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ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΕΥΑΙ

Αποφασιστικά, με επιχειρήματα και τεκμηριωμένες απαντήσεις η Δημοτική Αρχή Ιωαννίνων
αποφάσισε να μην αφήσει ασχολίαστα τα όσα δημοσίως κατήγγειλε η παράταξη του Άρη
Μπάρτζωκα, «Γιάννενα Τώρα», σχετικά με συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν τη ΔΕΥΑΙ.

Το μέλος της παράταξης και πρώην Δημοτικός Σύμβουλος, Κώστας Κυριαζής, πιάστηκε
αδιάβαστος καθώς όλες του οι καταγγελίες απαντήθηκαν από τη Δημοτική Αρχή χωρίς να
επιδέχονται αμφισβήτησης.

Μάλιστα για την πιο σοβαρή απ' όλες, αυτή για την απουσία ελέγχων στην ποιότητα του
νερού δεν αποκλείεται ο κ. Κυριαζής να βρεθεί κι ενώπιων της δικαιοσύνης.

Οι καταγγελίες
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Στο περιθώριο της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε η παράταξη του κ. Μπαρτζώκα δεν
θα μπορούσε να λείπει το αγαπημένο της θέμα, αυτό της ΔΕΥΑΙ.

Ο κ. Κυριαζής αναφέρθηκε σε οικονομικές ατασθαλίες και οικονομικούς ελέγχους,
πρόστιμα, το υψηλό τίμημα για τη φιλοξενία της ιστοσελίδας της ΔΕΥΑΙ, την καθυστέρηση
στην προκήρυξη της θέσης του Γενικού Διευθυντή, την ολιγωρία για την κατάθεση σχεδίου
ασφαλείας νερού και κυρίως στην πλήρη, όπως υποστήριξε, απουσία ελέγχων για την
ποιότητα του νερού, μια καταγγελία η οποία είναι αρκετά σοβαρή αφού έχει να κάνει με τη
δημόσια υγεία.

Ο κ. Κυριαζής είπε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι από το 2016 οι έλεγχοι είναι μηδαμινοί, δεν
δημοσιεύονται πουθενά και πως το εργαστήριο της ΔΕΥΑΙ που είναι υπεύθυνο γι' αυτούς
έχει απαξιωθεί.

Η απάντηση του Δήμου

Όπως ήταν φυσικό οι καταγγελίες αυτές δεν έμειναν αναπάντητες.

Η Δημοτική Αρχή απάντησε σε κάθε ένα από τα θέματα που έθιξε ο κ. Κυριαζής δείχνοντας
ιδιαίτερη ευαισθησία σε αυτό για την δήθεν απουσία ελέγχων της ποιότητας του νερού.

Πιο συγκεκριμένα η Δημοτική Αρχή απέδωσε τα όσα ειπώθηκαν εκ μέρους της παράταξης
του κ. Μπαρτζώκα «στην αγωνία της να καλύψει την ουσιαστική αντιπολιτευτική της
ανυπαρξία εδώ και 4 χρόνια και τη μανία της να ανακαλύψει δήθεν προβλήματα στη
λειτουργία της ΔΕΥΑΙ».

Σε ότι αφορά τις καταγγελίες απάντησε τα εξής:

Α) Στη ΔΕΥΑΙ γίνεται οικονομικός έλεγχος που αφορά την περίοδο από το 2002 και μετά,
κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας. Ο έλεγχος όπως και το πόρισμα αυτού, όταν προκύψει,
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είναι μυστικά. Από που λοιπόν προκύπτουν οικονομικές ατασθαλίες που καταγγέλλει με
τόση ελαφρότητα ο κ. Κυριαζής; Και ποια περίοδο αφορούν;

Β) Στις 17 Απριλίου 2018 στάλθηκε η έγκριση της απόφασης της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης στην αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Εσωτερικών, η οποία αφορά στην
προκήρυξη της θέσης του Γενικού Διευθυντή. Από τότε η ΔΕΥΑΙ αναμένει την λήψη
απόφασης από το ΥΠΕΣ για να προχωρήσει στην προκήρυξη της θέσης.

Γ) Η υπεράσπιση των συμφερόντων της ΔΕΥΑΙ με κάθε νόμιμο τρόπο αποτελεί υποχρέωση
της Επιχείρησης. Έτσι και για το πρόστιμο στο οποίο αναφέρεται ο κ. Κυριαζής ασκήθηκαν
οι απαραίτητες προσφυγές. Κανένα πρόστιμο δεν έχει επιβληθεί αν δεν τελεσιδικήσουν οι
δικαστικές αποφάσεις. Άλλωστε στη ΔΕΥΑΙ έχουν καταλογιστεί κατά καιρούς κι άλλα
πρόστιμα τα οποία κατέπεσαν στα δικαστήρια και τελικά δεν επιβλήθηκαν ποτέ

Δ) Για τη λυματολάσπη υπάρχει εδώ και δύο μήνες ενεργή εργολαβία ενώ ήδη έχει
αναρτηθεί ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός προϋπολογισμού 450.000 ευρώ που αφορά μια
συνολικότερη αντιμετώπιση του προβλήματος.

