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ΕΡΓΩΝ ΣΩΝ ΔΕΤΑ
Αζηέριος Μποσζνάκης, Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α. Καηερίνης, μέλος Δ.Σ. ηης Ε.Δ.Ε.Υ.Α.
Ο ηνκέαο ηνπ πεξηβάιινληνο απνηειεί γεληθά ηε βάζε γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο
πγείαο θαη ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ πνιηηψλ. Δηδηθά ζηε ρψξα καο κε ηα ζπγθεθξηκέλα
επλντθά θιηκαηηθά θαη γεσκνξθνινγηθά δεδνκέλα (αθηέο, λεζησηηθφο ρψξνο, πςειή
βηνπνηθηιφηεηα θιπ), ην πεξηβάιινλ απνηειεί ζεκαληηθφ θεθάιαην («απφζεκα»), ην
νπνίν ρξήδεη πξνζηαζίαο, αλαβάζκηζεο θαη νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο, ψζηε λα
απνηειέζεη ην ππφβαζξν κηαο πνηνηηθήο αλάπηπμεο, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο ζα επηθέξεη
ζεκαληηθά άκεζα θαη έκκεζα νθέιε ζηνπο πνιίηεο.
ηα άκεζα νθέιε ζπγθαηαιέγνληαη ε πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηεο δεκφζηαο πγείαο
θαη ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ηνπ πιεζπζκνχ θαη ε δηαζθάιηζε ησλ πξννπηηθψλ αεηθφξνπ
δηαρείξηζεο ησλ βαζηθψλ πεξηβαιινληηθψλ κέζσλ (αηκφζθαηξα, λεξά, έδαθνο), ε
πνηφηεηα ησλ νπνίσλ έρεη ππνζηεί ζεκαληηθή ππνβάζκηζε θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο.
ηα έκκεζα νθέιε ζα πξέπεη λα αλαθεξζνχλ ε βαζκηαία ζηξνθή ηεο ρψξαο ζε έλα
παξαγσγηθφ κνληέιν πνηνηηθήο αλάπηπμεο (development) ζε αληίζεζε κε απηφ ηεο
κνλνδηάζηαηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο άιισλ, θησρφηεξσλ ζε νηθνινγηθφ θαη
πνιηηηζκηθφ απφζεκα, ρσξψλ.
Η επίηεπμε ηεο αεηθνξηθήο δηαρείξηζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ κέζσλ, ηνπ θπζηθνχ
απνζέκαηνο θαη ησλ Αζηηθψλ Κέληξσλ (Γεληθφο ηφρνο 1) πξνυπνζέηεη ηε δεκηνπξγία
ππνδνκψλ πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο. Ωο πξνηεξαηφηεηα ζεσξνχληαη νη ππνδνκέο
δηαρείξηζεο ζηεξεψλ θαη πγξψλ απνβιήησλ, θαζψο απηφ επηηάζζνπλ νη αλάγθεο
ζπκκφξθσζεο κε ηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία, ελψ ζεκαληηθνχο ηνκείο απνηεινχλ ε
χδξεπζε θαη ε αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία.
Η βειηίσζε ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο (Γεληθφο
ηφρνο 2) ελέρεη ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο ρψξαο ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο
πεξηβάιινληνο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε δεκηνπξγία θνξέσλ δηαρείξηζεο
πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ
απνζεκάησλ.
Ο Ν. 1069/80 πνπ πξνέβιεπε κε ην άξζξν 13 ηελ ζχζηαζε Γεκνηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ
Τδξεπζεο-Απνρέηεπζεο (Γ.Δ.Τ.Α.) πξνθεηκέλνπ λα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ην Π.Γ.Δ. κε
επηρνξήγεζε 35% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ έξγσλ ηνπο, απνηέιεζε ηελ αθεηεξία γηα
κηά νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ θαη ησλ πγξψλ απνβιήησλ ζηα αζηηθά
θέληξα απφ δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο θνηλσθεινχο ραξαθηήξα πνπ ιεηηνπξγνχλ κε
ηδησηηθννηθνλνκηθά θξηηήξηα.
ην δηάζηεκα ησλ 32 εηψλ πνπ ιεηηνχξγεζαλ νη ΓΔΤΑ ,ηα έξγα χδξεπζεο-απνρέηεπζεο
θαη βηνινγηθψλ θαζαξηζκψλ πνπ θαηαζθεχαζαλ θαη δηαρεηξίζζεθαλ ζπλέβαιαλ ζηελ
αλάπηπμε ησλ πφιεψλ ηνπο, ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο δεκφζηαο πγείαο
θαη αλαβάζκηζαλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ θαηνίθσλ ηνπο.
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Με βάζε ηελ απνγξαθή ηνπ 2001 ηδξχζεθαλ 230 ΓΔΤΑ κε πιεζπζκφ 3,8 εθαηνκκχξηα
θαηνίθνπο, αιιά πξαγκαηηθφ πιεζπζκφ 4.2 εθαηνκκχξηα θαηνίθνπο δει. ην 41% ηνπ
ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο Υψξαο.
Μεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ «Καιιηθξάηε» νη Γ.Δ.Τ.Α. ζπγρσλεχζεθαλ θαη ζήκεξα
ιεηηνπξγνχλ 130 ΓΔΤΑ κε 5,2 εθαη. θαηνίθνπο, δειαδή ην 47.2% ηνπ ζπλνιηθνχ
πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο.
Ωο πξνο ηνλ πιεζπζκφ δηαθξίλνπκε:

