Θεσσαλία: «Καμπανάκι» για
απώλεια κοινοτικών κονδυλίων
σε αποχετευτικό έργο
Επιστολή

απέστειλε

ο

Πρόεδρος

του

Συλλόγου

Τουριστική
ς

Ανά
π τυξης Καλώ
ν Νερώ
ν Μαγνησί
α ς, Δημήτριος Γεωργαδάκης,
εφιστώντας τον κίνδυνο απώλειας χρηματοδότησης για ενταγμένο
στο ΕΣΠΑ αποχετευτικό έργο (με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 7,5
εκατ. ευρώ), καλώντας παράλληλα τους αρμόδιους φορείς να
προβούν στις απαραίτητες κινήσεις.

Αναλυτικά, το κείμενο της επιστολής:
Οι επαγγελματί
ες της περιοχή
ς μέ
σω του Συλλό
γου Τουριστική
ς
Ανά
πτυξης Καλώ
ν Νερώ
ν Μαγνησί
ας εκφρά
ζουν την αγανά
κτησή τους
για την κωλυσιεργί
α και την διαφαινό
μ ενη ακύ
ρ ωση του
μεγαλύ
τερου περιβαλλοντικού έ
ργου υποδομή
ς στην ιστορί
α της
περιοχή
ς μας, προϋ
πολογισμού 7,5 εκ. ευρώ το οποί
ο, έ
χοντας
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ ευρωπαϊ
κή χρηματοδό
τηση, έ
χει παγώ
σει εδώ και
δύ
ο χρό
νια, έ
να βή
μα μό
λις πριν την υλοποί
ηση.
Για ά
γ νωστους λό
γ ους και χωρί
ς προφανή αιτί
α , καθώ
ς έ
χ ει
ξεπερά
σ ει ό
λ α τα απαιτού
μ ενα στά
δ ια, το έ
ρ γο «ΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
ΕΚΡΟΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ Δ.Ε. ΜΗΛΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ
ΠΗΛΙΟΥ» (ΑΔΑ: 6Ζ7Ε7ΛΡ-Β3Ι) μετά από χρό
νια μελετώ
ν και
διαβουλεύ
σεων, έ
νω εντά
χθηκε στο «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020» με ευρωπαϊ
κού
ς πό
ρους, βαλτώ
νει
στα συρτά
ρια των αρμοδί
ων απο τις 31/05/2018, αν και έ
τοιμο
για δημοπρά
τηση.
Η πρό
σφατη ενημέ
ρωση που έ
φτασε στον Σύ
λλογό μας αναφέ
ρει πως
ο Δή
μ αρχος Νοτί
ο υ Πηλί
ο υ κ. Μιχά
λ ης Μιτζικό
ς και η παρού
σα
δημοτική αρχή εξετά
ζει ά
λλες, πολύ
πλοκες λύ
σεις σχετικά την
περιοχή τοποθέ
τησης της μονά
δας επεξεργασί
ας λυμά
των, κά
τι που

προϋ
π οθέ
τ ει νέ
ε ς μελέ
τ ες, έ
ξ οδα για τον δή
μ ο, ά
γ νωστα
χρονοδιαγρά
μματα και αποτέ
λεσμα την τελική απέ
νταξη του έ
ργου
από το ΕΣΠΑ. Οι προθέ
σεις του Περιφερειά
ρχη κ. Αγοραστού δεν
εί
ναι γνωστέ
ς αλλά η σιωπή του εί
ναι εκκωφαντική
, παρό
λο που
το έ
ργο έ
χει την υπογραφήτου.
Το ά
κ ρως απαραί
τ ητο αυτό έ
ρ γο θα ή
τ αν «ανά
σ α» για τον τό
πο
μας. Εί
χε προσδιορισμέ
νο χρονοδιά
γραμμα υλοποί
ησης και με βά
ση
το αρχικέ
ς εκτιμή
σεις θα παραδί
δονταν τους προσεχεί
ς μή
νες.
Αντ’ αυτούη συζή
τηση κινεί
ται γύ
ρω απόπιθανήτροποποί
ηση του
έ
ργου βασιζό
μενη σε μικροπολιτικάσυμφέ
ροντα.
Το μεγαλύ
τ ερο θερινό τουριστικό θέ
ρ ετρο του Πηλί
ο υ με τους
χιλιά
δες επισκέ
πτες και τους πά
νω από 100 επαγγελματί
ες του
τουρισμού
, χωλαί
ν ει απο το πρό
β λημα της διά
θ εσης των
αποβλή
των, με αποτέ
λεσμα την περιβαλλοντική επιβά
ρυνση καθώ
ς
και την οικονομικήπληγήεπαγγελματιώ
ν και κατοί
κων.
Στις ιδιαί
τ ερα δύ
σ κολες συγκυρί
ε ς που αντιμετωπί
ζ ουμε, δεν
επιτρέ
π εται να πετά
μ ε στον κά
λ αθο των αχρή
σ των τέ
τ οιες
ευκαιρί
ες για την επί
λυση των βασικώ
ν προβλημά
των του τό
που,
και ιδιαιτέ
ρως, ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΙΑ.
Καλού
μ ε τους αρμό
δ ιους φορεί
ς (Δή
μ ο, Περιφέ
ρ εια) να
ενεργοποιηθού
ν ώ
στε να πραγματοποιηθεί η ά
μεση δημοπρά
τηση του
έ
ργου και να εγκατασταθείο ανά
δοχος για την εκτέ
λεσήτου.
Η παρού
σα επιστολή θα κοινοποιηθεί σε ό
λους ό
σους πιστεύ
ουμε
πως μπορού
ν να βοηθή
σουν τον τό
πο μας. Παρακαλού
με θερμάό
σους
διαθέ
τουν την βού
ληση να επικοινωνή
σουν με τους υπεύ
θυνους για
απαντή
σ εις μή
π ως και σώ
σ ουμε την τελευταί
α στιγμή το
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΕΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ.

