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                                               20 Φεβρουαρίου 2013 



 

Ο Συμπαραςτάτθσ του Δθμότθ και τθσ Επιχείρθςθσ  ζλαβε υπόψθ του τα δθμοςιεφματα 

ςε ιςτολόγιο , ςχετικά με τθ διακοπι θλεκτροδότθςθσ ςτισ εγκαταςτάςεισ του Χ.Υ.Τ.Α  

και τo ηιτθμα υποχρζωςθσ ι μθ του αναδόχου για τθν καταβολι των δαπανϊν  

λογαριαςμϊν τθσ ΔΕΗ, κακϊσ και για το αν ο ανάδοχοσ τθρεί τθν ςυγγραφι των 

υποχρεϊςεων  λειτουργίασ του Χ.Υ.Τ.Α.    

Ο Συμπαραςτάτθσ του Δθμότθ και τθσ Επιχείρθςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 77 του 

Ν.3852/2010 ζχει ωσ αποςτολι τθ διαμεςολάβθςθ μεταξφ πολιτϊν και επιχειριςεων 

και των Υπθρεςιϊν του Διμου, των Νομικϊν του Προςϊπων και των Δθμοτικϊν 

Επιχειριςεων, με ςκοπό τθν προςταςία των δικαιωμάτων των πολιτϊν και των 

επιχειριςεων, τθν ζγκαιρθ καταπολζμθςθ τθσ κακοδιοίκθςθσ ,τθν τιρθςθ τθσ 

νομιμότθτασ, τθ διαςφάλιςθ τθσ αμερολθψίασ των δθμοτικϊν αρχϊν, τθ βελτίωςθ τθσ 

εξυπθρζτθςθσ των πολιτϊν και των επιχειριςεων. Μπορεί ακόμα όταν διαπιςτϊνει 

φαινόμενα κακοδιοίκθςθσ ,να διατυπϊνει ειδικζσ προτάςεισ  για τθ βελτίωςθ τθσ 

Δθμοτικισ Διοίκθςθσ. Ακόμθ όταν διαπιςτϊνει ότι υπάρχουν αποχρϊςεισ ενδείξεισ 

τζλεςθσ αξιόποινων πράξεων ,να ςυντάςςει και να αποςτζλλει τθ ςχετικι πρόταςθ ι 

πόριςμα ςτον αρμόδιο Ειςαγγελζα για τθ διακρίβωςθ τυχόν ποινικϊν ευκυνϊν των 

εμπλεκομζνων.  

Επομζνωσ  με το παραπάνω άρκρο κακιερϊνεται αυτοτελζσ όργανο του Διμου , το 

οποίο αφενόσ μεν ,προσ τα ζςω λειτουργεί ωσ εςωτερικόσ ελεγκτικόσ μθχανιςμόσ  

δθλαδι επιβλζπει τθν ορκι και νομότυπθ λειτουργία των διοικθτικϊν υπθρεςιϊν 

αφετζρου δε  προσ τα ζξω, λειτουργεί ωσ διαμεςολαβθτισ ςτθ ςχζςθ των πολιτϊν και 

των επιχειριςεων με τισ Υπθρεςίεσ του Διμου. 

Μζςα ςτισ αρμοδιότθτεσ του Δθμοτικοφ Συμπαραςτάτθ ,είναι να δζχεται καταγγελίεσ 

άμεςα κιγόμενων πολιτϊν και επιχειριςεων, όςον αφορά τθν ςυμπεριφορά των 

οργάνων και των υπθρεςιϊν του Διμου που παραβιάηουν δικαιϊματα , προςβάλλουν 

νόμιμα ςυμφζροντα φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων , δθλαδι κάκε ενζργειασ ι 

παράλειψθσ που αντιβαίνει τισ αρχζσ τθσ χρθςτισ διοίκθςθσ ι επιφζρει παράνομα 

ηθμία ςτο δθμόςιο ι τρίτουσ. 