Πιεζπζκφο

Αξηζκφο ΓΔΤΑ

% πλνιηθνχ
ΓΔΤΑ

>100.000

6

15

60.000-100.000

18

27.3

30.000-60.000

38

32.4

10.000-30.000

57

24

<10.000

11

1.3
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Πιεζπζκνχ

ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΕΠΠΕΡΑΑ

ΔΠΙΧΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΠΔΡΑΑ
ΤΝΟΛΟ
ΦΟΡΕΩΝ
663

ΑΡΙΘΜΟ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΝΟΜΙΚΕ
ΠΡΑΞΕΩΝ
ΔΕΜΕΤΕΙ

ΔΑΠΑΝΕ

663

3,313 δισ.€

841,85 εκ.€

508,97 εκ.€

156

828,61 εκ.€

301,4 εκ.€

180,28 εκ.€

102

209,5 εκ.€

55,9 εκ.€

-

ΔΕΤΑ

92

ΠΕΠ

52
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Πορεία των έργων ΔΕΤΑ ςτα πλαίςια του ΕΠΑ 2007-2013
Όζνλ αθνξά ζηελ πνξεία ησλ έξγσλ ησλ Γ.Δ.Τ.Α. ζηα πιαίζηα ηνπ ΔΠΑ 20072013 παξαηεξνχκε ηα εμήο:


Έρνπλ εγθξηζεί κέρξη ηηο αξρέο Μαξηίνπ απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα
Πεξηβάιινληνο θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο (ΔΠΠΔΡΑΑ) 156 έργα ζε 92 ΓΔΥΑ
ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 828,61 εθαηνκκπξίσλ επξψ κε λνκηθέο δεζκεχζεηο
301,4 εθαη. επξψ θαη πιεξσκέο 180,28 εθαη. Δπξψ ηα νπνία ρξεκαηνδνηνχληαη
απφ ην Σακείν πλνρήο.



Απηά αθνξνχλ έξγα δηθηχσλ αθαζάξησλ θαη κηθξνχο βηνινγηθνχο θαζαξηζκνχο Α
θαη Β πξνηεξαηφηεηαο (ζήκεξα έρνπλ ζπλελσζεί ζε 27 Καιιηθξαηηθέο ΓΔΤΑ) θαη
θαιχπηνπλ πιεζηζκφ 229 ρηι. Καηνίθσλ. Έρνπλ πξνυπνινγηζκφ 307 εθαη. επξψ
έλαληη ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 1,550 δηο επξψ.



Δπεθηάζεηο αλαβαζκίζεηο θαη εθζπγρξνληζκνί ζε Δ.Δ.Λ. ζε κεζαίεο θαη κεγάιεο
ΓΔΤΑ



Έιεγρνο δηάζεζεο ησλ εθξνψλ ησλ βηνινγηθψλ θαζαξηζκψλ
επαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ επεμεξγαζκέλσλ πγξψλ απνβιήησλ.

θαη



Δληνπηζκφο δηαξξνψλ, ζπζηήκαηα ηειεειέγρνπ θαη ηειερεηξηζκνχ
πεξηζζφηεξεο απν 22 ΓΔΤΑ θαζψο θαη έξγα δηαρείξηζεο πφζηκνπ λεξνχ.