Ε) Η αμοιβή των 4.800 ευρώ +ΦΠΑ για την ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΙ, αφορά τη δημιουργία, τη
φιλοξενία και την ανανέωση του περιεχομένου της για έναν χρόνο. Φυσικά την επόμενη
χρονιά δεν θα υπάρχει κόστος δημιουργίας – κατασκευής, παρά μόνο φιλοξενίας –
ανανέωσης περιεχομένου.

ΣΤ) Ο Δήμος Ιωαννιτών είναι γνωστό ότι υδρεύεται από τη ΔΕΥΑΙ αλλά και το ΣΥΔΛΙ. Έτσι
αποφασίστηκε οι δύο αυτοί φορείς να συμπράξουν και κατέθεσαν από κοινού πρόταση
χρηματοδότησης για την εκπόνηση Σχεδίου ασφαλείας νερού στην Διαχειριστική Αρχή. Η
απάντηση που λάβαμε όμως ήταν πως κάθε φορέας οφείλει να καταθέσει δικό του σχέδιο κι
έτσι η ΔΕΥΑΙ έχει ετοιμάσει και καταθέτει το επόμενο χρονικό διάστημα τη δική της
πρόταση.

Ζ) Σε ότι αφορά τη σοβαρότερη καταγγελία για δήθεν απουσία ποιοτικού ελέγχου του
πόσιμου νερού εδώ η παράταξη του κ. Μπαρτζώκα ξεπέρασε και τον εαυτό της.
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Γιατί το εργαστήριο της ΔΕΥΑΙ που λειτουργεί από το 1992 και όχι το 2000 όπως
λανθασμένα είπε ο κ. Κυριαζής, όχι μόνο δεν είναι απαξιωμένο αλλά πραγματοποιεί
400-500 μικροβιολογικούς ελέγχους στο πόσιμο νερό κάθε χρόνο, όταν ο νόμος ορίζει πως
πρέπει να γίνονται 120.

Παράλληλα, αποστέλλει για αναλύσεις στη Χημική Υπηρεσία του Κράτους δείγματα όπως
ορίζει η νομοθεσία και τα αποτελέσματα τα κοινοποιεί τόσο στην αρμόδια διεύθυνση της
Περιφέρειας Ηπείρου, όσο και σε εκείνη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής
Μακεδονίας κάθε τρίμηνο ανελλιπώς μέχρι και σήμερα.

Υπηρεσίες που ουδέποτε «ενόχλησαν» τη ΔΕΥΑΙ, ούτε για τα αποτελέσματα των ελέγχων,
ούτε γιατί δεν έλαβαν στην ώρα τους τα δείγματα ή τις αναλύσεις που οφείλει να
αποστέλλει η Επιχείρηση, την ίδια ώρα που η αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης διενεργεί σε τακτά χρονικά διαστήματα και η ίδια δικούς της ελέγχους.

Θα κινηθεί νομικά

Με αφορμή τις καταγγελίες της παράταξης «Γιάννενα Τώρα» η Δημοτική Αρχή και η ΔΕΥΑΙ
ξεκαθαρίζουν στην ανακοίνωσή τους ότι η ποιότητα του πόσιμου νερού αποτελεί πρώτη
προτεραιότητα κι ότι όλες οι κινήσεις τους διασφαλίζουν τους απαραίτητους ποιοτικούς
ελέγχους που απαιτούνται από τη νομοθεσία προκείμενου τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις
των Ιωαννίνων να απολαμβάνουν καθαρό και ποιοτικό νερό στις βρύσες τους.

Σύμφωνα με την ίδια απάντηση ο αντιπρόεδρος της Επιχείρησης, Μάκης Χρυσοστόμου,
κάλεσε εγγράφως τον επικεφαλής της παράταξης «Γιάννενα Τώρα», Άρη Μπαρτζώκα, να
συναντηθούν σήμερα το μεσημέρι στα γραφεία της ΔΕΥΑΙ προκειμένου να τον ενημερώσει
για τα ερωτήματα που έθεσε προ ημερών η παράταξή του.

«Αν ο κ. Μπαρτζώκας δε βιαζόταν να παραχωρήσει τη συνέντευξη τύπου και απαντούσε
θετικά στην πρόσκληση του κ. Χρυσοστόμου θα είχε αποφύγει τις άστοχες και αβάσιμες
καταγγελίες στις οποίες προέβη.
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Επειδή όμως όλα έχουν τα όριά τους κι επειδή οι δημόσιες τοποθετήσεις για θέματα που
άπτονται της δημόσιας υγείας πρέπει γίνονται προσεκτικά και οι λέξεις που
χρησιμοποιούνται να είναι μετρημένες, η Δημοτική Αρχή και η ΔΕΥΑΙ επιφυλάσσονται
παντός νομικού τους δικαιώματος διότι τα όσα συκοφαντικά και ψευδή ακούστηκαν σήμερα
είναι ικανά να επιφέρουν φόβο και αναστάτωση στους πολίτες.

Περισσότερα στο Δημοτικό Συμβούλιο της Πέμπτης...», καταλήγει η ανακοίνωση.
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