Ιδίωσ διερευνά τισ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ όργανα ι υπάλλθλοσ των υπθρεςιϊν 

του Διμου ,των νομικϊν του προςϊπων και των επιχειριςεων του α) προςβάλλει με 

πράξη ή παράλειψη δικαίωμα ή ςυμφζρον που προςτατεφεται από το Σφνταγμα και 

το Νόμο  αρνείται να εκπληρϊςει ςυγκεκριμζνη υποχρζωςη που επιβάλλεται από 

τελεςίδικη ή προςωρινά εκτελεςτή δικαςτική απόφαςη γ)αρνείται να εκπληρϊςει 

ςυγκεκριμζνη υποχρζωςη  που επιβάλλεται από διάταξη Νόμου ή από ατομική 



διοικητική πράξη δ) ενεργεί ή παραλείπει νόμιμη οφειλόμενη ενζργεια, κατά 

παράβαςθ των αρχϊν τθσ χρθςτισ διοίκθςθσ και τθσ διαφάνειασ. Οι γνωμοδοτιςεισ 

και οι προτάςεισ του Συμπαραςτάτθ πρζπει να δεςμεφουν τισ αποφάςεισ του 

Δθμάρχου μόνον ςε κζματα νομιμότθτασ τθσ δθμοτικισ δραςτθριότθτασ και όχι 

ςκοπιμότθτασ , κακϋόςον θ ακολουκοφμενθ πολιτικι ανικει ςτον Διμαρχο  ςτο 

δθμοτικό Συμβοφλιο , ςτο Δ.Σ του κάκε νομικοφ προςϊπου και ςτο Δ.Σ των Δθμοτικϊν 

Επιχειριςεων. Οι προτάςεισ που υποβάλλονται ,πρζπει να ςυηθτοφνται υποχρεωτικά 

ςτο  επόμενο δθμοτικό ςυμβοφλιο από τθν υποβολι τθσ πρόταςθσ και να λαμβάνεται 

απόφαςθ για τθν αποδοχι ι μθ , ςε αρνθτικι δε περίπτωςθ πρζπει να είναι πλιρωσ 

αιτιολογθμζνθ θ απόφαςθ. 

Επομζνωσ ςφμφωνα με τα παραπάνω διαλαμβανόμενα ο Συμπαραςτάτθσ ενεργϊντασ 

αυτεπάγγελτα κατόπιν των ςχετικϊν δθμοςιευμάτων ,είναι αρμόδιοσ να επιλθφκεί για 

το αν προκλικθκε ηθμία ςτο Σφνδεςμο Κακαριότθτασ εξαιτίασ τθσ διακοπισ 

θλεκτροδότθςθσ των εγκαταςτάςεων του Χ.Υ.Τ.Α , αν τθρικθκε θ νομιμότθτα εκ 

μζρουσ των ςυμβαλλομζνων μερϊν όςον αφορά τθν καταβολι δαπανϊν τθσ ΔΕΗ, αν 

προκλικθκε κίνδυνοσ για τθν υγεία των δθμοτϊν εξαιτίασ τθσ διακοπισ 

θλεκτροδότθςθσ ςτισ εγκαταςτάςεισ του Χ.Υ.Τ.Α, κακϊσ και για το αν τθρείται θ 

ςυγγραφι υποχρεϊςεων του αναδόχου για τθ λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. 

Ο Συμπαραςτάτθσ ηιτθςε από το Σφνδεςμο Κακαριότθτασ με το υπϋαρικμ 8/19-2-2013 

ζγγραφό του να του αποςτείλουν αυκθμερόν τισ ςχετικζσ ςυμβάςεισ που ζχουν 

υπογραφεί από 1-1-2008 μζχρι 31-12-2012 μεταξφ του Συνδζςμου Κακαριότθτασ και 

του αναδόχου των εργαςιϊν λειτουργίασ του Χ.Υ.Τ.Α και τα ςχετικά εντάλματα 

πλθρωμισ λογαριαςμϊν ΔΕΗ εφόςον υπάρχουν . Επίςθσ ηιτθςε τθν ςυγγραφι 

υποχρεϊςεων του αναδόχου και  ςχετικά ζγγραφα για παραλείψεισ του αναδόχου  που 

απορρζουν από τθν ειδικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων κλπ 

Ο Σφνδεςμοσ Κακαριότθτασ απζςτειλε  τα ηθτθκζντα ζγγραφα και παραςτατικά από 

τθν θμερομθνία ςφνδεςθσ του θλεκτρικοφ ρεφματοσ ςτο Χ.Υ.Τ.Α δθλ από το ζτοσ 2007 

μζχρι ςιμερα , τισ υπογραφείςεσ ςυμβάςεισ ,κακϊσ το υπϋαρικμ 13/31-1-2013  

ζγγραφο του προζδρου του Συνδζςμου ςχετικό με τθ λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α 

