Καραμανλής: Νέα έργα ύδρευσης
και
αντιπλημμυρικής
προστασίας στο Μαραθώνα
Για τα 90 χρόνια λειτουργίας του Φράγματος Μαραθώνα, μίλησε
χθες βράδυ ο Υπουργός Υποδομών, Κώστας Καραμανλής, στα
εγκαίνια της σχετικής έκθεσης στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός
Κόσμος» που διοργάνωσε η ΕΥΔΑΠ. Επίσης εξήγγελιε σειρά από
έργα ύδρευσης και αντιπλημμυρικής προστασίας στην περιοχή του
Μαραθώνα.
Στην αρχή της ομιλίας του, ο κ.Καραμανλής τόνισε την αξία του
Φράγματος Μαραθώνα καθώς όπως είπε «εδώ και 9 δεκαετίες, έλυσε
οριστικά αυτό το πρόβλημα για τους κατοίκους της ευρύτερης
περιοχής της πρωτεύουσας. Έδωσε οριστική λύση σε ένα ζήτημα
που επί πολλά χρόνια η Αθήνα προσπαθούσε να αντιμετωπίσει με
άλλες επιμέρους προσεγγίσεις, οι οποίες όμως δεν ήταν επαρκείς
σε βάθος χρόνου και δεν μπορούσαν να ικανοποιήσουν τις ολοένα
και αυξανόμενες ανάγκες του πληθυσμού».
Ο Υπουργός Υποδομών χαρακτήρισε το Φράγμα Μαραθώνα «έργο με
τεράστιες τεχνικές δυσκολίες, ένα σπουδαίο τεχνικό επίτευγμα
για την εποχή του» και συνέχισε λέγοντας «Όχι μόνο στην Ελλάδα
δεν είχε γίνει ποτέ ξανά κάποιο ανάλογο τεχνητό φράγμα, αλλά
ήταν ένα έργο αξιοσημείωτο από κατασκευαστικής πλευράς και σε
διεθνές επίπεδο.
Ήταν ένα έργο υποδομής πρωτοποριακό και καινοτόμο. Για την
κατασκευή του, δεν χρειάστηκε μόνο μία πολύ σοβαρή οικονομική
επένδυση, από πλευράς ελληνικού δημοσίου. Αλλά και η αγαστή
συνεργασία της νεοσύστατης ελληνικής επιχειρηματικής
κοινότητας, μιας μεγάλης διεθνούς επιχειρηματικής δύναμης και,
φυσικά, ενός πολύ μεγάλου εργατικού δυναμικού. Έλληνες που
δούλεψαν με φιλότιμο και αφοσίωση για την ολοκλήρωση ενός
σπουδαίου έργου.

Το Φράγμα του Μαραθώνα είναι ένα μεγάλο έργο υποδομής που
έδωσε πρακτική και άμεση λύση σε ένα σημαντικό πρόβλημα της
καθημερινότητας της εποχής του, αλλά και άντεξε –κι αντέχειστο χρόνο. Χαρακτηριζόταν από καινοτομία. Ήταν αποτέλεσμα
άψογης συνεργασίας παραγωγικών δυνάμεων της Ελλάδας και του
εξωτερικού».
ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΡΓΩΝ
Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο κ.Καραμανλής αναφέρθηκε και
στα έργα που προγραμματίζονται στην περιοχή τα οποία είναι:
1. Η εκπόνηση μελετών και η σύνταξη τευχών δημοπράτησης για
την κατασκευή πλωτού αντλιοστασίου στη Λίμνη Μαραθώνα, καθώς
και καταθλιπτικού αγωγού εξωτερικού υδραγωγείου που θα συνδέει
το Αντλιοστάσιο με τον υφιστάμενο αγωγό που τροφοδοτεί το
Διυλιστήριο Κιούρκων. Σε περιπτώσεις διακοπής της τροφοδοσίας
από το υδραγωγείο Υλίκης – Μαραθώνα, το υπό μελέτη έργο μπορεί
να αποτελέσει
συστήματος.
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2. Μελέτη για τα απαιτούμενα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας
στην περιοχή του Μαραθώνα. Προτείνονται 2 φράγματα ανάσχεσης,
το Φράγμα ρέματος Οινόης και το Φράγμα Αγίας Τριάδας. Στην
παρούσα φάση, έχει υποβληθεί η Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων, προκειμένου να εκκινήσει η διαδικασία της
διαβούλευσης για την έκδοση περιβαλλοντικών όρων. Το
εκτιμώμενο κόστος των προτεινόμενων έργων ανέρχεται σε
50.000.000 €. Και με την ευκαιρία θέλω να πω ότι στην ευρύτερη
περιοχή της Ανατολικής Αττικής, προγραμματίζονται επίσης
αντιπλημμυρικά έργα προϋπολογισμού περίπου 175.000.000 €, στο
πλαίσιο μιας ευρύτερης δανειακής ενίσχυσης, 25ετούς διάρκειας
της ΕΤΕπ, ύψους 355 εκ. ευρώ.

