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Προς 
Πρωθυπουργό της Ελλάδας 
κ. Αλέξη Τσίπρα 

 

ΘΕΜΑ: Συνολική ενημέρωση και τεκμηριωμένες, εφικτές και επιλέξιμες 
προτάσεις μας 1 (βλ. απόφαση : 330/2015 του Δ.Σ), αναφορικά με το 
διαχρονικό αποχετευτικό πρόβλημα του Δήμου μας και την προφανώς 
αδικαιολόγητη στάση και επιδειχθείσα νομοτεχνική ανεπάρκεια 2 των έως 
τώρα αρμοδίων της Πολιτείας 

Σχετ: Υπ’ αριθ. πρωτ: 2443/5.2.2016 έγγραφο του Δήμου Σπάτων – 
Αρτέμιδος προς τις αρμόδιες κρατικές Αρχές (159 σελίδων, 
συμπεριλαμβανομένων των υπ’ αριθ. πρωτ: 32101/27.10.2015, 
36032/13.10.2014, κλπ εγγράφων μας, που ουδέποτε έχουν συγκεκριμένα 
απαντηθεί από την Πολιτεία) 

 

                                                 
1 Που ουδέποτε έχουν απαντηθεί συγκεκριμένα (αν και οφειλόμενη ενέργεια των 

αρμοδίων κρατικών Αρχών), ούτε έχουν τηρηθεί – εκ μέρους της Πολιτείας - οι 
σχετικές διατάξεις διαβούλευσης (άρθρο  2  της οδηγίας 2003/35/ΕΚ», ΚΥΑ 
1649/45/2014 - ΦΕΚ: 45/Α/2014 και § γ του άρθρου 5 του Κανονισμού 1303/2013 
του Ε.Κ., ειδικότερα σε ότι αφορά τη συμμετοχή και ενημέρωση των τοπικών φορέων 
που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών …., κλπ), ενώ διατηρούνται σε 
εκκρεμότητα πράξεις (έργα – μελέτες) συμμόρφωσης της Πολιτείας με αποφάσεις 
του ΣτΕ (αριθ. 3743/2008) και παρακάμπτονται άλλες που συνηγορούν μαζί μας 
(π.χ. υπ’ αριθ. πρωτ: 1927/1.12.2011, 514/25.4.2013 και 3924/22.3.2013 επίσημα 
έγγραφα της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, που ουδέποτε έχουν ακυρωθεί), όσον αφορά την 
υλοποίηση της πρότασης – απόφασης με αριθ. 330/2015 του Δημοτικού Συμβουλίου 
Σπάτων – Αρτέμιδος, υπέρ της λύσης σύνδεσης του αποχετευτικού μας δικτύου με 
τις ΕΕΛ Ψυττάλειας.    
2 Μείζονος σπουδαιότητας για το δημόσιο συμφέρον, αφού εκτός των άλλων, 
καταγράφονται ήδη επτά (7) χρόνια ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ των 
αρμόδιων Κρατικών υπηρεσιών (Υπουργείων) για συμμόρφωση με την αριθ. 
3743/2008 απόφαση του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ, περί ακύρωσης (λόγω 
ελλείψεων) της υπ’ αριθ. πρωτ: 136125/10.9.2003 ΚΥΑ των Υπουργείων ΠΕΧΩΔΕ, 
Πολιτισμού, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης, Υγείας – Πρόνοιας 
και Γεωργίας, σχετικά με την εκκρεμότητα (όρο) που με ευθύνη τους υπήρχε (και επί 
της ουσίας υπάρχει ακόμα) για το μέγα ρέμα Ραφήνας, ενέργεια που αφορά το 
προτεινόμενο από το Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας και την ΕΥΔΑΠ έργο 
εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων της περιοχής, που αιτιολογημένα αρνείται ο 
Δήμος μας (Η υπαιτιότητα του Δημοσίου προκύπτει άμεσα και επιβεβαιώνεται 
επίσημα και από το υπ’ αριθ. πρωτ: ΕΥΠΕ/169812/6.8.2013 έγγραφο του Γεν. Δ/ντή 
Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ και τα υπ’ αριθ. πρωτ: Δ7/1271/Φ.ΡΑΦΗΝΑΣ/30.8.2013 
& ΔΑΕΕ/642/Φ.Ραφήνα14/14.7.2015 έγγραφα του Υπ. Ανάπτυξης 
Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων και του Υπ. Οικονομίας 
Υποδομών Ναυτιλίας & Τουρισμού, αντίστοιχα)  

Ελληνική   
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  Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ,  
 

  Σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Δήμου μας, με τα 

συνημμένα σ’ αυτό στοιχεία (αριθ. 2435/5.2.2016) προς τις αρμόδιες κρατικές 

Αρχές (όπως αναφέρονται σ’ αυτό ως αποδέκτες), στο οποίο 

περιλαμβάνονται οι βασικές θέσεις, παρατηρήσεις και προτάσεις του Δήμου 

μας. 

