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Τυχερή μέσα στην ατυχία της!

Ζητάει ο Δήμος Πύλης

Περαίωση του έργου
στον Αχελώο στην Μεσοχώρα

Αναποδογύρισε το αυτοκίνητο μιας
τρικαλινής οδηγού για μια γάτα… αλλά είχε
Άγιο και δεν υπήρξε ευτυχώς τραυματισμός

Σχετικό υπόμνημα επέδωσε στον πρωθυπουργό Κυρ. Μητσοτάκη
ο δήμαρχος Πύλης Κων. Μαράβας
πόμνημα για το έργο
στον Αχελώο στην
Μεσοχώρα επέδωσε
στον πρωθυπουργό
Κυριάκο Μητσοτάκη ο
δήμαρχος Πύλης Κώστας
Μαράβας, την περασμένη
Παρασκευή, μετά την
διευρυμένη συνεδρίαση
της ΝΟΔΕ Τρικάλων στο
“Αετών Μέλαθρον”, στην
οποία μίλησε ο Πρόεδρος
της Κυβέρνησης και της
ΝΔ.

Υ

Με το υπόμνημα, ο Δήμος
Πύλης ζητάει από τον Πρωθυπουργό την περαίωση του έργου και αναφέρονται σ’ αυτό
και οι ενέργειες που έχουν
πραγματοποιηθεί μέχρι τώρα
από τον αυτοδιοικητικό φορέα
προς την κατεύθυνση αυτή.
Ο κ. Μητσοτάκης, προηγουμένως, κατά την ομιλία του
στην ΝΟΔΕ, εξήγγειλε την ολοκλήρωση του έργου μέχρι το
2022, τόσο ως υδροηλεκτρικού, όσο και ως αρδευτικού,
με την μεταφορά 200 εκ. κ.μ.
νερού ετησίως, από το “περίσσευμα”, στην Θεσσαλία.

Το υπόμνημα
«Το 2014 υπήρξε για όλους
εμάς εάν έτος κομβικής σημασίας, δεδομένου ότι τότε εκπληρώθηκαν οι δυο βασικές
προϋποθέσεις απεμπλοκής της
Μεσοχώρας.
Συγκεκριμένα, τον Ιανουάριο του 2014 εκδόθηκε η τελική (υπ. αριθμόν 26) απόφαση
του ΣτΕ για τα έργα Άνω Αχελώου και τον Σεπτέμβριο του
ιδίου έτους το υδατικό διαμέρισμα Θεσσαλίας απέκτησε για
πρώτη φορά Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων, όπως απαιτούσε
η Ευ» αναφέρεται στο υπόμνημα και σημειώνεται «με
βάση τις εξελίξεις αυτές και μετρά από πολλές προσπάθειες
της ΔΕΗ και του Δήμου Πύλης,
απέναντι σε μια όχι ιδιαίτερα

θερμή κυβερνητική πολιτική
βούληση, εκδόθηκε με μεγάλη
καθυστέρηση (Αύγουστος
2017) από το Υπουργείο Περιβάλλοντος η αναγκαία ΑΕΠΟ
για την δανειοδότηση του έργου».
Όμως, πάρα τις ελπίδες που
καλλιεργήθηκαν και τις υποσχέσεις που δόθηκαν από τους
τότε αρμοδίους παράγοντες
(Υπουργοί, πρόεδρος ΔΕΗ),
ότι το έργο θα λειτουργούσε το
2019,αυτό δυστυχώς δεν έγινε
πράξη. Τα εμπόδια είναι πολλά
και συνοπτικά συνίστανται σε
πολλούς "ασυνήθιστους" ορούς
στην σχετική ΑΕΠΟ, στις πολύμηνες γραφειοκρατικές καθυστερήσεις, στην έλλειψη καλής επικοινωνίας ΔΕΗ και κατοίκων, στην αβεβαιότητα των
δικαιούχων για ικανοποιητικές
τιμές αποζημίωσης κ.α.» επισημαίνεται στο υπόμνημα και
τονίζεται «όλα αυτά δημιουργούν, δυστυχώς, στους λίγους
αμετανόητους αντίπαλους του
έργου προσδοκίες "δικαίωσης"
και αναπτέρωση των ελπίδων
επίτευξης του στόχου τους,
να δούνε δηλαδή το φράγμα
και τον σταθμό παραγωγής
ενέργειας να κατεδαφίζονται».
Το υπόμνημα κλείνει, απευθύνοντας έκκληση στον Πρωθυπουργό:

