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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ 

ΚΙΝΗΣΗΣ «ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» 

 

Με έκπληξη και απορία διαβάσαµε την επιστολή της κίνησης «Πολίτες για την 

κοινωνία και το περιβάλλον» για την ανεξέλεγκτη διάθεση λυµάτων και την 

ανεπάρκεια (έλλειψη το πιο σωστό) εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων (Ε.Ε.Λ.) 

και αποχετευτικών δικτύων. Μάλιστα καταγγέλλουν την αδιαφορία του ∆ήµου. 

Θεωρώ υποχρέωση µου να τους πληροφορήσω, ότι πριν επιδοθούν σε 

καταγγέλτική ανακοίνωση για τοπικά θέµατα, καλό θα ήταν να έχουν την άποψη της 

∆ηµοτικής Αρχής. ∆εν οδηγεί πουθενά ο ατεκµηρίωτος, αβάσιµος, καταγγελτικός 

λόγος για πολύ σοβαρά θέµατα και ευαίσθητους τοµείς, όπως είναι το περιβάλλον. 

Ενηµερώνω τους αγαπητούς εκπροσώπους της συγκεκριµένης κίνησης πολιτών, 

της οποίας τη δραστηριότητα για πολλά θέµατα που συνδέονται µε τις τοπικές 

υποθέσεις και την ανάπτυξη, επικροτούµε, ότι η αποστολή και η αποτελασµατικότητά 

της είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε τον προγραµµατισµό και τη δράση του ∆ήµου. 

Η σηµερινή ∆ηµοτική Αρχή, µε την ανάληψη των καθηκόντων της, στο πλαίσιο 

της νέας διοικητικής µεταρρύθµισης µε το ΣΧΕ∆ΙΟ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ, προσπαθεί 

αδιάκοπα, χωρίς πόρους, µέσα, διοικητική αυτοτέλεια και χωρίς εγκεκριµένο 

σχεδιασµό (που δυστυχώς δεν υπάρχει), να αντιµετωπίσει άµεσα, καθηµερινά, 

επείγοντα, χρονίζοντα, πολυάριθµα και πολύπλοκα προβλήµατα και θέµατα. 

Στον τοµέα του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος είµαστε σε µια διαρκή 

προσπάθεια µε ενέργειες, παρεµβάσεις και πρωτοβουλίες µας να διασφαλίσουµε τη 

διατήρησή του, γιατί το θεωρούµε βασικό στοιχείο του ζωτικού χώρου και της 

ποιότητας ζωής των πολιτών, αλλά και βασικό πόρο για την τοπική ανάπτυξη και την 

τουριστική δραστηριότητα της περιοχής.  

Η καταγραφή και η καθηµερινή ενασχόληση εµένα προσωπικά, των 

συνεργατών µου και των στελεχών του ∆ήµου µε το φυσικό περιβάλλον, µας έχει 
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δώσει µια εικόνα ευρείας οπτικής, κυρίως, ρύπανσης, σχεδόν σε ολόκληρη την 

εδαφική περιφέρεια του ∆ήµου µας. Σε µόνιµη βάση διακόπτουµε τη λειτουργία 

αυθαίρετων χωµατερών, αποφράζουµε δίκτυα αποχέτευσης (ακατάλληλα και 

ξεπερασµένα) καθαρίζουµε κοινόχρηστους χώρους και αποκαθιστούµε ανεπιθύµητες 

και ζηµιογόνες βλάβες στο φυσικό περιβάλλον.  

Οι υπηρεσίες του ∆ήµου και η ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και 

Αποχέτευσης Χερσονήσου (∆ΕΥΑΧ), η οποία πολύ σύντοµα θα επεκτείνει την 

αρµοδιότητά της και στις ∆ηµοτικές ενότητες Επισκοπής και Γουβών, µε αµείωτη 

προσπάθεια και ενδιαφέρον επιδίδονται σε παρεµβάσεις µικρής κλίµακας, αλλά 

σηµαντικές για την καθηµερινότητα των πολιτών, και µελετούν και ωριµάζουν έργα 

µεγάλης κλίµακας στον τοµέα της ύδρευσης και αποχέτευσης για χρηµατοδότησή 

τους από το ΕΣΠΑ (ΕΠΕΡΑΑ, ΠΕΠ Κρήτης κ.α.). Επιπλέον η υπηρεσία 

καθαριότητας µε τη ∆ηµοτική Αστυνοµία, προσπαθεί να αποτρέψει παραβατικές 

συµπεριφορές οι οποίες επιβαρύνουν το περιβάλλον, εφαρµόζοντας αυστηρά τον 

κανονισµό καθαριότητας. 

Παρακάτω παρατίθενται πρωτοβουλίες, ενέργειες, αλλά κυρίως σχεδιασµός για 

έργα περιβάλλοντος τα οποία βρίσκονται στη φάση της υλοποίησης για ενηµέρωση 

των δηµοτών µας.  

