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ΟΜΙΛΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗ ΣΓΟΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 

ΚΕΛ ΚΡΩΠΙΑΣ –ΠΑΙΑΝΙΑΣ 

Αξιότιµε κύριε Υπουργέ, κ.Χατζιδάκη 

Αξιότιµε κύριε Γ. Γ. ΕΣΠΑ, κ. Γιαννούση 

Αγαπητέ κύριε εκπρόσωπε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Κρεµλή 

Αξιότιµε  ∆ήµαρχε Κρωπίας, κ. Κιούση  

Αξιότιµε  ∆ήµαρχε Παιανίας, κ. ∆άβαρη 

Αξιότιµε  ∆ήµαρχε Μαρκοπούλου, κ. Μεθενίτη 

Αγαπητοί Αντιπεριφερειάρχες,  

Αγαπητέ Πρόεδρε του Περιφεριακού Συµβουλίου, κ. Καράµπελα 

Αξιότιµοι κύριοι εκπρόσωποι της κοινοπραξίας,  

 

Με χαρά σας καλωσορίζω στην Περιφέρεια Αττικής.   

Σήµερα, η Περιφέρεια Αττικής και η κοινοπραξία εταιρειών 

«ΚΛΕΑΡΧΟΣ Γ. ΡΟΥΤΣΗΣ Α.Ε – ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ – ΑΑΓΗΣ ΑΕ.» 

υπογράφουν  τη σύµβαση για  το έργο  «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

ΚΟΡΩΠΙΟΥ – ΠΑΙΑΝΙΑΣ», προϋπολογισµού εκατόν δώδεκα 

εκατοµµυρίων, εννιακοσίων χιλιάδων, εκατόν πενήντα τριών ευρώ 

και εξήντα ενός λεπτών (112.900.193,61€) µε αναθεώρηση και 

Φ.Π.Α.  

 

Πριν σας παρουσιάσω τα τεχνικά στοιχεία του έργου και τα οφέλη 

για την περιοχή της Ανατολικής Αττικής και τους κατοίκους, 
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επιτρέψτε µου µια σύντοµη ιστορική αναδροµή στην, δυστυχώς, 

µακρά ιστορική διαδροµή αυτού του έργου.  

 

Και λέω δυστυχώς, γιατί πρόκειται για ένα έργο που ξεκίνησε ως 

ιδέα και σχεδιασµός, αµέσως µετά την Μεταπολίτευση.   

Την δεκαετία 1980-1990 ξεκίνησαν οι διαδικασίες µελετών – 

εγκρίσεων για την αποχέτευση της Ανατολικής Αττικής µε την 

συνεργασία ∆ήµων, ΕΥ∆ΑΠ και ΥΠΕΧΩ∆Ε. Οι µελέτες των 

κεντρικών Μεσογείων ξεκίνησαν το 1990 και ολοκληρώθηκαν το 

2002. 

 

Με την από 30/11/1992 απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 

ορίστηκε ότι «Την εκπόνηση της µελέτης των έργων αποχέτευσης, 

σε όλες τις περιοχές της Ανατολικής και Νότιας Αττικής, 

συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων που δεν ανήκουν στην 

αρµοδιότητα της, αναλαµβάνει η Ε.Υ∆.ΑΠ.». 

 

Στη συνέχεια η  Ε.Υ∆.ΑΠ. µε  σύµβαση στις 16/09/1993 ανέθεσε 

την εκπόνηση  µελέτης. Η µελέτη αυτή, που υποβλήθηκε το 1996  

(µελέτη προέγκρισης χωροθέτησης) δεν εγκρίθηκε από την Ειδική 

Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.  

 

Το 2001 έγινε επανυποβολή της Α΄ φάσης της Μελέτης, µε 

προτεινόµενη θέση Κ.Ε.Λ. στα όρια του ∆ιεθνούς Αερολιµένα 

Αθηνών και προτεινόµενη θέση διάθεσης των επεξεργασµένων 

λυµάτων στη θαλάσσια περιοχή της Χαµολιάς.  
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Το 2002 η Ειδική Υπηρεσία του ΥΠΕΧΩ∆Ε ενέκρινε την 

προτεινόµενη χωροθέτηση των έργων.  

 

Στις 09/09/2009 µε Κοινή Υπουργική Απόφαση  εγκρίθηκαν οι 

περιβαλλοντικοί όροι.  

 

Στις 19/11/2010 υπογράφεται προγραµµατική σύµβαση µεταξύ 

Περιφέρειας Αττικής (σηµερινή Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση), ∆ήµου 

Κρωπίας και Ε.Υ∆.ΑΠ, και ξεκινά η διαγωνιστική διαδικασία.  