«Ζητούμε την προσωπική
σας παρέμβαση, ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες έως
την λειτουργία του έργου, κυρίως όμως σας καλούμε να
ληφθεί από την Κυβέρνηση και
την Βουλή μια πολιτική απόφαση σχετικά με τον προσδιορισμό ικανοποιητικών τιμών
αποζημιώσεων, παρακάμπτοντας έτσι τις χρονοβόρες δικαστικές διαδικασίες και απομακρύνοντας τον κίνδυνο, σε συνδυασμό με τις χαμηλές αντικειμενικές αξίες γης και οικημάτων στην περιοχή, να εκδοθούν αποφάσεις πολύ άδικες
για τους δικαιούχους.
Μια τέτοια κυβερνητική απόφαση θα αποτελέσει ουσιαστικά την Λυδία Λίθο για την επίλυση του προβλήματος, θα
βελτιώσει αποφασιστικά το κλίμα με τους κατοίκους και θα
οδηγηθούμε ταχύτατα στον τελικό στόχο με αμοιβαίο συμφέρον για την ΔΕΗ και τους κατοίκους της περιοχής».

Οι ενέργειες
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ:
Οι ενέργειες που έχουν γίνει
για το φράγμα Μεσοχώρας είναι οι εξής:
«Το καλοκαίρι του 2017 με
την υπ' αρ. οικ. 34701/4-8-17
απόφαση του αναπληρωτή
υπουργού Περ/ντος και Ενέργειας, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το έργο: «Υδροηλεκτρικό έργο (ΥΗΕ) Μεσοχώρας, στον ποταμό Αχελώο, Περιφερικής Ενότητας Τρικάλων»
της εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε. στην
παρ. 4.3.1.10 αναφέρει τροφοδότηση του ΣΧΟΑΠ με νέα
δεδομένα και τελική έγκριση
του.
Το Δημοτικό συμβούλιο και ο
Δήμαρχος Πύλης είχε βάλει

σαν στόχο την λειτουργία του
ΥΗΣ Μεσοχώρας από την αρχή
της θητείας τους και ομόφωνα
χαιρέτησε και συντάχθηκε με
την απόφαση του Υπουργού.
Με το αρ. πρωτ. 713/21-9-17
έγγραφο μας ζητάμε από την
ανάδοχο εταιρεία την ολοκλήρωση της μελέτης.
Με το από 27-9-17 έγγραφο
της η ανάδοχος εταιρεία αιτείτε την συμπληρωματική σύμβαση 40.000,00 ευρώ επιπλέον
ΦΠΑ αφού θα πρέπει να εκπονηθούν εκ νέου το 75% των εργασιών του Β2 σταδίου της
μελέτης.
Το Δ.Σ Πύλης τροποποίησε
τον προϋπολογισμό αμέσως
και ενέκρινε πίστωση 50.000
ευρώ για την ολοκλήρωση του
ΣΧΟΑΠ Πινδέων.
Με την αρ. 14/18-12-2017
ενέκρινε την πρώτη συμπληρωματική σύμβαση με το μελετητικό γραφίο για την τροποποίηση και ολοκλήρωση του
ΣΧΟΑΠ Πινδέων
Στις 24-7-18 έγινε η παραλαβή της μελέτης και μετά από
έλεγχο στάλθηκε στην αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδος για έγκριση.
Στις 18-2-19 στάλθηκε από
την αποκεντρωμένη υπηρεσία
στο ΥΠΕΝ η ΣΜΠΕ για έγκριση.
Στις 14/10/19 στάλθηκε έγγραφο του ΥΠΕΝ προς τον
Δήμο Πύλης αναφέροντας ότι
η ΣΜΠΕ είναι σύννομη ως προς
την πληρότητα και καλούσε να
τους σταλούν 25 αντίτυπα της
ΣΜΠΕ για να προβούν σε διαβούλευση με τους κατά νόμο
φορείς,
Στις 4-11-19 ο Δήμος μας
έστειλε τα 25 αντίτυπα της
ΣΜΠΕ στο ΥΠΕΝ και περιμένει
τα αποτελέσματα της διαβούλευσης
Παράλληλα με αυτές τις
ενέργειες ο Δήμος προχώρησε
στον διαγωνισμό για την ανάληψη της μελέτης «ειδικό αναπτυξιακό σχέδιο ευρύτερης
περιοχής Μεσοχωρας με αξιοποίηση ταμιευτήρα του ΥΕΣ
Μεσοχώρας» σύμφωνα με την
παρ. 4.3.1.17 της απόφασης
του υπουργού.
Στις 9/10/19 υπογράφτηκε η
σύμβαση μεταξύ αναδόχου και
Δήμου Πύλης
Στις 9/12/19 παραδόθηκε το
πρώτο στάδιο της μελέτης».
Ματθαίος Μπίνας

