
Ωραιόκαστρο, 11.09.2020

Π. Τσακίρης: "Εξασφαλίζουμε χρηματοδότηση για ολοκλήρωση της

αποχέτευσης στο Μελισσοχώρι και τμήμα της Λητής"

Ένα έργο - ανάσα για τους κατοίκους στο Μελισσοχώρι και τη Λητή του

Δήμου Ωραιοκάστρου,  που επί  χρόνια ήταν σταματημένο,  πέτυχε να

θέσει  σε  τροχιά  υλοποίησης  ο  δήμαρχος  Ωραιοκάστρου,  Παντελής

Τσακίρης. Ξεπερνώντας εμπόδια και βάζοντας τέλος σε παθογένειες του

παρελθόντος,  ο  κ.  Τσακίρης  κατάφερε  να  κινήσει  τις  απαιτούμενες

διαδικασίες για να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ

και να ολοκληρωθεί επιτέλους η κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου

στο Μελισσοχώρι και σε τμήμα της Λητής.

Με  συντονισμένες  προσωπικές  ενέργειες,  μεθοδική  εργασία  και

συνεχείς  επαφές  με  τις  αρμόδιες  υπηρεσίες  του  υπουργείου

Περιβάλλοντος  και  Ενέργειας  ο  δήμαρχος  Ωραιοκάστρου  πέτυχε  να

εντάξει στους "οικισμούς Γ΄ προτεραιότητας" το Μελισσοχώρι κάτι που

δεν  είχε  γίνει  από  τις  προηγούμενες  διοικήσεις  και  έτσι  να

συμπεριληφθεί  στην αναθεώρηση του επιχειρησιακού προγράμματος

της  Μονάδας  Οργάνωσης  της  Διαχείρισης  Αναπτυξιακών

προγραμμάτων (ΜΟΔ Α.Ε.).

Οι λεπτομέρειες για την υλοποίηση του έργου συζητήθηκαν σήμερα στη

διάρκεια συνάντησης που είχε στην Αθήνα ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου,

Παντελής  Τσακίρης,  με  τον  υποδιευθυντή  τ.  Περιβάλλοντος  ΕΥΔ/ΕΠ-

ΥΜΕΠΕΡΑΑ,  Νίκο  Μαμαλούγκα.  Το  δήμαρχο  συνόδευαν  η  γενική

γραμματέας  του  Δήμου  Ωραιοκάστρου,  Αναστασία  Σισμανίδου,  ο

πρόεδρος της ΔΗ.ΚΕ.Ω., Αναστάσιος Πανιώρης και η ειδική σύμβουλος

του δημάρχου, Στέλλα Ζούντσα.   

"Κίνησα  άμεσα  όλες  τις  ενέργειες  που  έπρεπε  να  γίνουν  για  να

ολοκληρωθεί  το  δίκτυο  της  αποχέτευσης  στο  Μελισσοχώρι  και  σε



τμήμα της Λητής. Μαζί με τους συνεργάτες μου εργαστήκαμε μεθοδικά

και  πλέον  βρισκόμαστε  στο  τελικό  στάδιο  για  την  εξασφάλιση  της

χρηματοδότησης από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ για την υλοποίησή του. Μέχρι τέλη

Σεπτεμβρίου  θα  έχουμε  κάνει  την  οριστική  υποβολή  της  αίτησης.

Αφήνουμε  πίσω  παθογένειες  και  νοοτροπίες  που  κρατούσαν  σε

στασιμότητα τον Δήμο μας. Προχωράμε με πράξεις και έργα", τόνισε ο

δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Παντελής Τσακίρης.

Η ολοκλήρωση του έργου της  αποχέτευσης στο  Μελισσοχώρι  και  σε

τμήμα  της  Λητής  συζητήθηκε  και  στη  διάρκεια  διαβούλευσης  που

πραγματοποιήθηκε  τέλη  Ιουλίου  σχετικά  με  το  επικαιροποιημένο

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Σχέδιο Λυμάτων Κεντρικής Μακεδονίας.


