KKE

ΕΡΩΤΗΣΗ : Τεράστιες ελλείψεις στις δημόσιες υποδομές στους Δήμους Κρανιδίου και Ερμιόνης στο νέο ενιαίο
Δήμο Ερμιονίδας
Κοινοβουλευτική ομάδα

Προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών
Η αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και ΝΔ
επιδεινώνει δραματικά τη ζωή της εργατικής λαϊκής οικογένειας και στους Δήμους Κρανιδίου και Ερμιόνης
στο νέο ενιαίο Δήμο Ερμιονίδας.
Οι τεράστιες ελλείψεις στις δημόσιες υποδομές παροχής νερού για ύδρευση και άρδευση, για την
ολοκληρωμένη συλλογή επεξεργασία και διαχείριση των λυμάτων του δικτύου αποχέτευσης και των
σκουπιδιών, σε συνδυασμό με την ανεξέλεγκτες δραστηριότητες κατασκευαστικών ομίλων και μονοπωλιακών
επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας που δρουν ανεξέλεγκτα, καταπατούν δημόσιες χερσαίες εκτάσεις, ακτές
και θαλάσσιες περιοχές, καταστρέφουν το φυσικό περιβάλλον στην περιοχή, θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την
δημόσια υγεία.
Το πόσιμο νερό στους Δήμους Κρανιδίου και Ερμιόνης - νέος ενιαίος Δήμος Ερμιονίδας - (Δημοτικά
διαμερίσματα Φούρνοι, Δίδυμα, Κοιλάδα, Πορτοχέλι, Ηλιόκαστρο, Θερμησία) είναι ακατάλληλο προς
κατανάλωση από τους κατοίκους της περιοχής.
Τα στοιχεία για την καταλληλότητα του νερού - αν και η χρησιμοποίησή του από τους κατοίκους έχει
περιοριστεί δραστικά μόνο για χρήσεις καθαριότητας- είτε είναι ανεπαρκή, είτε κρατούνται άγνωστα, ώστε να
μην είναι δυνατό να κριθεί η επικινδυνότητα της χρήσης του για τη δημόσια υγεία.
Οι επιχειρηματικοί όμιλοι πώλησης εμφιαλωμένου νερού θησαυρίζουν από τις εργατικές - λαϊκές
οικογένειες που αναγκάζονται για την καθημερινή τους επιβίωση να αγοράζουν νερό, επιβαρύνοντας ακόμη
περισσότερο το πενιχρό τους εισόδημα.
Η αξιοποίηση των πηγών του Ανάβαλου και η κατασκευή του τεχνικού φράγματος της λεκάνης
Ρόρου-Τζερτζελιάς, για την χρήση του νερού τους για ύδρευση και άρδευση εδώ και χρόνια αποτελούν
απατηλές υποσχέσεις των διαδοχικών κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και ΝΔ.
Ενώ προβλεπόταν από το ΥΠΕΧΩΔΕ να ολοκληρωθεί το δίκτυο συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης των
λυμάτων μέχρι την 31-12-2009, σύμφωνα με το σχετικό από 8-8-2008 απαντητικό έγγραφο της Περιφέρειας
Πελοποννήσου στην με αριθ.2637/29-7-2008 σχετική ερώτηση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ, η
«Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού Αποβλήτων» του Δήμου Κρανιδίου υπολειτουργεί, με οδυνηρές επιπτώσεις
για τη δημόσια υγεία,
Παρά τις συνεχείς ερωτήσεις και παρεμβάσεις των βουλευτών του ΚΚΕ, δίπλα στην «Μονάδα Βιολογικού
Καθαρισμού Αποβλήτων» του Δήμου Κρανιδίου εξακολουθεί να λειτουργεί η παράνομη χωματερή - λίμνη
λυμάτων, στην οποία συνεχίζεται η ανεξέλεγκτη απόθεση από βυτιοφόρα λυμάτων και υγρών τοξικών
αποβλήτων. Η μεταφορά των υγρών λυμάτων γίνεται με καταδυόμενη αντλία από την παράνομη χωματερή λίμνη βοθρολυμάτων προς άγνωστη κατεύθυνση. Η ηλεκτροκίνητη καταδυόμενη αντλία τροφοδοτείται με
επιφανειακό καλώδιο από παροχή της ΔΕΗ με κωδικούς . αριθμούς 78623293, Τ 1544393 του μετρητή που
είναι καταχωρημένος στον Δήμο Κρανιδίου. Η παράνομη αυτή λίμνη βοθρολυμάτων που μολύνει τον υδροφόρο