(Διαπιςτϊκθκαν από τον επιβλζποντα υπάλλθλο του Διμου παραβάςεισ των 

υποχρεϊςεων του αναδόχου που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ και τα ςυμβατικά τεφχθ)  

κακϊσ και τθν από 12-2-2013  ζγγραφθ απάντθςθ του αναδόχου ςτο υπ’αρικμ  

 

Από τα προςκομιςκζντα ζγγραφα και παραςτατικά ο υμπαραςτάτθσ διαπίςτωςε τα 

παρακάτω: 



Ο Σφνδεςμοσ Κακαριότθτασ Αλμωπίασ είναι Νομικό Πρόςωπο Δθμοςίου Δικαίου και το 

κακεςτϊσ λειτουργίασ του ρυκμίηεται από τα άρκρα 245 επ. του Ν 3463/2006.    

Με τισ από 19/11/2008 και 2/4/2012 ςυμβάςεισ, υπογράφθκαν μεταξφ του Συνδζςμου 

Κακαριότθτασ δια των Προζδρων και του αναδόχου *********,   διετισ και τριετισ 

ςφμβαςθ αντίςτοιχα εκτζλεςθσ εργαςιϊν λειτουργίασ του Χ.Υ.Τ.Α Αλμωπίασ ,ποςοφ 

285.600 και 429.264 ευρϊ αντίςτοιχα. Στισ υποχρεϊςεισ του αναδόχου εκτόσ των 

άλλων ιταν και οι δαπάνεσ καταβολισ των λογαριαςμϊν τθσ ΔΕΗ(αρκρο 3.3 τθσ ειδικισ 

ςυγγραφισ υποχρεϊςεων). Τισ δαπάνεσ όμωσ των λογαριαςμϊν αντί να τισ καταβάλλει 

ο ανάδοχοσ μζχρι και  τισ 30-9-2011 τισ κατζβαλε ο Σφνδεςμοσ Κακαριότθτασ(Βλζπε τα 

υπϋαρικμ 12-1-14-15-21-22-24-25-28-31/2009,2-4-6-11-13-14-16-18-20-24-27/2010,4-

5/2001 εντάλματα πλθρωμισ  ςυνολικοφ ποςοφ 15.690 ευρϊ).  Ο επιβλζπων 

υπάλλθλοσ του Διμου Αλμωπίασ ************ ,πλζον των άλλων επιςιμανε ςτον 

ανάδοχο με τα υπ υπϋαρικμ 72/17-5-2012,95/30-9-2012 ,139/9-10-2012 και 13/31-1-

2013  ζγγραφα του ,τισ  παραλείψεισ εκ μζρουσ του, που απορρζουν από τισ 

ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ςυγκεκριμζνα: 

 Δεν τθρείται το πρόγραμμα διάςτρωςθσ, επικάλυψθσ και ςυμπίεςθσ των 

απορριμμάτων, το οποίο προκφπτει και από το γεγονόσ ότι μζχρι ςιμερα δεν 

υπάρχει αποκθκευμζνο υλικό επικάλυψθσ των διαςτρωμζνων απορριμμάτων 

κοντά ςτο μζτωπο εργαςιϊν, όπωσ προβλζπεται από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 

και ότι δεν υπάρχει προςκόμιςθ δοκιμϊν ελζγχου για το υλικό επικάλυψθσ. 

 Μζχρι ςιμερα ο ανάδοχοσ δεν ζχει προςκομίςει όπωσ οφείλει τα αποτελζςματα 

από τον ποιοτικό ζλεγχο των υπογείων υδάτων για το ζτοσ 2012, για τα οποία 

με ζγγραφό του ενθμζρωςε το Σφνδεςμο ότι οι δειγματολθψίεσ κα 

πραγματοποιοφνταν  μζςα ςτον Οκτϊβριο του 2012. 

 Δεν λειτουργεί το ςφςτθμα ζκπλυςθσ των τροχϊν των οχθμάτων πριν τθν ζξοδό 

τουσ. 

 Με προθγοφμενο ζγγραφό του Συνδζςμου είχε ηθτθκεί θ πραγματοποίθςθ 

ελζγχου  των υδάτων και ανάλυςθ ςε  γεϊτρθςθ εκτόσ του χϊρου του ΧΥΤΑ, για 

περαιτζρω ζλεγχο και διαςταφρωςθ των ςτοιχείων. Για τθν ανάλυςθ αυτι δεν 

υπιρξε μζχρι ςιμερα  ενθμζρωςθ . 

