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Κέρκυρα 4 Δεκεμβρίου 2017

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Θέμα: «Υποδομές Ύδρευσης και αποχέτευσης στην Κέρκυρα»

Το  πρόγραμμα  Καλλικράτης  υπήρξε  πολύ  σκληρό  για  την  Ύδρευση  και  την  Αποχέτευση  της
Κέρκυρας, δημιούργησε ξαφνικά εν μέσω της οικονομικής κρίσης και απόλυτης αναστάτωσης στις
διοικητικές  διαδικασίες  μία  από  τις  μεγαλύτερες  στην  Ελλάδα  Επιχειρήσεις  Ύδρευσης  και
Αποχέτευσης με τεράστιο όγκο υποδομών που σχεδόν στο σύνολό τους βρίσκονται πολλά σκαλιά
κάτω από το επίπεδο που απαιτεί ένας σημαντικός τουριστικός προορισμός μεγάλου ειδικού βάρους
για το τουριστικό προϊόν και την οικονομία της Ελλάδος.

Ο  «Καλλικράτης»  στην  Κέρκυρα  δεν  πρόσθεσε  τις  υποδομές  κάποιων  χωρίων  σε  αυτές  μιας
μεγάλης πόλης όπως συνέβη στην πλειοψηφία των συνενώσεων στην Ελλάδα αλλά πρόσθεσε στις
υποδομές της πόλης τις υποδομές δύο δεκάδων τουριστικών κέντρων, ευαίσθητων περιβαλλοντικά
που το καλοκαίρι ανάγονται πληθυσμιακά στο επίπεδο Κωμοπόλεων. Και αυτό σε ένα νησί με
μεγάλες  δυσκολίες  στην  εξεύρεση  νερού  ικανής  ποσότητας  και  αυτού  που  υπάρχει  στην
πλειοψηφία του απίθανα κακής ποιότητας.

Για να εξυπηρετηθεί η Κέρκυρα η ΔΕΥΑΚ χρησιμοποιεί σήμερα 180 διαφορετικές θέσεις πηγών
και γεωτρήσεων, 250 δεξαμενές ύδρευσης και πληθώρα ενδιάμεσων αντλιοστασίων. Λειτουργούν
11 αυτόνομα αποχετευτικά συστήματα με ανεξάρτητες Μονάδες επεξεργασίας Λυμάτων και περί τα
50  αντλιοστάσια  αποχέτευσης.  Επίσης  2  εγκαταστάσεις  επεξεργασίας  Λυμάτων  βρίσκονται
ημιτελείς χωρίς δίκτυα σε κατάσταση εγκατάλειψης.

Ειδικότερα:

Α) Ύδρευση Κέρκυρας:

επί 30 χρόνια μελετάται από τις υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ (και νυν ΥΠΟΜΕΔΙ). Επί 30 χρόνια,
άπειρες  φορές  μας  έχουν  υποσχεθεί  ότι  σύντομα  εντάσσεται  το  έργο  σε  χρηματοδοτικά
προγράμματα και στην πράξη, μέχρι σήμερα τίποτε δεν έχει γίνει,  ενώ παράλληλα το εν λόγων
σχέδιο έχει σταθεί ανασταλτικός παράγοντας για να αναπτύξουμε δικές μας πρωτοβουλίες.

Η πρόσφατη αναζωπύρωση του θέματος, με την υπόσχεση ένταξης της πρώτης φάσης των έργων,
έχει  αρχίσει  να  θαμπώνει  με  καθυστερήσεις  επί  του  πλαισίου  των  αρμοδιοτήτων  και  επί  των
διαδικασιών επικαιροποιήσεων των απαραίτητων μελετών.



Εν τω μεταξύ οι υφιστάμενες υποδομές, σπαρμένες σε κάθε γωνία του νησιού και μεγάλης ηλικίας,
απαιτούν  μεγάλα  ποσά  για  ανανέωση  γεωτρήσεων  και  υδροληψιών  και  αντικαταστάσεως
αποσαθρωμένων δικτύων.

Οι λογαριασμοί  ηλεκτροδότησης απορροφούν το 35% των εισπράξεων της  ΔΕΥΑΚ στερώντας
πόρους που θα μπορούσαν να διατεθούν για τις απαραίτητες βελτιώσεις.