ορίζοντα και την ατμόσφαιρα, προκαλώντας αποπνικτική δυσοσμία που επιτείνεται από την υπολειτουργία
της κατ' ευφημισμό ονομαζόμενης «Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού Αποβλήτων» στο κάμπο του Δήμου
Κρανιδίου, αποτελεί τοξική βόμβα για το περιβάλλον και εστία ανυπολόγιστων κινδύνων για τη δημόσια υγεία
Επιπρόσθετα επισημαίνουμε ότι και τα στοιχεία για το νερό το οποίο μεταφέρεται με αγωγό από την ΄΄Μονάδα
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Βιολογικού Καθαρισμού Αποβλήτων΄΄ και χύνεται στην πλαγιά στην περιοχή Λουτρό - είτε είναι
ανεπαρκή, είτε κρατούνται άγνωστα, ώστε να μην είναι δυνατό να κριθεί η επικινδυνότητα για την δημόσια
υγεία.
Παρά τις διαμαρτυρίες των κατοίκων, η κυβέρνηση, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές και οι αρμόδιες
δημόσιες υπηρεσίες τηρούν στάση προκλητικής αδράνειας και αρνούνται να πάρουν οποιοδήποτε μέτρο για να
σταματήσει η λειτουργία της παράνομης χωματερής-λίμνης βοθρολυμάτων που γίνεται κυριολεκτικά μπροστά
στα μάτια τους. Έχουν τεράστιες ευθύνες για τις καταστροφικές συνέπειες που συνεπάγεται η λειτουργία της για
το περιβάλλον και την δημόσια υγεία. Στις 9-9-2010 ο Νομαρχιακός Σύμβουλος Αργολίδας Γιώργος
Θεοδοσίου εκλεγμένος με την Νομαρχιακή Αγωνιστική Συνεργασία (ΝΑΣ), κατέθεσε επιστολή-καταγγελία
στους Δημάρχους και τα Δημοτικά Συμβούλια Κρανιδίου και Ερμιόνης και στα Τοπικά Διαμερίσματα του
Δήμου Κρανιδίου με την οποία απαιτεί να σταματήσει άμεσα η εναπόθεση λυμάτων στην παράνομη λίμνη
βοθρολυμάτων και να σφραγιστεί.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι Υπουργοί τι μέτρα προτίθεται να πάρει η Κυβέρνηση:
- Για την αξιοποίηση του Ανάβαλου και την δημιουργία του τεχνικού φράγματος Ρόρου-Τζερτζελιάς για την
εξασφάλιση υγιεινού νερού για ύδρευση και άρδευση στην ευρύτερη περιοχή;
- Την ανάλυση των συστατικών στοιχείων του νερού ύδρευσης, με λήψη δείγματος από σπίτια των Δήμων
Κρανιδίου - Ερμιόνης και τα δημοτικά διαμερίσματα Κοιλάδας, Πορτοχέλι, Φούρνοι, Δίδυμα, Ηλιόκαστρο,
Θερμησία, παρουσία εκπροσώπων των φορέων της περιοχής και την εξέταση του από το Γενικό Χημείο του
Κράτους;
- Για την ανάλυση του νερού το οποίο μεταφέρεται μέσω αγωγού από την κατεφημισμό δήθεν «Μονάδα
Βιολογικού Καθαρισμού Αποβλήτων» του Δήμου Κρανιδίου στην περιοχή Λουτρό; Που μεταφέρονται τα
στερεά λύματα που συλλέγονται στην «Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού Αποβλήτων» ;
- Για να σταματήσει επιτέλους αμέσως η λειτουργία της παράνομης χωματερής εναπόθεσης λυμάτων και
αποβλήτων, που έχει δημιουργηθεί δίπλα στην Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού Αποβλήτων, στο Κάμπο του
Δήμου Κρανιδίου
- Για την άμεση ολοκλήρωση της Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού Αποβλήτων του Δήμου Κρανιδίου και την
κατασκευή δικτύου αποχέτευσης για όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα του νέου ενιαίου Δήμου Ερμιονίδας;
- Για την αποκατάσταση της βλάβης που έχει επέλθει στον υδροφόρο ορίζοντα και το περιβάλλον στο
Δημοτικό Διαμέρισμα Κοιλάδας και το κάμπο του Δήμου Κρανιδίου;

Οι βουλευτές
Γιώργος Μαρίνος
Νίκος Καραθανασόπουλος
Θανάσης Παφίλης
Διαμάντω Μανωλάκου
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