 Διαπιςτϊκθκαν προβλιματα ςτο δίκτυο των φρεατίων ςυλλογισ και απαγωγισ 

του βιοαερίου κ.λ.π  

. Ο ανάδοχοσ με τθ από 12-2-2013  επιςτολι απάντθςε ότι τθρεί όλεσ τισ ςυμβατικζσ 

του υποχρεϊςεισ. Και ςυγκεκριμζνα ιςχυρίςκθκε οτι : 



 «Το πρόγραμμα διάςτρωςθσ και ςυμπίεςθσ εφαρμόηεται ςφμφωνα με το ςχζδιο 

διαμόρφωςθσ του χϊρου. Σχετικά με το υλικό επικάλυψθσ κα κζλαμε να ςασ 

ενθμερϊςουμε ότι θ κάλυψθ των απαιτοφμενων αναγκϊν γίνεται από 

παρακείμενθ ζκταςθ-αγροτεμάχιο δικισ μασ ιδιοκτθςίασ, θ οποία και 

λειτουργεί ωσ δανειοκάλαμοσ. Αναφορικά με τισ δοκιμζσ του υλικοφ 

επικάλυψθσ αυτζσ ςασ ζχουν κοινοποιθκεί με το από 6-9-2012 ζγγραφό μασ». 

 «Ποιοτικόσ ζλεγχοσ υπογείων υδάτων. Τα αποτελζςματα των αναλφςεων 

βρίςκονται υπο επεξεργαςία και κα ενθμερωκείτε επι αυτϊν το ςυντομότερο 

δυνατό». 

 «Λειτουργία  ζκλυςθσ τροχϊν. Το ςφςτθμα ςυντθρείται τακτικά. Ωςτόςο 

παρατθρείται αμζλεια οριςμζνων οδθγϊν των απορριμματοφόρων αναφορικά 

με τθν εν λόγω διαδικαςία». 

 «Η πραγματοποίθςθ ελζγχων ςε γεϊτρθςθ εκτόσ του ΧΥΤΑ κα κζλαμε να ςασ 

ενθμερϊςουμε ότι δεν αποτελεί ςυμβατικι μασ υποχρζωςθ. Παρ’όλα αυτά ςτα 

πλαίςια τθσ καλισ μασ ςυνεργαςίασ προτικζμεκα να προβοφμε ςτθ διενζργεια 

του και να ςασ ενθμερϊςουμε ςχετικά». 

 «Σχετικά με το δίκτυο των φρεατίων ςυλλογισ και απαγωγισ βιοαερίου κα 

κζλαμε να ςασ ενθμερϊςουμε ότι ζχουμε προβεί ςτθν παραγγελία των 

απαιτοφμενων υλικϊν και άμεςα κα πραγματοποιθκοφν οι εργαςίεσ 

αποκατάςταςθσ των ςθμείων δυςλειτουργίασ».  

Η Διεφκυνςθ Περιβάλλοντοσ Π.Ε.Πζλλασ με τισ υπ’αρικμ πρ.95 και 96/2012 αυτοψίεσ 

επιςιμανε τισ παραλείψεισ και ςυνζςτθςε ςτο Σφνδεςμο Κακαριότθτασ να φροντίςει 

άμεςα για τθν εφαρμογι των περιβαλλοντικϊν όρων .Αναφζρεται ςε παρατθριςεισ τθσ 

ότι: «Ο βιολογικόσ κακαριςμόσ παρουςίαηε ζντονθ εικόνα εγκατάλειψθσ όπωσ 

αναερόβιεσ ςυνκικεσ και ελαφρά δυςοςμία».»Η αντιπυρικι ηϊνθ εξακολουκεί να 

παρουςιάηει επίςθσ εικόνα εγκατάλειψθσ με  κίνδυνο διάδοςθσ  πυρκαγιάσ ςτθν 

παρακείμενθ δαςικι περιοχι» .»Το υλικό επικάλυψθσ περιλαμβάνει ςτερεά 

απορρίμματα ςε εμφανι βακμό προερχόμενα (ςφμφωνα με μαρτυρίεσ των 

εργαηομζνων) από ΧΑΔΑ τθσ περιοχισ Αλμωπίασ» 

Επομζνωσ ςφμφωνα με τα παραπάνω ο υμπαραςτάτθσ του Δθμότθ και τθσ 

Επιχείρθςθσ εκτιμά ότι: 

Δεν τθρικθκε θ νομιμότθτα εκ μζρουσ των αρμοδίων οργάνων διοίκθςθσ του 

υνδζςμου Κακαριότθτασ μζχρι 30-9-2011 όςον αφορά τθν εκπλιρωςθ των 

ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου για τθν καταβολι τθσ δαπάνθσ των 



λογαριαςμϊν τθσ ΔΕΗ. 

