον θα είναι δυνατόν να ανταπεξέλθουμε στα έκτακτα περιστατικά
και στις κρίσιμες καταστάσεις . Φανταστείτε δε , ότι αυτά μπορούν να συμβούν σε ώρες μη εργάσιμες νύκτα και το
προσωπικό να είναι σε άδεια η όταν θα συμβεί να υπάρχουν ταυτόχρονα άλλα γεγονότα εξίσου σημαντικά . Θα πρέπει
λοιπόν να φροντίσετε ούτως ώστε ο Δήμος να διαθέτει όχι μόνο το προσωπικό της καθημερινότητας που όπως καλά
γνωρίζετε δεν το διαθέτει άλλα και τις απαιτούμενες εφεδρείες προσωπικού .
Προτείνουμε έστω και τώρα την τελευταία στιγμή να προγραμματιστούν τα κονδύλια για όλα τα παραπάνω η έστω όσων
απ αυτά κρίνετε απαραίτητα ώστε να μην συντρέχει κίνδυνος για το περιβάλλον .
Όπως ήδη σας ενημερώσαμε ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να τηρεί απαρέγκλιτα τους ΠΟ των εγκαταστάσεων που είναι
υπεύθυνος να λειτουργεί και να συντηρεί και να ενημερώνει τις αρχές σε περιπτώσεις ατυχημάτων που είναι δυνατόν να
επιβαρύνουν το περιβάλλον.
Μετά τα ανωτέρω παρακαλούμε για τις δίκες σας ενέργειες.
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