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                                                                                                           Ε∆ΡΑ ΑΙΤΩΛΙΚΟ 

  

 
Αιτωλικό,  09- 06- 09 

                                                                                                          

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ 

ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

 
 

 Στα πλαίσια της Παγκόσµιας 

Hµέρας Περιβάλλοντος την 

Παρασκευή, 05-06-09, τον Φ.∆. 

Λ.Μ. επισκέφθηκε ο Γενικός 

Γραµµατέας της Π.∆.Ε. κ. Σπύρος 

Σπυρίδων. 

 Στην συνάντηση µε το ∆.Σ. 

του Φορέα, αναπτύχθηκαν όλα τα 

ζητήµατα που έχουν σχέση µε τις 

περιβαλλοντικές δράσεις για την 

προστασία και αναβάθµιση της περιοχής του Εθνικού Πάρκου και 

ετέθησαν προβλήµατα που η Περιφέρεια στα πλαίσια αρµοδιοτήτων των 

υπηρεσιών της µπορεί να επιλύσει. 

 Στην συνάντηση συµµετείχε και ο Πρόεδρος του Φ.∆. Κοτυχίου –

Στροφυλιάς κ. ∆ηµήτρης Κατσαρός, του έτερου υγροτοπικού 

οικοσυστήµατος της ∆υτικής Ελλάδας, στα πλαίσια της απαραίτητης 

συνεργασίας των φορέων της Περιφέρειας. 

 ‘Για µας η έλευση του Γεν. Γραµµατέα Π∆Ε είχε ιδιαίτερη 

σηµασία µια και ο Φ.∆. γνωµοδοτεί σε κάθε περιβαλλοντική µελέτη στην 

Περιφέρεια και συµµετέχει σε περιβαλλοντικά προγράµµατα. Ήταν µια 

ευκαιρία να τεθούν προβλήµατα της περιοχής του Εθνικού Πάρκου που 

άπτονται µε αρµοδιότητες υπηρεσιών της Περιφέρειας και να υπάρξουν 

άµεσες λύσεις. Άλλωστε ο εορτασµός της Ηµέρας Περιβάλλοντος αυτή 

τη διάσταση έχει, µέσα από διαβούλευση να υπάρχουν οι σωστές και 

επιστηµονικά τεκµηριωµένες λύσεις’ τονίζει ο Πρόεδρος του Φορέα ∆ρ 

Ιωάννης Κ. Καλαβρουζιώτης. 
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Αναλύθηκε στον Γενικό Γραµµατέα, ότι το  ∆.Σ. του Φορέα έχει 

δροµολογήσει και υλοποιεί σειρά νέων δράσεων που στοχεύουν στην 

περιβαλλοντική προστασία και αναβάθµιση της περιοχής του Εθνικού 

Πάρκου.  
 

Πρόσφατα, το ∆.Σ. του Φ.∆. αποφάσισε , εισηγήθηκε στο ΥΠΕΧΩ∆Ε 

και πέτυχε την ένταξη στο τεχνικό του δελτίο (ΕΠΠΕΡ) για 

χρηµατοδότηση: 

 
Α. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ D1, D2, D6 ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ    

 

Το υποέργο περιλαµβάνει την οριστική µελέτη, τα τεύχη δηµοπράτησης 

και όλες τις λοιπές απαραίτητες υποστηρικτικές µελέτες και εργασίες 

(Τοπογραφικά, γεωτεχνικά, στατικά κλπ) των παρακάτω έργων: 

1) Εργα διάχυσης νερών αποχέτευσης – αποστράγγισης 

αντλιοστασίου D1 και τάφρου ΤΙΙΙ στη λιµνοθάλασσα Μεσολογγίου.  

2) Εργα επαναπληµµυρισµού σε περιοχές του ∆έλτα Αχελώου. Α 

Φάση.  

3) Έργα µεταφοράς αποχετευτικού – αποστραγγιστικού νερού 

περιοχής αντλιοστασίου D6 προς την περιοχή Αγ. Τριάδας, 

Αιτωλικού.  

 
Β. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ Υ∆ΑΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ν∆ 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  

 

Η µελέτη αφορά στην οριστικοποίηση των τεχνικών χαρακτηριστικών 

και την εκπόνηση τευχών δηµοπράτησης έργων µε σκοπό στη βελτίωση 

της κυκλοφορίας των υδάτων στη λιµνοθάλασσα. Τα έργα που θα 

µελετηθούν σε επίπεδο οριστικής µελέτης αφορούν σε µικρές και απλές 

παρεµβάσεις για τις οποίες ήδη έχουν εκδοθεί οι αντίστοιχες Αποφάσεις 

Περιβαλλοντικών όρων.  

Μεταξύ των παρεµβάσεων και η Βελτίωση εφεδρικού συστήµατος 

διάθεσης Λυµάτων του ΣΕΛ Αιτωλικού για την απρόσκοπτη λειτουργία 

του ΣΕΛ και την επίλυση των προβληµάτων που εµφανίζονται σήµερα.  

Προβλέπεται η διερεύνηση κατασκευής αγωγού µεταφοράς των 

επεξεργασµένων λυµάτων στην περιοχή της Φοινικιάς εναλλακτικά της 

περιοχής στη νησίδα Πόρου - Ντολµά.  
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Η ένταξη και η χρηµατοδότηση των πιο πάνω από το ΥΠΕΧΩ∆Ε, 

είναι προϊόν της συνεργασίας του Φ.∆. µε τους ∆ήµους του Εθνικού 

πάρκου, την Ν.Α. και τη ∆ιεύθυνση εγγειοβελτιωτικών έργων του 

ΥΠΕΧΩ∆Ε και µε το πέρας της εκπόνησης των µελετών (τέλος 2009), 

θα είναι άµεση η χρηµατοδότηση των έργων , που θα συµβάλλουν 

στην περιβαλλοντική αναβάθµιση σηµαντικής περιοχής του Εθνικού 

πάρκου. 

Σε ό,τι αφορά την πρόοδο του προγράµµατος,  κατά την υλοποίησή 

του υπήρξε αναµόρφωση του φυσικού µε αντίστοιχη του οικονοµικού 

αντικειµένου , πετυχαίνοντας την τελευταία τριετία αύξηση 195.87%. 

 

Στην σύσκεψη συµµετείχαν ο Αντιπρόεδρος του Φ.∆., ∆ήµαρχος 

Ι.Π. Μεσολογγίου κ. Ι. Αναγνωστόπουλος, ο ∆ήµαρχος Αιτωλικού κ. 

Νίκος Γαλάνης, τα µέλη του ∆.Σ. κκ. Αθ. Λύρος και Νίκος Φραγκούλης, 

οι σύµβουλοι του Γεν. Γραµµατέα κκ. Γ. Πρεβεζάνος και Τερζής. 

 

Την ίδια ηµέρα τα στελέχη του Φορέα ( Ι. Σελιµάς, Ο. 

Μουτοπούλου, Σ. Ρούσση, Σ. Χρυσόπουλος, Α. ∆ράκου) µε τον ∆ήµο 

Αιτωλικού, το Σωµατείο  Αλιέων της περιοχής Αιτωλικού και την 

«Ανακύκλωση  ΕΠΕ» από κοινού προέβησαν σε καθαρισµό µέρους της 

παραλίας του Αιτωλικού από ελαστικά και άλλα αντικείµενα. 