  Στο έγγραφο αυτό και στα συνημμένα που το ακολουθούν, περιλαμβάνονται 

επίσης τα στοιχεία που δείχνουν τις κατ’ αρμοδιότητα διαχρονικές ευθύνες 

των κρατικών Αρχών, που συνθέτουν και τεκμηριώνουν ευθεία υπαιτιότητά 

τους, στα επιβληθέντα και ήδη καταβαλλόμενα τεράστια πρόστιμα 3 από τη 

χώρα μας, με βάση πρόσφατη (15.10.2015) τελική απόφαση του Ευρωπαϊκού 

Δικαστηρίου (στα πλαίσια της υπ’ αριθ. C-167/2014 υπόθεσης).  

  Ειδικότερα, παρακαλούμε για την άμεση παρέμβασή σας, προς χάριν 

επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος και προστασίας του 

περιβάλλοντος, ώστε να εξαλειφτούν το συντομότερο δυνατόν, τα εμπόδια και 

οι αρνήσεις διευθέτησης της υπάρχουσας εκκρεμότητας του αποχετευτικού 

μας προβλήματος, ακολουθώντας τη συμφερότερη λύση του αποχετευτικού 

μας προβλήματος με σύνδεση στις ΕΕΛ Ψυττάλειας.  

  Λύση που εμφανέστατα προσδιορίζεται ως πλέον νόμιμη - επιλέξιμη, 

ορθολογική, οικονομική 4 και τεχνικά αποδεκτή - ασφαλής, δεδομένου ότι 

απαιτεί μόνο τη σύνδεση αγωγών και αντλιοστασίων κεντρικού δικτύου 4 χλμ 

(δηλαδή θα καλύψει την απόσταση διαδρομής μεταξύ των θέσεων : Αγ. 

Γεράσιμου και Πλατύ Χωράφι), οπότε θα έχει ελάχιστο συγκριτικά κόστος, 

πολύ κάτω των 30 εκατ. ευρώ (με βάση και την υπ’ αριθ. πρωτ: 

3924/22.3.2013 εναλλακτική πρόταση της ΕΥΔΑΠ ΑΕ), σε αντίθεση με την 

συγκριτικά πολυδάπανη (πάνω από 130 εκατ. ευρώ), νομοτεχνικά και 

                                                 
3 Τα πρόστιμα σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου (συνολικά για όλες τις 
περιπτώσεις), είναι 3.640.000 ευρώ, ανά εξάμηνο καθυστέρησης στη λήψη των 
μέτρων που απαιτούνται για τη συμμόρφωση, από την ημερομηνία δημοσίευσης της 
παρούσας απόφασης και μέχρι την πλήρη εκτέλεσή της και 10.000.000 ευρώ κατ’ 
αποκοπή 
4 Αφού εκτός από την αποφυγή της τεράστιας κατασκευαστικής δαπάνης (130 εκατ. 

ευρώ) και της εν συνεχεία πολυδάπανης λειτουργίας τοπικού ΚΕΛ στο Πλατύ 
Χωράφι, θα περιοριστούν αμεσότερα, κάθε άλλης λύσης, τα ήδη καταβαλλόμενα 
εκ της χώρας μας πρόστιμα, προκειμένου έτσι να διευκολυνθεί η απρόσκοπτη 
χρηματοδότηση των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης των πόλεών μας, τα οποία σε 
κάθε περίπτωση θα είναι απαραίτητα.   
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περιβαλλοντικά ανεπαρκέστατη εμμονή της Διϋπουργικής Επιτροπής 5 για 

ΚΕΛ στη θέση «Πλατύ Χωράφι» (βλ. απόφασή της 30.12.2015, χωρίς ως 

φαίνεται να έχουν τεθεί ενώπιων της τα διαλαμβανόμενα στο παρόν και στα 

συνημμένα του 6). 

  Αναμένουμε τις ενέργειές σας, δηλώνοντάς σας ότι είμαστε στη διάθεσή σας 

και στη διάθεση των συνεργατών σας για κάθε διευκρίνιση. 

       

Συνημμένα φύλλα 159 

Το ανωτέρω σχετικό 

Με ιδιαίτερη τιμή 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Βλ. συγκρότησή της με την υπ’ αριθ. 48/11.12.2015 ΠΥΣ (ΦΕΚ: 172/Α/2015) 
6 Πράγμα που πρέπει να διερευνηθεί 
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