Παναγιωτάκης: Τον Ιούλιο του 2019 θα αρχίσει η έμφραξη
του φράγματος Μεσοχώρας
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Περιβαλλοντικών Όρων για το υδροηλεκτρικό έργο του φράγματος
της Μεσοχώρας στάθηκαν σήμερα ο υφυπουργός ΠΕΝ, Σωκράτης
Φάμελλος, ο πρόεδρος της ΔΕΗ, Μανώλης Παναγιωτάκης, ο
Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Κωνσταντίνος Αγοραστός και ο
δήμαρχος Πύλης, Κωνσταντίνος Μαράβας, σε συνέντευξη Τύπου
που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο.
Ο κ. Φάμελλος υποστήριξε ότι το έργο έχει απεμπλακεί πλήρως
τόσο λειτουργικά, όσο και τεχνικά από τα έργα εκτροπής του
Αχελώου και καθίσταται αμιγώς υδροηλεκτρικό. Αυτό ικανοποιεί
απόλυτα και την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας την
26/2014. Πρόσθεσε ότι όσον αφορά τη μετεγκατάσταση των
κατοίκων και τη λειτουργία του οικισμού προβλέπεται πρώτον να
ενσωματωθεί στο ΣΧΟΟΑΠ στο πολεοδομικό σχέδιο ουσιαστικά του
Δήμου Πύλης το οποίο είναι σε φάση ωριμότητας να ενσωματωθούν
τα νέα δεδομένα και να επεκταθούν τα όρια έτσι ώστε να
ενσωματωθεί το μη κατακλυζόμενο μέρος του οικισμού, το τοπικό
κέντρο το οποίο πλέον θα είναι σε μια θέση προνομιούχα παραλίμνια
και βέβαια να υπάρχει και η περιοχή επέκτασης η οποία θα παραλάβει
και τη μετεγκατάσταση. Δεύτερον στο ΣΧΟΟΑΠ αυτό θα πρέπει να
ληφθούν όλες οι πρόνοιες ώστε να υπάρχει βελτίωση των συνθηκών
σε όλη την περιοχή γύρω από τη λίμνη που θα διαμορφωθεί.
Παράλληλα, ο υφυπουργός ανέφερε όσον αφορά τις αποζημιώσεις
που θα δοθούν για τις απαλλοτριώσεις στη δημόσια ή στη δημοτική
γη, ότι έχει συμφωνηθεί να πάνε όλες για τη Μεσοχώρα.

Ο πρόεδρος της ΔΕΗ, Μανώλης Παναγιωτάκης, δήλωσε με
αφορμή την υπογραφή της απόφασης τα εξής:
"Σήμερα θα έλεγα ότι είναι μια ιστορική μέρα για τη ΔΕΗ αλλά ας
μου επιτραπεί να πω, όχι μόνο για τη ΔΕΗ αλλά και για την περιοχή…
Είναι η ημέρα που θα υπογραφεί η Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων, πράγμα το οποίο θα μας επιτρέψει να ξεκινήσουμε με
τις εργασίες για την ολοκλήρωση του έργου. Θέλω να ευχαριστήσω
ιδιαίτερα την Τοπική Αυτοδιοίκηση και το Δήμαρχο και τον κ.
Περιφερειάρχη, για την ξεκάθαρη στάση και θέση που είχαν για το
έργο, για την υλοποίηση του έργου και για τις προσπάθειες τις οποίες
κατέβαλλαν.
Όπως επίσης θέλω να ευχαριστήσω και τον Υπουργό για τη
δραστηριοποίησή του και για την ολόπλευρη επεξεργασία των
θεμάτων, πράγμα το οποίο θα μας επιτρέψει πιστεύω ανεμπόδιστα
πια, να προχωρήσουμε στην υλοποίηση του έργου.
Για τη ΔΕΗ είναι ιστορικό γιατί επιτέλους, ένα έργο που το έχουμε
κατασκευάσει εδώ και 15 χρόνια και έχουμε έναν εξοπλισμό ο οποίος
αργεί και προσωπικό που φυλάει τον εξοπλισμό να μη λεηλατηθεί.
Όποιος πάει και δει εκεί θα καταλάβει αυτό που λέω, πανάκριβος
ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός.
Επιτέλους δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για ν’ αρχίσει ν’ αποδίδει
για την επιχείρηση αλλά και για την εθνική οικονομία. Είναι σίγουρο
ότι θ’ αλλάξει το κλίμα της περιοχής, το περιβάλλον, είναι ένα
εκπληκτικό μέρος, είχα την ευκαιρία να το γνωρίσω όταν έκανα
επίσκεψη ινκόγκνιτο θα έλεγα, καθαρά υπηρεσιακή τον Αύγουστο
του 2015.