ζε



Σέινο ε πξφζθαηε πξφζθιεζε ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ γηα έξγα δηαρείξηζεο θαη
αζθαινχο δηάζεζεο ηιχνο, αλνηθηή κέρξη 31/12/2012 έδσζε ηελ δπλαηφηεηα λα
ππνβιεζνχλ πξνηάζεηο απφ ΓΔΤΑ θαη λα πξνρσξήζεη ε αμηνιφγεζε θαη ε
έγθξηζε ζε νξηζκέλεο απν απηέο. Η ζπλνιηθή ρξεκαηνδφηεζε είλαη 30 εθαη. επξψ
θαη πξνυπφζεζε είλαη ε παξαγφκελε ηιχο απφ ηηο ΔΔΛ λα αθνξά κνλάδα
ηνπιάρηζηνλ 30.000 Καηνίθσλ
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ αλέξρεηαη ζε 2,25 δηζ. επξψ, ελψ
έρνπλ εληαρζεί 737 έξγα κε πξνυπνινγηζκφ 3,794 δηο. επξψ δειαδή (έλα
overbooking) 68,6% πεξηζζφηεξν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο
Οι προϋπολογιζμοί ηφν έργφν ηφν ΓΔΥΑ αποηελούν ηο 37% ηφν έργφν
ηοσ ΔΠΠΔΡΑΑ.
Ο δείθηεο απνξξνθεηηθφηεηαο είλαη 21,7%. Σα έξγα ζηα ΠΔΠ ηεο ρψξαο πνπ
αθνξνχλ παξεκβάζεηο ζηηο 13 πεξηθέξεηεο παξνπζηάδνπλ ηελ παξαθάησ εηθφλα:
ε 52 ΓΔΤΑ έρνπλ εγθξηζεί 102 έξγα κε πξνυπνινγηζκφ 209,49 εθαηνκκχξηα
επξψ θαη λνκηθέο δεζκεχζεηο 55,83 εθαηνκκχξηα επξψ, ε δε ρξεκαηνδνηεζε είλαη
απφ ην ΔΣΠΑ.
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Οη ΓΔΤΑ πνπ έρνπλ εληαγκέλα έξγα ζηα ΠΔΠ Κρήηης, Βορείοσ Αιγαίοσ,
Νοηίοσ Αιγαίοσ, Θεζζαλίας ηερεάς Δλλάδος και Ηπείροσ (ζηφρνο 2)
(πεξηθέξεηεο κεηαβαηηθήο ζηήξημεο) έρνπλ ίδια ζσμμεηοτή 9,75% κεγαιχηεξε
απφ απηήλ πνπ ηζρχεη ζηηο ππφινηπεο ΓΔΤΑ, αθνχ κε βάζε ηνλ πξφζθαην
θαλνληζκφ ΔΚ 1311/2011 απμήζεθε θαηά 10 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ε
ρξεκαηνδφηεζε, και η ίδια ζσμμεηοτή ηφν Γ.Δ.Υ.Α. μειώθηκε ζηο 3,25%.
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΔΓΔΤΑ πξαγκαηνπνίεζε ζπλαληήζεηο κε ηελ Δηδηθή
Γξακκαηέα ηνπ ΔΠΑ θαη ζπκθψλεζαλ ηα έξγα ησλ Γ.Δ.Τ.Α. ησλ Πεξηθεξεηψλ
ηνπ ηφρνπ 2 λα κεηαθεξζνχλ ζην ΔΠΠΔΡΑΑ πξνθεηκέλνπ λα ηζρχζεη θαη γη’
απηέο ηηο ΓΔΤΑ ε κεησκέλε ίδηα ζπκκεηνρή 3,25%.

Παρατηρήςεισ - υμπεράςματα
Όζον αθορά ηην πορεία σλοποίηζης ηοσ ΔΠΠΔΡΑΑ , ηο ποζοζηό
απορρόθηζης μέτρι ηέλη Απριλίοσ 2012 ήηαν ιδιαίηερα ταμηλό δηλ.
25,45%.
ρεηηθά παξαηεξνχκε φηη :


Δλψ νη πξνυπνινγηζκνί πξάμεσλ ησλ έξγσλ ησλ ΓΔΤΑ απνηεινχλ ην 37% ησλ
έξγσλ ησλ ΔΠΠΔΡΑΑ ,νη λνκηθέο δεζκεχζεηο είλαη 36,4% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
ησλ πξάμεσλ, νη δε πιεξσκέο κέρξη ηέιε Φεβξνπαξίνπ είλαη πεξίπνπ 22% επί
ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ή ην 60% ηνπ ζπκβαζηνπνηεκέλνπ αληηθείκελνπ
κέρξη ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ.



