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Υπόψη κ. Δημάρχου

ΘΕΜΑ: Δημοσίευμα σχετικά με την επέκταση αποχετευτικού δικτύου του Δήμου
Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης
Σχετικά με το δημοσίευμα της 5/3/2019 του αρχηγού της μείζονος μειοψηφίας του
συνδυασμού Ανανεωτικής Συνεργασίας Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης κ. Τσιώτου
Βλασίου θέλουμε ν’ αναφέρουμε τα κάτωθι:
Το Υπ. Εσωτερικών με την υπ’ αρ. 18341/18-5-2018 εξέδωσε την Πρόσκληση Ι για
την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» με τίτλο
«Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και την
βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων, επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης».
Η ΔΕΥΑΞΕ με την υπ’ αρ. 71/2018 απόφασή της υπέβαλε πρόταση χρηματοδότησης
της 15η/6/2018 στην ομάδα Γ με τίτλο «Αναβάθμιση Η/Μ εξοπλισμού Ε.Ε.Λ.
Ξυλοκάστρου», προϋπολογισμού 1.017.586€ πλέον ΦΠΑ και εντάχθηκε στο πρόγραμμα με
την υπ’ αρ. 56345/11-10-2018 απόφαση ένταξης του Υπουργού Εσωτερικών.
Στην ίδια Πρόσκληση ΙΙ οι φορείς, μπορούσαν να υποβάλλουν προτάσεις
χρηματοδότησης στην ομάδα Β για οικισμούς Δ΄ προτεραιότητας.
Η παραλιακή ζώνη του Δήμου μας δυτικά από το Λουτρό, όπου έχει κατασκευασθεί
εν μέρει ο κεντρικός αποχετευτικός αγωγός έως το Δερβένι και τα Μαύρα Λιθάρια ανήκουν
στην εν λόγω κατηγορία (οικισμός Δ΄ προτεραιότητας).
Το δημοσίευμα αναφέρεται στην αδυναμία του Δήμου και της ΔΕΥΑΞΕ για την
ένταξη των ανωτέρω οικισμών στον ΦΙΛΟΔΗΜΟ.
Η αναφορά αυτή είναι τελείως αναληθής, διότι η χρηματοδότηση του έργου
προϋποθέτει υποχρεωτικά μέσο κόστος έργου ανά κάτοικο κάτω των 1.500€. Το
ανωτέρω έργο έχει προϋπολογισμό 11.600.000€ πλέον ΦΠΑ και αντιστοιχεί σε 3.301

ισοδύναμο πληθυσμό (απογραφή ΕΛΣΤΑΤ 2011). Το μέσο κόστος του έργου ισοδυναμεί με
3.514€ ανά κάτοικο.
Το ανάλογο έργο επέκτασης αποχετευτικού δικτύου από Τ.Κ. Λουτρού έως και Τ.Κ.
Λυκοποριάς, προϋπολογισμού 4.146.000€, έχει μέσο κόστος 2.785€ ανά κάτοικο (η
πληθυσμιακή κάλυψη των περιοχών αυτών είναι 1.489 άτομα).
Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι οι προτάσεις μας για την επέκταση των δικτύων
αποχέτευσης από την Τοπική Κοινότητα Λουτρού έως το Δερβένι και τον οικισμό Μαύρα
Λιθάρια δεν τηρούσαν τα οικονομικά κριτήρια της ανωτέρω Πρόσκλησης ΙΙ του
ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ Ι, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η αίτηση χρηματοδότησής του στο
πρόγραμμα.
Τα ανωτέρω επιβεβαιώθηκαν πλήρως στην κατ’ ιδίαν συνάντηση του Δημάρχου, κ.
Ανδρικόπουλου, του Προέδρου της ΔΕΥΑΞΕ κ. Παναγουλόπουλου και του Διευθυντή της
ΔΕΥΑΞΕ με τον τέως Υπ. Εσωτερικών κ. Σκουρλέτη και τους συνεργάτες του στο γραφείο
του, στο Υπουργείο την 19η/5/2018, λίγες μέρες μετά την δημοσίευση της Πρόσκλησης.
Παρακαλούμε για την δημοσίευσή του παρόντος εγγράφου, προκειμένου να
αποκατασταθεί η αλήθεια σχετικά με το αντικείμενο του θέματος.
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