 

Χρειάστηκε δηλαδή η Πολιτεία  περίπου δύο δεκαετίες για να 

ωριµάσει ένα έργο, να κάνει τις απαραίτητες µελέτες και να δώσει 

τις εγκρίσεις που χρειάζονται για να ξεκινήσει η διαδικασία του 

διαγωνισµού. Εµείς προεκλογικά είχαµε δεσµευτεί πως θα λύναµε 

το πρόβληµα. Όταν η Περιφέρεια Αττικής ανέλαβε την αρµοδιότητα 

διαχείρισης του ΕΣΠΑ, τον Ιούλιο του 2011, είχα πει πως σε δύο 

χρόνια θα έχουµε αποτελέσµατα.  Έπεσα έξω 25 µέρες….   

 

Με την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας, ξεκινά και ο 

δεύτερος γύρος του διοικητικού παραλογισµού, που αυτή τη φορά 

φέρει τον τίτλο «διοικητικές προσφυγές και ενστάσεις».  

 

Συνολικά, µόνο για το συγκεκριµένο έργο, έχουν κατατεθεί και 

εκδικαστεί από το Συµβούλιο Επικρατείας και το Ελεγκτικό 

Συνέδριο  τριάντα επτά (37) Αιτήσεις Ακυρώσεως και Αιτήσεις 

Ασφαλιστικών Μέτρων ενώπιον των δύο Ανωτάτων ∆ικαστηρίων 

της χώρας. Οι τελευταίες από αυτές δηµοσιεύτηκαν λίγες µέρες 

πριν.  Όλες αυτές οι προσφυγές απορρίφθηκαν. Πρόκειται, 

πιθανόν, για παγκόσµιο ρεκόρ προσφυγών, για ένα έργο.  
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Πιστεύω πως, αν κάποιος θελήσει να κάνει µια ανάλυση, για τα 

αίτια της κρίσης, και να αναδείξει τις παθογένειες του 

γραφειοκρατικού συστήµατος λειτουργίας του ∆ηµοσίου,  δεν έχει 

παρά να ασχοληθεί µε το έργο αυτό, τη νοµοθεσία που υπάρχει 

για δεκαετίες  σχετικά µε την ωρίµανση και κατασκευή δηµοσίων 

έργων και τις δυνατότητες προσφυγών που δίνει στον καθένα, για 

να καταλάβει γιατί φτάσαµε ως εδώ…..  

 

Για τη σηµασία και την αναγκαιότητα του έργου για ολόκληρη την 

περιοχή της Ανατολικής Αττικής, που είναι µάλλον αυταπόδεικτη, 

επιτρέψτε µου να υπενθυµίσω σε όλους την τραγική σηµερινή 

πραγµατικότητα. Χιλιάδες ανεξέλεγκτοι  βόθροι και λύµατα που 

χύνονται σε δρόµους και χαντάκια, βυτιοφόρα και αυτοσχέδιοι 

µηχανισµοί που αδειάζουν όπου βρουν,  µολύνουν τον υδροφόρο 

ορίζοντα και απειλούν τη ζωή των κατοίκων και τη δηµόσια υγεία. 

Και επιπλέον σε όλα αυτά, η καταδικαστική απόφαση από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το 2007,  και η απειλή των προστίµων, 

που επιβαρύνουν  πλέον τους ∆ήµους και άρα τους πολίτες.  

 

Το  έργο θα εξυπηρετεί τους ∆ήµους Κρωπίας και Παιανίας, 

καθώς και το ∆ήµο Μαρκοπούλου - Μεσογαίας, για τη διάθεση 

των επεξεργασµένων λυµάτων του. Περιλαµβάνει την κατασκευή 

του εσωτερικού δικτύου του Κορωπίου, µήκους 82 χλµ, τους 

συλλεκτήριους αγωγούς του Κορωπίου µήκους 5,8 χλµ, του 

δικτύου κεντρικών αγωγών  από Κορωπί και Παιανία µήκους  16,8 

χλµ, την κατασκευή του ΚΕΛ δυναµικότητας επεξεργασµένων 

λυµάτων 135.000 κατοίκων και δυνατότητας επέκτασης για την 
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κάλυψη συνολικά 200.000 κατοίκων. Επιπλέον, το έργο 

περιλαµβάνει την κατασκευή αγωγού διάθεσης του 

επεξεργασµένου προϊόντος στον Ευβοϊκό Κόλπο συνολικού 

µήκους  11,9  χλµ εκ του οποίου  9,5 Χλµ στο χερσαίο τµήµα, 1,5  

χλµ σε σήραγγα, και 1 χλµ υποθαλάσσιου αγωγού που καταλήγει 

σε βάθος 50 µ. 

Επίσης, θα κατασκευασθεί αγωγός διάθεσης του  επεξεργασµένου 

προϊόντος από το ΚΕΛ Μαρκοπούλου µήκους 9,3 χλµ. 