Απφ ηελ αλάιπζε ησλ επηκέξνπο θαηεγνξηψλ εκθαλίδεηαη ηδηαίηεξα ρακειφ ην
ζπκβαζηνπνηεκέλν αληηθείκελν ζε ζρέζε κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ πξάμεσλ
(14 – 15%) ζηα έξγα δηθηχνπ αθάζαξησλ θαη κηθξψλ ΔΔΛ πνπ αθνξνχλ κηθξνχο
νηθηζκνχο ζε
κηθξέο ΓΔΤΑ πνπ φκσο ζήκεξα έρνπλ ζπλελσζεί ζε 27
«Καιιηθξαηηθέο» ΓΔΤΑ.



Αληηζέησο ζηα έξγα δηαρείξηζεο θαη δηαλνκήο λεξνχ (πφζηκνπ) θαη ηδηαίηεξα ζε
έξγα εληνπηζκνχ δηαξξνψλ, ζπζηήκαηα ειέγρνπ θαη ηειερεηξηζκνχ πνπ αθνξνχλ
κεγάιεο ΓΔΤΑ θαη κεζαίεο
παξνπζηάδεηαη κεγαιχηεξν πνζνζηφ
ζπκβαζηνπνηεκέλνπ αληηθεηκέλνπ δει. 29%.
Από ηα παραπάνφ ζσμπεραίνοσμε όηι όλα ηα προβλήμαηα
δημιοσργούνηαι μέτρι ηην ζσμβαζιοποιηζη ηφν έργφν και λιγόηερο ζηη
διάρκεια εκηέλεζη ηοσς.
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Η μεγάλη καθσζηέρηζη ηης ζσμβαζιοποίηζης ηφν έργφν παραηηρείηαι
λόγφ ηοσ έλεγτοσ και έγκριζης ηφν περιβαλλονηικών μελεηών καθώς και
λόγφ βεβαιώζεφν ηοσ ΥΠΔΚΑ για ηις καλύυεις ηοσ 70% ηοσ αζηικού
οικιζμού (σπάρτοσν περιπηώζεις καθσζηέρηζης από ένα έφς δύο τρόνια).



Παραηηρείηαι, επίζης, μεγάλη καθσζηέρηζη φς προς ηην δημοπράηηζη
και εγκαηάζηαζη ανάδοτφν ζε έργα ενηοπιζμού διαρροών και ζσζηήμαηα
ηηλελέγτοσ και ηηλετειριζμού (έργα, προμήθειες).



Σέινο, ηνλίδνπκε φηη ε αχμεζε ηεο θνηλνηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο θαηά 10% ζην
ΔΠΠΔΡΑΑ θαη ζηηο ΓΔΤΑ ησλ Πεξηθεξεηψλ ηνπ ζηφρνπ 1 θαη σο εθ ηνχηνπ ε
κείσζε ηεο ίδηαο ζπκκεηνρήο ζα είρε σο απνηέιεζκα ηελ
αχμεζε ηνπ
ζπκβαζηνπνηεκέλνπ αληηθεηκέλνπ, γεγνλφο πνπ ζα πξέπεη λα πξνβιεκαηίζεη ηηο
ΓΔΤΑ, αιιά θαη ην ΤΠΔΚΑ.
Δίλαη απνιχησο αλαγθαίν λα επηηαρπλζνχλ νη ξπζκνί εθηέιεζεο ησλ έξγσλ απφ
ηηο ΓΔΤΑ θαη επηζεκαίλνπκε φηη μεηά ηις 30/9 έξγα κε κεδεληθέο ζπκβάζεηο
θηλδπλεχνπλ λα απεληαρζνχλ.
Αλαθεθαιαηψλνληαο ηνλίδνπκε φηη ε κεγάιε θαζπζηέξεζε ζηελ πνξεία ηνπ
ΔΠΑ ζηα έξγα ησλ ΓΔΤΑ εζηηάδεηαη ζηα παξαθάησ:



Κξηηήξηα δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο ησλ ηειηθψλ δηθαηνχρσλ, αδεηνδνηήζεηο θαη
εγθξίζεηο Μ.Π.Δ



Έιεγρνο θαη νξηζηηθνπνίεζε θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ απφ ηηο Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο.



Έιεγρνο απφ πκβνχιην δεκνζίσλ έξγσλ.

Σέινο, πξνηείλνπκε ζην ακέζσο επφκελν δηάζηεκα ην Γ.. ηεο ΔΓΔΤΑ λα έρεη
ζπλαληήζεηο κε ηελ λέα εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο,
Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη
Κιηκαηηθήο Αιιαγήο πξνθεηκέλνπ λα αξζνχλ ηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ πξνθχςεη
γηα ηηο ΓΔΤΑ ησλ Πεξηθεξεηψλ ηνπ ηφρνπ 2.

*******************************************
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