Ο ανάδοχοσ δεν τιρθςε τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τισ  

19/11/2008 και 2/4/2012  ςυμβάςεισ και δεν κατζβαλε ωσ όφειλε μζχρι ςιμερα τισ  

δαπάνεσ  των λογαριαςμϊν τθσ ΔΕΗ ςφμφωνα με ρθτι ςυμβατικι υποχρζωςθ του. 

Τπάρχει κίνδυνοσ μόλυνςθσ του υδροφόρου ορίηοντα από τυχόν διακοπι 

θλεκτροδότθςθσ ςτο Χ.Τ.Σ.Α και τισ τυχόν παραλείψεισ του αναδόχου που 

απορρζουν από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ. 

Τπάρχει κίνδυνοσ ατυχιματοσ και μόλυνςθσ του περιβάλλοντοσ από πικανι ζκρθξθ 

βιοαερίου ,όπωσ μου ανζφερε ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ, επειδι  ο ανάδοχοσ  δεν 

πραγματοποίθςε τισ εργαςίεσ αποκατάςταςθσ των ςθμείων δυςλειτουργίασ. 

Δθμιουργικθκε ζλλειμμα ςτθ διαχείριςθ του Χ.Τ.Σ.Α από τθν καταβολι των 

δαπανϊν των λογαριαςμϊν  τθσ ΔΕΗ από το 2009 μζχρι και 31-9-2011, ποςοφ  15.690 

ευρϊ. 

Δεν καταγγζλκθκε θ από 2-4-2012 ςφμβαςθ από το φνδεςμο Κακαριότθτασ ςε 

βάροσ του αναδόχου για αντιςυμβατικι ςυμπεριφορά του αναδόχου. 

Για τουσ παραπάνω λόγουσ  προτείνω: 

 Να καταγγελκεί με απόφαςθ του Δ. του υνδζςμου θ από 2-4-2012 ςφμβαςθ 

λόγω αντιςυμβατικισ ςυμπεριφοράσ του αναδόχου ςε περίπτωςθ μθ 

καταβολισ τθσ δαπάνθσ των λογαριαςμϊν τθσ ΔΕΗ, κακϊσ και για τυχόν 

άλλεσ βεβαιωμζνεσ αντιςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τθν 

ειδικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων. 

 Να  επιδιωχκεί  άμεςα  θ με κάκε νόμιμο τρόπο και με ευκφνθ του Προζδρου 

του υνδζςμου ,είςπραξθ όλων των δαπανϊν που κατζβαλε ο φνδεςμοσ, 

αναίτια και αντιςυμβατικά για λογαριαςμοφσ τθσ ΔΕΗ ,ςε βάροσ του 

αναδόχου. 

 Να λθφκεί απόφαςθ του Δ.. του υνδζςμου άμεςα, για αναηιτθςθ ευκυνϊν 

κατά παντόσ υπευκφνου για το ζλλειμμα που δθμιουργικθκε ςτθ διαχείριςθ 

του υνδζςμου από τθν καταβολι του ποςοφ των λογαριαςμϊν ΔΕΗ φψουσ 

15.690 ευρϊ, ςε περίπτωςθ μθ τακτοποίθςθσ από μζρουσ του αναδόχου τθσ 

παραπάνω δαπάνθσ.    

 Να ςυηθτθκεί ενϊπιον του Δθμοτικοφ υμβουλίου  θ παροφςα πρόταςθ-

πόριςμα ςτο αμζςωσ επόμενο Δθμοτικό υμβοφλιο.              



                 Ο Συμπαραςτάτθσ του Δθμότθ και τθσ Επιχείρθςθσ 

                           του Διμου Αλμωπίασ 

 

                          Σταφροσ Κλειςοφρθσ 