Ο αγωγός διάθεσης θα καλύψει την περιοχή του ΚΕΛ και όλου του 

∆ήµου Μαρκοπούλου συµπεριλαµβανοµένων και των περιοχών 

Πόρτο – Ράφτη, Αυλάκι, Χαµολιά, της πόλης των Καλυβίων και την 

περιοχή της πρώην κοινότητας Κουβαρά του ∆ήµου Σαρωνικού. 

Η  επεξεργασία λυµάτων στο ΚΕΛ θα γίνεται σε επίπεδο τρίτου 

βαθµού και το προϊόν θα είναι καθαρό νερό κατάλληλο για 

άρδευση. Το ΚΕΛ θα κατασκευασθεί σε ένα γήπεδο έκτασης 50 

στρεµµάτων νοτιοανατολικά του ∆ιεθνούς Αεροδροµίου Αθηνών 

«Ελ. Βενιζέλος» και θα συνορεύει µε αυτό. Οι κτηριακές και 

µηχανολογικές εγκαταστάσεις εντός του γηπέδου καλύπτουν µία 

έκταση 10 στρεµµάτων. 

Οι ωφέλειες από την υλοποίηση του έργου είναι τεράστιες και 

έχουν πολύ σηµαντικό αντίκρισµα για τη χώρα, τόσο σε επίπεδο 

δηµιουργίας υποδοµών όσο και σε επίπεδο απορρόφησης 

κοινοτικών πόρων.  

 

Οι 150.000 βόθροι, που σήµερα υπολογίζεται ότι υπάρχουν στην 

Ανατολική Αττική, έχουν τεράστιες επιπτώσεις στη δηµόσια υγεία 

και το περιβάλλον µε τη µόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα της 
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περιοχής, ενώ αποτελούν µια συνεχή οικονοµική αιµορραγία για 

τους κατοίκους της. Η κατάσταση αυτή έχει καταστεί ιδιαιτέρως 

επικίνδυνη τα τελευταία δυο χρόνια, όπου λόγω της οικονοµικής 

κρίσης αποτελεί συχνότατο φαινόµενο οι  κάτοικοι να εκκενώνουν 

τους βόθρους τους…στους δρόµους! 

 

Επιγραµµατικά αναφέρω ότι, κατά την ολοκλήρωση του έργου και 

στον πρώτο χρόνο λειτουργίας του, θα υπάρξει η κατάργηση 

12.000 βόθρων από την πόλη της Κρωπίας. Με την ολοκλήρωση 

δε και του εσωτερικού δικτύου της Παιανίας (έργο του οποίου η 

δηµοπράτηση βρίσκεται σε εξέλιξη και αναµένεται η υλοποίησή του 

να ολοκληρωθεί έως το 2015) θα υπάρξει η κατάργηση άλλων 

10.000 βόθρων και η ωφέλεια σε περισσότερους από 25.000 

κατοίκους.  

 

Με την  ολοκλήρωση του όλου έργου και τη σύνδεση µε το 

αντίστοιχο έργο του Μαρκόπουλου και τις περιφερειακές συνδέσεις 

(Αυλάκι, Πόρτο Ράφτη, Χαµολιά Καλύβια, Κουβαρας, κ.λπ.) µέχρι 

το 2018, η ωφέλεια θα είναι ακόµη µεγαλύτερη, καθώς οι περιοχές 

αυτές (περίπου 40.000 βόθροι) κατά τους καλοκαιρινούς µήνες 

ξεπερνούν τις 100.000 κατοίκους.  

 

Εύχοµαι και ελπίζω, και οι υπόλοιποι ∆ήµοι της περιοχής να 

δείξουν την ίδια  διάθεση και να συνεργαστούν, ώστε να βρεθούν 

λύσεις και για τις υπόλοιπες περιοχές, για την κατασκευή και των 

άλλων Κέντρων Επεξεργασίας Λυµάτων.  

 

Η Περιφέρεια Αττικής, έχει και τη διάθεση και τις δυνατότητες να 

βοηθήσει τις τοπικές κοινωνίες στην επίλυση των προβληµάτων. 
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Πρωτίστως όµως, είναι ένα πρόβληµα που οι ίδιοι θα πρέπει να 

αντιµετωπίσουν, να προτείνουν λύσεις κοινά αποδεκτές και 

υλοποιήσιµες. Εµείς λύσεις δεν µπορούµε ούτε θέλουµε να 

επιβάλλουµε σε κανένα. Το πρόβληµα αφορά όλους τους 

κατοίκους. Οι ∆ήµοι πρέπει να συµφωνήσουν στην δηµιουργία των 

νέων ΚΕΛ και  να προτείνουν τις περιοχές χωροθέτησης. 

