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Στην τελική ευθεία μπαίνει η κατασκευή του υποθαλάσσιου αγωγού
που πραγματοποιείται με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής
και θα ενώσει την Αίγινα με τη Σαλαμίνα, δίνοντας τη
δυνατότητα στην Αίγινα να έχει ποσοτική και ποιοτική επάρκεια
νερού καθώς πλέον θα υδροδοτείται από την ΕΥΔΑΠ.
Το έργο είναι αποτέλεσμα της εποικοδομητικής συνεργασίας της
νέας Περιφερειακής Αρχής με το Υπουργείο Οικονομικών και
απετέλεσε το αντικείμενο συνάντησης του Περιφερειάρχη Αττικής
Γ. Πατούλη με τον Υπουργό Οικονομικών Χ. Σταϊκούρα και τον
Υφυπουργό Οικονομικών Απ. Βεσυρόπουλο. Στη συνάντηση μετείχε
και η Αντιπεριφερειάρχης Νήσων Β. Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη.
Ειδικότερα, χθες Τετάρτη 2 Οκτωβρίου, ο Υφυπουργός Οικονομικών
με αρμοδιότητα τη Φορολογική Πολιτική και Δημόσια Περιουσία κ.
Απόστολος Βεσυρόπουλος αντιμετωπίζοντας τα εμπόδια που
καθυστερούσαν το ζωτικό έργο, υπέγραψε την απόφαση παραχώρησης
χρήσης του αιγιαλού, παραλίας, πυθμένα και υπεδάφους του βυθού
της θάλασσας για την εκτέλεση χερσαίων έργων απαραίτητων για
την πόντιση του υποθαλάσσιου αγωγού από το Πέρανυ της
Σαλαμίνας μέχρι τον Λιμένα Λεοντίου της Αίγινας,
Με την υπογραφή αυτή ανοίγει επιτέλους ο δρόμος για την
ολοκλήρωση του έργου, και αποτελεί την τελική αδειοδότηση που
αναμένετο από το 2015 οπότε και δημοπρατήθηκε το έργο.
Η σύμβαση είχε υπογραφεί από τον Δεκέμβριο του 2017 και οι
εργασίες πόντισης του αγωγού που ουσιαστικά είχαν σταματήσει
από το 2018 εγκρίθηκαν και ξεκινούν να υλοποιούνται άμεσα. Η
υδροδότηση της Αίγινας από το Δίκτυο της ΕΥΔΑΠ αναμένεται να

ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2020.

Κατά τη συνάντηση ο κ. Πατούλης ευχαρίστησε την
πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών για την
ουσιαστική συμβολή τους στην ολοκλήρωση του έργου
και επισήμανε:
«Ένα έργο που ξεκίνησε πριν από περίπου 10 χρόνια, το 2011,
καταφέραμε με συντονισμένες κινήσεις να το ξεμπλοκάρουμε και
να το οδηγήσουμε στην τελική ευθεία.
Η σύνδεση της Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ θα βελτιώσει την ποιότητα
ζωής όλων των κατοίκων και θα μειώσει το κόστος κατανάλωσης,
πράγμα που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις ευπαθείς ομάδες.
Παράλληλα, αναμένονται θετικά οφέλη για το Δήμο Αίγινας καθώς
θα λυθεί το πρόβλημα υδροδότησης με επάρκεια, υψηλή ποιότητα
και σημαντικά χαμηλότερο κόστος. Προτεραιότητά μας παραμένει η
άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών με
παρεμβάσεις και έργα πνοής».
Ο κ. Σταϊκούρας εξήρε την καίρια συμβολή του Υφυπουργού κ.
Απόστολου Βεσυρόπουλου και της Γενικής Γραμματέως κ. Αθηνάς
Καλύβα στην πραγματοποίηση του έργου και διατύπωσε στον κ.
Πατούλη τη βούληση του να στηρίξει το έργο της Περιφέρειας με
στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