Όταν πήγα εκεί στην αρχή αισθάνθηκα κάπως άβολα βλέποντας
αυτές τις εγκαταστάσεις και αυτό τον εξοπλισμό να είναι σε αχρησία
αλλά τονώθηκα όταν συνάντησα το Δήμαρχο ο οποίος
πληροφορήθηκε για την επίσκεψή μου και μου παρήγγειλε ότι
οπωσδήποτε θα βρεθούμε. Κι ήπιαμε ένα κρασάκι, επιτρέψτε μου
αυτή την αφήγηση και τα’ παμε και τότε συνειδητοποίησα το
πόσο ήθελε η τοπική κοινωνία αυτό το έργο. Θα μου επιτρέψετε
επίσης να πω ότι ήδη υπάρχουν οφέλη απ’ αυτό το έργο, η ΔΕΗ με
τα έργα της έχει συμβάλλει στη συγκοινωνιακή σύνδεση δύο νομών
μέσα από πολύ δύσβατες περιοχές.

Έχουμε κατασκευάσει αν δεν κάνω λάθος 4 σήραγγες και γέφυρες
οι οποίες έχουν κοστίσει πάρα πολλά. Μας έχει κοστίσει όπως είπα
500 εκατομμύρια. Είναι άριστος ο εξοπλισμός. Ποια είναι η
προοπτική του: Θ’ αρχίσουν αμέσως οι εργασίες για κάποιες
επισκευές στεγάνωσης του φράγματος οι οποίες θα κοστίσουν γύρω
στα 20 εκατομμύρια, θα γίνουν όλες οι δοκιμές του Η/Μ εξοπλισμού,
παράλληλα οι διαδικασίες για τις απαλλοτριώσεις.
Θέλω να πω απ’ την αρχή ότι όσο πιο λίγο κρατήσουν αυτές οι
διαδικασίες των απαλλοτριώσεων, τόσο πιο γρήγορα θα ξεκινήσει η
λειτουργία του φράγματος. Γιατί απ’ την πλευρά μας
κατασκευαστικά μπορούμε να το τελειώσουμε σε 12, 15 μήνες. Αλλά
παράλληλα θα γίνονται κι εργασίες απαλλοτρίωσης.
Πρέπει να γνωρίζετε ότι η ασφαλής έμφραξη και το ξεκίνημα της
πλήρωσης των φραγμάτων, μπορεί να γίνει μόνο καλοκαίρι και
κυρίως μετά τον Ιούλιο, άρα η πρόβλεψή μας είναι ότι σε δυο χρόνια
από τώρα, επειδή προβλέπουμε ότι θα υπάρχουν ενδεχομένως και
ενστάσεις και άλλες διαδικασίες, τον Ιούλιο του ’19 θ’ αρχίσει η
έμφραξη του φράγματος οπότε μετά από 6-7 μήνες που θα έχει
φτάσει σ’ ένα βαθμό πληρότητας θα μπορεί ν’ αρχίσει ν’ αποδίδει όχι
την πλήρη του ισχύ αλλά θα μπορεί ν’ αρχίσει ν’ αποδίδει.
Αν, ω, του θαύματος οι απαλλοτριώσεις κρατήσουν λιγότερο, θα
μπορούσε ίσως, υπό κάποιες προϋποθέσεις να ξεκινήσει η έμφραξη
τον Ιούλιο – Αύγουστο του 2018. Όμως αυτό είναι μια
υπεραισιόδοξη προοπτική την οποία δε θέλω να την υποσχεθώ ούτε
στους κατοίκους της περιοχής ούτε και σ’ εμάς.
Θα έλεγα ότι είναι οι όροι για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων
των κατοίκων οι οποίοι θα θιγούν, γιατί θα θιγούν οι άνθρωποι
οπωσδήποτε, είναι πρωτότυπη σε μεγάλο βαθμό και βέβαια σε
θετική κατεύθυνση προς την πλευρά τους έτσι όπως το περιέγραψε
ο Υπουργός και βέβαια ό,τι ζητήματα χρειαστεί να επιλυθούν στην
πορεία, γιατί πάντοτε υπάρχουν θέματα, θα λυθούν με διάλογο
κυρίως με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, που άλλη μια φορά, το τονίζω,
έχει δείξει μια εξαιρετικά υπεύθυνη στάση.
Ορισμένα χαρακτηριστικά να σας πω. Πρέπει να ξέρετε ότι το
υψόμετρο είναι πάνω από 750 μέτρα, η έκταση της λεκάνης είναι
633 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Η ανώτερη στάθμη λειτουργίας είναι
770 μέτρα και η κατώτερη 730 και το υψόμετρο της στέψης του

φράγματος είναι τουλάχιστον 5 μέτρα από την ανώτατη στάθμη,
δηλαδή στα 775 μέτρα.