Άγιο είχε το απόγευμα της Κυριακής μια 55χρονη τρικαλινή οδηγός , καθώς το αυτοκίνητο που οδηγούσε, ανατράπηκε μετά από ελιγμό για να αποφύγει μία γάτα… Το ατύχημα έγινε έξω από το Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων και εκείνη την ώρα η βροχή που έπεφτε ήταν ιδιαίτερα δυνατή. Στο
σημείο έσπευσε Αστυνομία και Πυροσβεστική , ενώ η
οδηγός μεταφέρθηκε ευτυχώς με ελαφρά τραύματα στο Νοσοκομείο των Τρικάλων με ασθενοφόρο. Οι φωτογραφίες
είναι από το σημείο του ατυχήματος.
ΧΡ. ΠΑΠ.

Ανήμερα Χριστουγέννων στο TV10

Αφιέρωμα του Χ.Ο.Τ. στους
“Τρικαλινούς δημιουργούς’’
Ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στους Τρικαλινούς δημιουργούς
πραγματοποίησε ο ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ σε συνεργασία με το TV10 στο Μουσείο Βασίλη Τσιτσάνη. Μοναδικά τραγούδια, αληθινά
διαμάντια της λαϊκής
μας μουσικής παράδοσης
απέδωσαν
όπως πάντα με τον καλύτερο τρόπο ογδόντα περίπου χορευτές
του
ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ
ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
που έλαβαν μέρος στο
γύρισμα. Το πρόγραμμα επιμελήθηκαν
οι χοροδιδάσκαλοι του
ΧΟΤ κκ. Παναγιώτης
Μάνος και Κάτια-Νανά
Μάνου σε συνεργασία

ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΩΤ. Ι. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ

ΓOPΓOΓYPI - TPIKAΛA
THΛ.: 24310 53555

Με συνέπεια εκεί
που μας χρειάζεστε

Έγκριτο μέλος συνδέσμου
ταπητοκαθαριστηρίων

“ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ”

με κορυφαίους μουσικούς όπως οι Μπάμπης Αντωνίου, Λίνα
Καρέτσου, Κάλυ Παπαδιά στο τραγούδι, Βασίλης Μητσιάκης
στο μπουζούκι, Στέλιος Καραγιώργος στο ντραμς, Κώστας Χριστόπουλος Κιθάρα, Κώστας Λάμπας Μπάσο, Πιάνο- ενορχήστρωση Σάκης Κοντονικόλας.
Το εν λόγω γύρισμα θα προβληθεί από το TV10 ανήμερα
των Χριστουγέννων στις 10 μμ.

