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ΘΔΜΑ: «ύζθεςε γηα ηνλ Αζσπό» 

 

Σελ Γεπηέξα 13/6/2016 επηζθέθζεθαλ ηνλ Γήκν Σαλάγξαο  ε πξόεδξνο  (θα Ιγγιέδε 
Αηθαηεξίλε) θαη κέιε ηεο Δπηηξνπήο Πεξηβάιινληνο ηεο Βνπιήο, ε Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεξεάο 
Διιάδαο θα Παπαζσκά, ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο  Αλαηνιηθήο Αηηηθήο  θ. Φηιίππνπ, ν Γήκαξρνο 
Ωξσπνύ θ. Ρνύζζεο , δεκνηηθνί ζύκβνπινη, ππεξεζηαθνί παξάγνληεο, κέιε νηθνινγηθώλ 
νξγαλώζεσλ γηα λα ζπλεδξηάζνπλ ζρεηηθά κε ηελ εμπγίαλζε ηεο πεξηνρήο Αζσπνύ. 

Η επίζθεςε ησλ αλσηέξσ θνξέσλ έγηλε κε  πξσηνβνπιία ηνπ Γεκάξρνπ Σαλάγξαο θ. Βαζίιε 
Πεξγάιηα θαη ύζηεξα από ζρεηηθή πξόζθιεζε πνπ απεύζπλε ζηνπο θνξείο.  
Σεο ζπζθέςεσο πξνεγήζεθε ε παξνπζία ησλ πξνζθεθιεκέλσλ ζε ζεκείν ηνπ Αζσπνύ πνηακνύ, 
όπνπ ε εηθόλα ηνπ λεξνύ “κηιά” ρσξίο πεξηζηξνθέο γηα ην πεξηβαιινληηθό έγθιεκα πνπ ζπκβαίλεη 
εδώ θαη δεθαεηίεο ζηνλ ηόπν καο. 

Ο Γήκαξρνο Σαλάγξαο θαισζόξηζε ηνπο πξνζθεθιεκέλνπο θαη κίιεζε γηα  ηελ 
επηηπρεκέλε ζπλεξγαζία Γήκνπ Σαλάγξαο θαη Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο όζνλ αθνξά ηελ 
απνθαηάζηαζε ηνπ πεξηβαιινληηθνύ δεηήκαηνο.  

Ο θ. Πεξγάιηαο μεθίλεζε ηελ νκηιία ηνπ ιέγνληαο ραξαθηεξηζηηθά: “Γηα πξώηε θνξά 
έρνπκε ιόγν λα πηζηεύνπκε όηη ε εμπγίαλζε ηνπ Αζσπνύ δελ είλαη παξακύζη. Ο Γήκνο Σαλάγξαο 
έρεη σο ζέζε ηελ νξηνζέηεζε ηνπ Αζσπνύ θαη ηελ εμπγίαλζε ηεο βηνκεραληθήο δώλεο”. 
Αθνινύζσο  ν Γήκαξρνο αλαθέξζεθε ζην έξγν “Οινθιεξσκέλε Γηαρείξηζε Τδαηηθώλ 
πζηεκάησλ Πεξηνρήο Αζσπνύ” πξνϋπνινγηζκνύ 40.000.000,00 €, ην νπνίν εληάρζεθε ζην 
ΔΠΑ. 

Γηα ην ελ ιόγσ έξγν έρεη ήδε δεκνπξαηεζεί από ηνλ Γήκν Σαλάγξαο κειέηε 
(πξνϋπνινγηζκόο  ύςνπο 2.000.000,00 € θαηά πξνζέγγηζε)  θαη αλακέλεηαη ε αλάδεημε 
αλαδόρνπ.  

Σν έξγν πεξηγξάθεθε ζε γεληθέο γξακκέο ζηα πιαίζηα ζπλέληεπμεο ηύπνπ πνπ 
παξαρώξεζαλ  ν Τπνπξγόο Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο θ. Σζηξώλεο, ν πξόεδξνο ηεο ΔΤΓΑΠ θ. 
Παπαδόπνπινο θαη ν Γήκαξρνο Σαλάγξαο  ηελ 6ε Ινπλίνπ 2016.  
Πξόθεηηαη γηα έξγν πνπ κε ηελ νινθιήξσζή ηνπ ζα θαιύςεη ηηο  αλάγθεο ύδξεπζεο  ηνπ Γήκνπ 
θαη ελδερνκέλσο ηηο αλάγθεο ύδξεπζεο όκνξσλ Γήκσλ. 

