Συνάντηση Γ. Σταθάκη με Κ. Μαμουλάκη και Μ. Καλέργη με θέμα το φράγμα του Βαρσαμά

Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2016
Ένα εξαιρετικής σημασίας διαδημοτικό έργο, το φράγμα το οποίο θα τροφοδοτεί με νερό
ύδρευσης και άρδευσης τους ορεινούς όγκους του Μαλεβιζίου και την ευρύτερη περιοχή των
Ανωγείων, έρχεται δυναμικά στο προσκήνιο έπειτα από σχετική σύσκεψη του Υπουργού
Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Γιώργου Σταθάκη, με τους Δημάρχους Μαλεβιζίου Κώστα
Μαμουλάκη και Ανωγείων Μανώλη Καλλέργη.
Στη συνάντηση εργασίας, η οποία έγινε
σε πολύ καλό κλίμα, οι δυο Δήμαρχοι παρουσίασαν στον Υπουργό την σχετική προμελέτη
που έχει εκπονηθεί από τον Ο.Α.Κ., εξέθεσαν όλες τις πτυχές του προβλήματος και
ζήτησαν τη συνδρομή του για την χρηματοδότηση της κύριας μελέτης, ύψους 300.000 €,
έτσι ώστε να ωριμάσει το έργο και να ενταχθεί σε αντίστοιχο χρηματοδοτικό πρόγραμμα η
κατασκευή του. Το συγκεκριμένο φράγμα, το οποίο μπορεί να κατασκευαστεί στα σύνορα
των δυο Δήμων στη θέση «Βαρσαμάς», χώρο που λόγω και της φυσιολογίας του εδάφους
προσφέρεται ιδανικά, θα μπορεί να παρέχει περίπου 3.500.000 κυβ. μ. νερό στους γύρω
οικισμούς (Ανώγεια, Γωνιές, Αστυράκι, Αιδονοχώρι, Καμαριώτη, κ.α.) και να απαλλάξει τους
Δήμους από τον βραχνά του τεράστιου κόστους λειτουργίας των γεωτρήσεων.
Σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Ανωγείων Μανώλης Καλλέργης τόνισε: «Παρουσιάσαμε στον
Υπουργό την αρχή και τον στόχο της συνεργασίας μας με τον ΟΑΚ και την προσπάθεια
κατασκευής πλήρους φακέλου για το διαδημοτικό έργο του φράγματος στο Βαρσαμά Ένα
έργο συνεργασίας που αφορά δύο Δήμους, δύο Αντιπεριφέρειες και στοχεύει κυρίως στην
εξυπηρέτηση των κατοίκων και την αξιοποίηση των υδάτινων πόρων της περιοχής».
Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Κώστας Μαμουλάκης: «Πρόκειται για ένα
οραματικό έργο, με τεράστιο αναπτυξιακό χαρακτήρα. Ένα έργο που θα δώσει λύση στο
τεράστιο πρόβλημα ύδρευσης και άρδευσης που αντιμετωπίζουμε στη συγκεκριμένη
περιοχή άπαξ και διαπαντός. Συνεχίζουμε την προσπάθεια, πιστοί στο όραμά μας για το
Μαλεβίζι, προσηλωμένοι στις δυναμικές προοπτικές που μπορούν να έχουν οι διαδημοτικές
συνεργασίες, με γνώμονα πάντα ένα καλύτερο αύριο για τον τόπο μας και τους κατοίκους
του.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Υπουργό κ. Γ. Σταθάκη για την κατανόηση που επέδειξε στο
μείζον αυτό θέμα για τους Δήμους μας, όπως επίσης και τον συνάδελφό μου Δήμαρχο
Ανωγείων Μ. Καλλέργη, τον Δ/ντα Σύμβουλο του ΟΑΚ Φ. Καζάζη και όλα τα στελέχη του
Οργανισμού για την συνεργασίας μας, που ευελπιστώ ότι θα έχει τα αναμενόμενα, άριστα
αποτελέσματα».
Υπενθυμίζεται ότι υπάρχει ήδη άριστη συνεργασία μεταξύ των Δήμων Ανωγείων και
Μαλεβιζίου σε αρκετούς τομείς, όπως είναι ο δρόμος Κρουσώνα - Ανωγείων, ή η πρόσφατη
οριοθέτηση των Δήμων που πραγματοποιήθηκε, με τις Δημοτικές Αρχές και τους
εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων να στοχεύουν στην ακόμα στενότερη συνεργασία
τους.
Το παρών στην συνάντηση έδωσε επίσης ο αρμόδιος συνεργάτης του Υπουργού κ. Γ.
Σταθάκη, Ν. Ξηφαράς, ο Δ/νων Σύμβουλος του ΟΑΚ κ. Φ. Καζάζης, υπηρεσιακά στελέχη και
δημοτικοί παράγοντες.
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