∆ιαφορετικά οι ίδιοι θα υφίστανται κάθε µέρα το πρόβληµα και θα 

πληρώνουν τα πρόστιµα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που είναι 

σίγουρο ότι θα επιβληθούν.    

 

Τέλος, θέλω να τονίσω ότι το Ελληνικό ∆ηµόσιο θα βάλει στα 

ταµεία του  από το έργο αυτό περίπου 17,5 εκατοµµύρια ευρώ ως 

ΦΠΑ. Αντίστοιχα θα επωφεληθούν και τα Ασφαλιστικά Ταµεία και 

το ΙΚΑ από την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών των 

εργαζοµένων.  

 

Αξιότιµοι προσκεκληµένοι,  

 

Όλοι γνωρίζουµε ότι η σηµερινή µέρα είναι η αρχή, και όχι η 

κατάληξη, µιας προσπάθειας  που πρέπει να συνεχιστεί µε 

αµείωτη ένταση, προκειµένου να είµαστε συνεπείς µε τις 

δεσµεύσεις µας. Η κατασκευή των έργων υποδοµής για τη 

διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων στην Αττική ήταν η 

βασική προεκλογική µας δέσµευση.  

 

Σήµερα η προσπάθεια αυτή αρχίζει να αποδίδει καρπούς. 

Εκτελούµε τα έργα, έγκαιρα, µε διαφάνεια, και κυρίως, χωρίς να 

επιβαρύνουµε τους πολίτες και τον κρατικό προϋπολογισµό. 

Αποκλειστικά µε χρήµατα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το 



8 

 

ΕΣΠΑ. Τονώνουµε την ανάπτυξη, δηµιουργούµε θέσεις εργασίας, 

προστατεύουµε το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των 

κατοίκων.  

 

 

Εντός χρονοδιαγράµµατος και µε ταχύτατους ρυθµούς 

εξελίσσονται και τα έργα για τη διαχείριση των απορριµµάτων µε 

τη µέθοδο Σ∆ΙΤ, που υλοποιεί η ∆ιαχειριστική Αρχή της 

Περιφέρειας Αττικής και ο Ειδικός ∆ιαβαθµιδικός Σύνδεσµος 

Αττικής.  

 

Αξιότιµε κύριε Υπουργέ,  

 

Η ουσιαστικότερη αρµοδιότητα που µετέφερε η πρόσφατη 

διοικητική µεταρρύθµιση του Καλλικράτη στην Αυτοδιοίκηση 

δεύτερου βαθµού, ήταν η υλοποίηση των αναπτυξιακών 

προγραµµάτων και η µεταφορά του ΕΣΠΑ στις Περιφέρειες. ∆ύο 

χρόνια µετά, από τα στοιχεία απορρόφησης του ΕΣΠΑ και στις 13 

Περιφέρειες της χώρας, µπορούµε να πούµε ότι φανήκαµε αντάξιοι 

της αρµοδιότητας και ότι η εµπιστοσύνη έπιασε τόπο. Θα 

µπορούσαν τα αποτελέσµατα να ήταν ακόµη καλύτερα, αν αυτό 

είχε γίνει από την 1η Ιανουαρίου 2011 και όχι από την 1η Ιουλίου.   

 

Αυτό που περιµένουµε όλοι, είναι, η Πολιτεία να στηρίξει αυτή την 

προσπάθεια και να επιβραβεύσει την µέχρι σήµερα πορεία 

απορρόφησης του ΕΣΠΑ, µε την αποδοχή των προτάσεων που 

σας καταθέσαµε για τη νέα Προγραµµατική Περίοδο 2014-2020 και 

το «Σύµφωνο Εταιρικής Σχέσης», το επόµενο ΕΣΠΑ, στο οποίο θα 

πρέπει να αποφύγουµε τα λάθη και τις αστοχίες του παρελθόντος.  
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Σας καλώ, και από αυτό το βήµα, να εµπιστευθείτε τις αιρετές 

Περιφέρειες και στην υλοποίηση του νέου Προγράµµατος, αλλά και 

στην αποδοχή των προτάσεων που έχουµε καταθέσει, 

προκειµένου να γίνει πιο γρήγορη και αποτελεσµατική η διαδικασία 

ένταξης και εκτέλεσης των έργων.  

 

Σας ευχαριστώ πολύ όλους, και είµαι απολύτως πεπεισµένος, πως 

η συνεργασία και η εµπιστοσύνη µεταξύ Κυβέρνησης, Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και Ιδιωτικού Τοµέα αποτελεί το µόνο δρόµο για την 

πιο γρήγορη και  ανώδυνη έξοδο της χώρας από την κρίση που 

βιώνουµε σήµερα.  

 

Σας ευχαριστώ πολύ  

 


