Αντίδραση για το υδροηλεκτρικό
Πηγή: Εφηµερίδα Ενεργός πολίτης, ∆ευτέρα 19 Μαίου 2008
Κάθετα αντίθετος είναι ο πρόεδρος της ∆.Κ. Ασπροποτάµου κ. Βουρλίτσης,
σε ότι αφορά στη δηµιουργία υδροηλεκτρικού έργου στη θέση Μηλιά της κοινότητας
Ασπροποτάµου.
Το θέµα απασχολεί τις τοπικές αρχές από τις 15 Απριλίου και µέχρι σήµερα
βρίσκει απέναντί του µόνο αντιδράσεις. Πρόκειται για ένα έργο της εταιρίας Ηλέκτρα
Ενεργειακή - ΒΕ Νασόπουλος & Σία ΟΕ, ισχύος 1,50 MW στο υδατόρεµα Πηγή
(παραπόταµος Αχελώου).
Αύριο Τρίτη, η αρµόδια νοµαρχιακή επιτροπή θα συνεδριάσει και θα κληθεί
να γνωµοδοτήσει επί του περιεχοµένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων,
οπότε δεν αποκλείεται να ανεβεί τα σκαλιά της Νοµαρχίας και ο κ. Βουρλίτσης ώστε
να εκφράσει τον προβληµατισµό του και την αντίρρησή του απέναντι στο εγχείρηµα.
Όπως τονίζει ο πρόεδρος, κάθε παρέµβαση στο φυσικό περιβάλλον, µεγάλη ή µικρή,
επιφυλάσσει δυσµενείς αισθητικές επιπτώσεις ενώ δεν κρύβει την ανησυχία του για
τις συνέπειες στο οικκοσύστηµα της περιοχής.

Συνεδρίασε η Ν.Ε. Έργων
Πηγή: ΕΡΕΥΝΑ online Τρίτη 20 Μαίου 2008
Συνεδρίασε χθες η Νοµαρχιακή Επιτροπή Έργων Υποδοµής και
Περιβάλλοντος, παρουσία του Αντινοµάρχη – Προέδρου της Νοµαρχιακής Επιτροπής
κ. Νικολάου ∆ιαλεσιώτη. των Νοµαρχιακών Συµβούλων και µελών της Νοµαρχιακής
Επιτροπής κ.κ. Κωνσταντίνου Κοτρώνη, Αποστόλου Τάσιου, Γεωργίου Σπαθή,
∆ηµητρίου Παπαγεωργίου, των εισηγητών κ.κ. Ιωάννη Μπαλλά, Προϊσταµένου του
Τµήµατος Προστασίας Περιβάλλοντος της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας &
Περιβάλλοντος, Αναστασίου Μπούτσια, ∆ιευθυντή της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών, Βασιλείου Χαρίση, ∆ιευθυντή της ∆ιεύθυνσης Σχεδιασµού &
Προγραµµατισµού, καθώς και της γραµµατέως αυτής κ. Περσεφόνης Κυριακούλη.
Στο 2° Θέµα: Η Ν.Ε. κατά πλειοψηφία αποφάσισε: Την έγκριση της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο στη θέση
Μηλιά της Κοινότητας Ασπροποτάµου Ν. Τρικάλων» της εταιρείας Ηλέκτρα
Ενεργειακή - BE Νασόπουλος & Σια Ο.Ε. ισχύος 1,50 MW, στο υδατόρεµα Πηγή
(παραπόταµος του Αχελώου).

Στο Ν.Σ. το µικρό υδροηλεκτρικό στη Μηλιά Ασπροποτάµου
Πηγή: ΕΡΕΥΝΑ online Παρασκευή 23 Μαίου 2008
Στην επόµενη συνεδρίαση του Νοµαρχιακού Συµβουλίου Τρικάλων
αναµένεται να συζητηθεί το περιεχόµενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(Μ.Π.Ε.) του έργου «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο στη θέση Μηλιά της Κοινότητας
Ασπροποτάµου Νοµού Τρικάλων» ισχύος 1,50 MW, στο υδατόρεµα Πηγή
(παραπόταµος του Αχελώου). Να σηµειώσουµε πως η αρµόδια Νοµαρχιακή
Επιτροπή κατά πλειοψηφία έδωσε πράσινο φως στην παραπάνω επένδυση, η οποία

ενδεχοµένως να προκαλέσει αντιδράσεις στη συνεδρίαση του Νοµαρχιακού
Συµβουλίου Τρικάλων.
Το έργο
Πρόκειται για Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο ισχύος 1, 50 MW που περιλαµβάνει:
• Υδροληψία σε υψόµετρο + 1100 m, µε την κατασκευή µικρού υπερπηδητού
φράγµατος ύψους 3 m εξαµµωτή και δεξαµενή φόρτισης
• Αγωγό προσαγωγής ο οποίος θα είναι εγκιβωτισµένος σε όρυγµα και συνολικού
µήκους 2.200 m. Για την όδευση του αγωγού θα απαιτηθεί διάνοιξη οδοποιϊας, για τα
πρώτα 470 µέτρα µέχρι να συναντήσει την υφιστάµενη οδοποιϊα την οποία θα
ακολουθήσει για 1400 µέτρα. Στη συνέχεια θα διανοιχθεί νέα οδοποιϊα για 400 µέτρα
περίπου και µέχρι το κτίριο του υδροηλεκτρικού σταθµού.
• Κτίριο υδροηλεκτρικού σταθµού διαστάσεων 12,75X7.70 m2.
• Σύνδεση του κτιρίου του υδροηλεκτρικού σταθµού µε το υφιστάµενο ηλεκτρικό
δίκτυο διανοµής.
Εντός των ορίων της περιοχής
Το προτεινόµενο έργο πρόκειται να κατασκευαστεί εντός των ορίων της περιοχής του
Εθνικού καταλόγου «Ασπροπόταµος - GR 1440001» η οποία αποτελεί τόπο
Κοινοτικής Σηµασίας (SCI) για το Ευρωπαϊκό Οικολογικό ∆ίκτυο Natura 2000,
εφοδιάσθηκε δε µε την θετική γνωµοδότηση του Γενικού ∆ιευθυντή Περιβάλλοντος.
Επειδή µάλιστα διευκρινίζει το αρµόδιο τµήµα Προστασίας Περιβάλλοντος, το
συγκεκριµένο έργο λόγω του µεγέθους και του χαρακτήρα του (κάνει χρήση
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας) θεωρείται φιλικό στο περιβάλλον καθώς επίσης τα
µέτρα που λαµβάνονται για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων και περιγράφονται
στη µελέτη κρίνονται ικανοποιητικά και το περιεχόµενο της µελέτης εγκρίθηκε από
τη Νοµαρχιακή Επιτροπή µε απόφασή της.