 

1. Ολοκλήρωση των διαδικασιών και ένταξη της αποχέτευσης Κοκκίνη Χάνι, 

Βαθειανού Κάµπου, Καρτερού στο ΕΠΕΡΑΑ µε προϋπολογισµό 11.000.000 

€. Επικείµενη δηµοπράτηση αποχετευτικών δικτύων Γουρνών.  

2. Πρόταση µελέτης επέκτασης ΕΕΛ Χερσονήσου, δίκτυα αποχέτευσης 

Ανάληψης και Ανισαρά. 

3. ∆ιεκπεραίωση διαδικασίας και δικαστικής παράστασης του ∆ήµου για την 

αντιµετώπιση των νοµικών και πραγµατικών προβληµάτων, ώστε να 

αναδείξουµε ανάδοχο για το βιολογικό και τα δίκτυα αποχέτευσης Γουβών. 

4. Μελέτη αναβάθµισης και συντήρησης ΕΕΛ Χερ/σου.  

5. Προώθηση µελετών για χωροθέτηση και κατασκευή µικρών βιολογικών 

στην ενδοχώρα (∆ηµ. Ενότητα Επισκοπής). Οι µελέτες από τον ΟΑΝΑΚ 

βρίσκονται σε πλήρη αδράνεια.  

6. Ολοκλήρωση διαδικασιών σύνταξης και έγκρισης του κανονισµού 

προστασίας του Περιβάλλοντος, ως κανονιστική απόφαση του ∆ήµου. 



7. Προώθηση διαδικασιών υπογραφής σύµβασης για τη λειτουργία του 

βιολογικού στον οικισµό «ΒΡΑΧΟΚΗΠΟΣ». 

8. Σύνδεση των αποχετευτικών δικτύων Ανώπολης και όµορων τοπικών 

κοινοτήτων µε βιολογικό Συνεταιρισµού ∆ασκάλων ( Σύµβαση µε ∆ΕΗ, 

υλοποίηση εργολαβίας από ∆ΕΗ, σύνδεση δικτύων). 

9. Κατασκευή Εσωτερικών ∆ικτύων αποχέτευσης Σταλίδας. 

10. Επέκταση δικτύων διάθεσης εκροών βιολογικών, για την άρδευση 

ελαιοδέντρων. 

11. Βιολογικοί καθαρισµοί και Αποχετευτικά ∆ίκτυα Λαγκάδας. 

12. Καθαρισµός φυσικών αποδεκτών για την απορροή οµβρίων. 

     

Από την παραπάνω σύντοµη παράθεση στοιχείων και την αναφορά των 

συγκεκριµένων έργων και δράσεων που σχεδιάζονται, προγραµµατίζονται και 

υλοποιούνται από τη ∆ηµοτική Αρχή, αβίαστα προκύπτει, ότι η σηµερινή ∆ηµοτική 

Αρχή σε σύντοµο χρόνο και σε µια µεταβατική περίοδο, δύσκολη, χωρίς πόρους αλλά 

µε πολλά βάρη από το παρελθόν, έχει δροµολογήσει συγκεκριµένα έργα, λύσεις και 

δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος. 

Ακόµα και ο πιο δύσπιστος αντιλαµβάνεται, ότι µε το συγκεκριµένο στενό, 

δύσκολο και προβληµατικό πλαίσιο λειτουργίας, δεν είναι εξ αντικειµένου εφικτό να 

γίνουν αφ’ ενός θαύµατα αλλά κυρίως να επιλυθούν χρόνια και σοβαρά προβλήµατα 

που απασχολούν σε µόνιµη βάση την περιοχή, τα οποία ως επί το πλείστον έχουν 

δηµιουργηθεί και οξυνθεί από την ανεξέλεγκτη απρογραµµάτιστη ανάπτυξη της 

περιοχής. 

Στην αντίληψη και τη φιλοσοφία µας είναι η βιώσιµη ανάπτυξη της περιοχής 

και του συνόλου του ∆ήµου και προς αυτή την κατεύθυνση εστιάζεται και είναι 

προσανατολισµένος ο στρατηγικός σχεδιασµός τοπικής ανάπτυξης του ∆ήµου µας. 

Η  βιώσιµη ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος, προϋποθέτουν 

συµµετοχή και ευαισθητοποίηση των πολιτών. Προς αυτήν την κατεύθυνση 

εργαζόµαστε. Θέλουµε και επιδιώκουµε τη συνεργασία και τη συµβολή των οµάδων 

πρωτοβουλίας των πολιτών. Μαζί µε τους πολίτες θα θέσουµε τις σωστές βάσεις για 

την εδραίωση και εφαρµογή  µιας βιώσιµης τοπικής ανάπτυξης.   
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