Η σήραγγα εκτροπής που ήδη έχει γίνει είναι 645 μέτρα. Θέλω να
τονίσω ότι με την έναρξη των εργασιών και με την ολοκλήρωση του
φράγματος θα εκλείψει κι ένας κίνδυνος έμφραξης, φυσικής
έμφραξης της σήραγγας εκτροπής που επικρεμόταν όλα αυτά τα
χρόνια, αυτό πρέπει να το ξέρουμε. Αυτό θα σταματήσει να υπάρχει
και θα παράγει περίπου 380 με 390 γιγαβατώρες, το οποίο
μεταφραζόμενο σε χρήμα είναι περίπου γύρω στα 25 εκατομμύρια
ευρώ το χρόνο.
Που σημαίνει δηλαδή ότι μαζί με το κόστος απαλλοτρίωσης, αυτά
που θα κάνουμε τώρα εμείς θ’ αποσβεστούν σε 3-4χρόνια αλλά
βέβαια για να γίνει η πλήρης απόσβεση όλων των ποσών που έχει
δαπανήσει η ΔΕΗ, θα περάσουν πάνω από 20 χρόνια.
Αυτό δείχνει τη σημασία και την έκταση αυτών των φραγμάτων,
αυτών των έργων. Μόνο μεγάλες επιχειρήσεις και μάλιστα στη χώρα
μας, επιχειρήσεις οι οποίες ελέγχονται από το Δημόσιο μπορούν να
προβούν σε τέτοια έργα. Και άλλοι έχουν πάρει άδειες για
υδροηλεκτρικά έργα, αλλά δεν τις έχουν υλοποιήσει. Είναι και το
οικονομικό, είναι οι σχέσεις με τις τοπικές κοινωνίες, είναι η
εμπιστοσύνη που δίνει μια τέτοια επιχείρηση στους κατοίκους και
στις τοπικές κοινωνίες, που είναι όλα αυτά αλληλένδετα ώστε να
μπορούν να υλοποιηθούν έργα τέτοιας έκτασης.
Και από αυτή την άποψη θεωρούμε και υποστηρίζουμε και
εργαζόμαστε, καθοριστική τη θέση του βασικού μας μετόχου,
δηλαδή της κυβέρνησης, που λέει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να
πουλήσουμε, να εκχωρήσουμε υδροηλεκτρικά έργα. Όλοι τα θέλουν
έτοιμα, κανείς δε θέλει να τα φτιάξει.
Με αυτά τα λόγια θέλω να τελειώσω. Και πάλι να ευχαριστήσω την
Τοπική Αυτοδιοίκηση και το Υπουργείο και να τους διαβεβαιώσω ότι
με διάλογο και συνεργασία που είναι απαραίτητη, θα
ολοκληρώσουμε το έργο και βέβαια θα βοηθήσουμε στην ανάπτυξη
της περιοχής για την οποία πλέον δημιουργούνται νέοι όροι και νέες
προϋποθέσεις".
Νωρίτερα, το energypress έγραφε:

Στην Αθήνα θα βρεθεί σήμερα ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας
Αγοραστός, προκειμένου να συναντηθεί με τον αναπληρωτή
υπουργό Περιβάλλοντος, ο οποίος αναμένεται να ανακοινώσει και
επίσημα ότι εγκρίνονται οι περιβαλλοντικοί όροι για την υλοποίηση
του υδροηλεκτρικού έργου στη Μεσοχώρα.
Το παρών στη συνάντηση στο ΥΠΕΝ θα δώσει και ο δήμαρχος Πύλης
κ. Μαράβας, ο οποίος έχει αναλάβει να προωθήσει την οριστική
διευθέτηση της μετεγκατάστασης των κατοίκων.
Στη συνάντηση θα συμμετέχει και η ΔΕΗ, ως φορέας υλοποίησης
του έργου.
Έτσι, μετά από χρόνιες καθυστερήσεις, καθώς από το σχεδιασμό
του ήταν συνδεδεμένο με την εκτροπή του Αχελώου, που
"σκόνταφτε" στο ΣτΕ, το υδροηλεκτρικό στη Μεσοχώρα μπαίνει
πλέον στην τελική ευθεία.
Το έργο έχει ήδη προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό και σύντομα θα είναι
σε θέση να λειτουργήσει ως αυτόνομο υδροηλεκτρικό έργο.
Η επένδυση που έχει γίνει μέχρι σήμερα φτάνει περίπου τα 283 εκατ.
ευρώ.
Η λειτουργία του υδροηλεκτρικού της Μεσοχώρας, αναμένεται ότι
θα αποδώσει παραγωγή 360 GWh ηλεκτρικής ενέργειας ανά έτος,
ενώ η εξοικονόμηση που θα επιτευχθεί από τη λειτουργία του
εκτιμάται ότι θα φτάσει ως και περίπου 50 εκατ. ευρώ ετησίως.
https://energypress.gr/news/panagiotakis-ton-ioylio-toy-2019-thaarhisei-i-emfraxi-toy-fragmatos-mesohoras