Ο Γήκνο Σαλάγξαο θαη ε Πεξηθέξεηα ππέγξαςαλ ηνλ Απξίιην ηνπ 2016 ζπκθσλία 
πξνζέζεσλ ζπλεξγαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε – πινπνίεζε ηνπ Δπηρεηξεκαηηθνύ Πάξθνπ Δμπγίαλζεο 
Οηλνθύησλ.  

ηε ζπκθσλία απηή πεξηιακβάλνληαη – ζην ζύλνιό ηνπο – νη πξνηάζεηο θαη ζέζεηο ηνπ Γήκνπ 
Σαλάγξαο γηα ηελ εμπγίαλζε  πνπ είλαη νη εμήο: 

 Οξηνζέηεζε ηνπ Αζσπνύ 



 Δμπγίαλζε ηεο άηππεο βηνκεραληθήο δώλεο κέζσ ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ πάξθνπ 

 Πξνώζεζε ηνπ Υσξνηαμηθνύ ζρεδηαζκνύ ηεο Βηνκεραληθήο Πεξηνρήο (ΓΠ) 

 Καηαζθεπή θεληξηθήο Μνλάδαο  Βηνινγηθνύ Καζαξηζκνύ 

 Τδξνδόηεζε όιεο ηεο βηνκεραληθήο δώλεο από ηελ ΔΤΓΑΠ 

 Δλεξγνπνίεζε ηνπ Γξαθείνπ Δπηζεσξεηώλ Πεξηβάιινληνο 

 Καηάξηηζε Μεηξώνπ Βηνκεραληώλ 

 Γεκηνπξγία παξαηεξεηεξίνπ Τγείαο 

 Αλαζεώξεζε όισλ ησλ αδεηώλ ησλ βηνκεραληώλ, ζύκθσλα κε ηηο επηθαηξνπνηεκέλεο 

Τπνπξγηθέο απνθάζεηο 

 Γεκηνπξγία ππνδνκώλ  γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζηεξεώλ απνβιήησλ πνπ παξάγνπλ νη 

βηνκεραλίεο ηεο πεξηνρήο θαη εηδηθά ησλ επηθηλδύλσλ απνβιήησλ. 

Ο θ. Πεξγάιηαο αλαθνίλσζε όηη ππάξρεη από ην Πξόγξακκα Γηνύλθεξ πνζό ύςνπο 

180.000.000,00 € κέξνο ηνπ νπνίνπ  ζα  ρξεζηκνπνηεζεί ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ 

πνιενδνκηθή νξγάλσζε ηεο άηππεο βηνκεραληθήο ζπγθέληξσζεο  ζηελ πεξηνρή θαη γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ Δπηρεηξεκαηηθνύ Πάξθνπ εμπγίαλζεο Οηλνθύησλ. 

Η Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεξεάο Διιάδαο  θ.  Παπαζσκά αλέθεξε όηη πξέπεη λα είκαζηε 
πξαθηηθνί θαη νπζηαζηηθνί θαη έθαλε ιόγν γηα ηηο δξάζεηο ηεο Πεξηθέξεηαο  ηεξεάο Διιάδαο – ζε 
ζπλεξγαζία κε ηνλ Γήκν Σαλάγξαο – γηα ηελ πιήξε αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Με 
ζπγθεθξηκέλα βήκαηα, πξνηάζεηο θαη ζηξαηεγηθή πινπνίεζεο  πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί ην 
πξόβιεκα πνπ είλαη πεξηβαιινληηθό ρσξνηαμηθό θαη αληηαλαπηπμηαθό, πξόβιεκα πνπ ρξόληδε γηα 
πνιιέο δεθαεηίεο, κεηαμύ εμαγγειηώλ θαη αλεθπιήξσησλ ππνζρέζεσλ. 

Σν ιόγν πήξαλ  ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο θ. Φηιίππνπ, βνπιεπηέο, 
εθπξόζσπνη νηθνινγηθώλ νξγαλώζεσλ, ζηειέρε ελεξγά θαη κε ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ν 
Ιεξέαο θ. Οηθνλνκίδεο Ισάλλεο. Όινη ηόληζαλ ηελ αλάγθε γηα άκεζε επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο . 

Από ηελ δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ πξνζθεθιεκέλσλ ε νπνία αθνινύζεζε ηηο 
πξναλαθεξζείζεο ηνπνζεηήζεηο, πξνέθπςε όηη όινη νη θνξείο ελδηαθέξνληαη πξαγκαηηθά λα 
δξάζνπλ πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο κε  ζπλέπεηα, απνθαζηζηηθόηεηα 
θαη νξγάλσζε. 
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