Λόγω του τουριστικού χαρακτήρα του νησιού, τη θερινή περίοδο, που υπάρχουν οι υψηλότερες
απαιτήσεις ποσοτήτων νερού εξαιτίας υψηλών θερμοκρασιών, αυξάνεται κατακόρυφα ο πληθυσμός
λόγω των  τουριστών  με  αποτέλεσμα να  εκδηλώνονται  ακραίες  καταστάσεις  ζήτησης  νερού.  Ο
πληθυσμός τον Αύγουστο ξεπερνάει  τους  200.000 κατοίκους  και  σε συνδυασμό με την υψηλή
κατανάλωση οι απαιτήσεις το καλοκαίρι ελαχιστοποιούν σε πολλές περιοχές τις δυνατότητες των
δικτύων και των εγκαταστάσεων με αποτέλεσμα εμφάνιση τοπικών ελλείψεων νερού σε αρκετές
περιοχές.

Θεωρούμε απόλυτα απαραίτητα:

1) Την άμεση προώθηση της 1ης φάσης του έργου Ύδρευση της Κέρκυρας και την συνέχιση και
ολοκλήρωση του έργου όπως αυτό έχει σχεδιαστεί.

2) Τη μείωση του κόστους ηλεκτροδότησης των εγκαταστάσεων είτε με μείωση των τιμολογίων
ηλεκτροδότησης  είτε  με  την  οικονομική  στήριξη  της  ΔΕΥΑΚ  στη  δημιουργία  μεγάλου
φωτοβολταϊκού πάρκου.

3)  Την  οικονομική  στήριξη  της  επιχείρησης  στην  κατεύθυνση  της  εξάλειψης  των  φαινομένων
τοπικών ελλείψεων τη θερινή περίοδο, τη βελτίωση των εσωτερικών δικτύων των οικισμών, την
ανανέωση των αντλιοστασίων και τη λήψη μέτρων ασφαλείας του νερού και των εγκαταστάσεων
ύδρευσης.

Β) Αποχέτευσης:

Η ιδιαίτερη περιβαλλοντική ευαισθησία που απαιτεί ο τουριστικός χαρακτήρας του νησιού είναι
απαραίτητο να εκφραστεί με επενδύσεις σε αποχετευτικά έργα.

Σήμερα  η  κατάσταση  των  αποχετευτικών  εγκαταστάσεων  της  Κέρκυρας  υπολείπεται  της
αρμόζουσας.  Τα  αποχετευτικά  έργα  που  ξεκίνησαν  τη  λειτουργία  τους  προ  20ετία  (Πόλη,
Κυνοπιάστες,  Μωραΐτικα,  Άγιος  Μάρκος,  Άγιος  Στέφανος)απαιτούν  πλήρη  ανανέωση  του
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού με κόστος που ξεπερνά τα 10.000.000 ευρώ.

Παράλληλα  περιοχές  υψηλού  τουριστικού  ενδιαφέροντος  (Δασιά,  Ρόδα,  Άγιος  Γεώργιος,  Άη
Γόρδης,  Γλυφάδα, Παλαιοκαστρίτσα, Κάβος,  Αργυράδες) στερούνται  αποχετευτικού δικτύου αν
και  φιλοξενούν  πολύ  μεγάλο  αριθμό  τουριστών  κάθε  χρόνο  και  ακόμα  μία  σειρά  από
πυκνοδομημένα  χωρία  που  ξεπερνούν  τα  20  δυστυχώς  χρησιμοποιούν  δίκτυο  ομβρίων  για
αποχετευτικές ανάγκες απορρίπτοντας ανεξέλεγκτα λύματα στο περιβάλλον.

Θεωρούμε απόλυτα απαραίτητα:

1)  Την  οικονομική  στήριξη  της  ΔΕΥΑΚ για  να  μπορέσει  να  βελτιώσει  και  να  ανανεώσει  τον
ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό υφιστάμενων Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων.



2)  Την  οικονομική  στήριξη  της  ΔΕΥΑΚ  στην  προώθηση  νέων  αποχετευτικών  έργων  και
επεκτάσεων  υφιστάμενων  για  να  καλύψουν  τουριστικές  περιοχές  μεγάλης  πληθυσμιακής
πυκνότητας.

3)  Την  οικονομική  στήριξη  της  ΔΕΥΑΚ  για  τη  δημιουργία  μικρών  συστημάτων  επεξεργασίας
λυμάτων σε πυκνοδομημένους οικισμούς.

Είναι  αντικειμενικά  αδύνατον  να  μπορέσει  η  Επιχείρηση  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης  της
Κέρκυρας,  χωρίς  οικονομική  στήριξη  από  Εθνικές  ή  Ευρωπαϊκές  πηγές  χρηματοδότησης,  να
μπορέσει να ανταποκριθεί στο τεράστιο ύψος των επενδύσεων που απαιτούν οι υποδομές ύδρευσης
και αποχέτευσης του νησιού.

Είναι απαραίτητο οι Κεντρικές Κρατικές Υπηρεσίες να σταθούν συμπαραστάτες στην ανάγκη μας
και να μας στηρίξουν οικονομικά.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΦΑΪΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ


