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Δελτίο Τύποσ
«24.000.000 εκατομμύρια εσρώ πετάττηκαν στη λίμνη»
Δηθόλα εγθαηάιεηςεο θαη νινθιεξσηηθήο θινπήο ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνύ
κεραληζκνύ δηαπίζησζε θαηά ηελ επίζθεςή ηνπο ζηε λέα ινπηξόπνιε ηεο
Απνιισλίαο ηνπ δήκνπ Βόιβεο θιηκάθην ηνπ Παλειιελίνπ Σπιιόγνπ Ιακαηηθώλ
Πεγώλ θαη Λνπηξνπόιεσλ Διιάδαο. Σην θιηκάθην ζπκκεηείραλ ν πξόεδξνο Αλέζηεο
Αλαζηαζηάδεο θαη ηα κέιε ηνπ Γ.Σ. Νίθνο Μαηζαίνπ θαη Βαζίιεο Μπαληήο.
Τελ αληηπξνζσπεία ππνδέρζεθε ν δηεπζπληήο ηεο ινπηξόπνιεο Απνιισλίαο
Γεώξγηνο Μαηζαίνπ, ν νπνίνο ελεκέξσζε ηελ αληηπξνζσπεία ηνπ Παλειιελίνπ
Σπιιόγνπ γηα ηα πξνβιήκαηα ηεο ινπηξόπνιεο θαη ηελ αλακνλή ηεο δεκνζίεπζεο
από ην Υπνπξγείνπ Τνπξηζκνύ ζηελ εθεκεξίδα ηεο θπβέξλεζεο ηεο αλαγλώξηζεο ηεο
Ιακαηηθήο Πεγήο Απνιισλίαο.
Τόληζε, επίζεο, όηη είλαη αλάγθε ν ΔΟΤ λα παξαρσξήζεη ζηελ δεκνηηθή εηαηξεία πνπ
ιεηηνπξγεί ηε ινπηξόπνιε ην νηθόπεδν πνπ πεξηβάιιεη ηα ινπηξά πξνθεηκέλνπ λα
κπνξεί λα θάλεη ηηο επελδύζεηο πνπ ρξεηάδεηαη.
Σηε ζπλέρεηα ην θιηκάθην ηνπ Παλειιήληνπ Σπιιόγνπ πεξηεγήζεθε ζηνπο ρώξνπο ηεο
λέαο ινπηξόπνιεο όπνπ αληίθξηζε κία εηθόλα θαηαζηξνθήο. Γέθα επηά ρξόληα κεηά
ηελ νινθιήξσζε ηεο ε λέα ινπηξόπνιε, ε νπνία ζηνίρεζε 24.000.000 εκατομμύρια
εσρώ στοσς έλληνες υορολογούμενοσς, καταστρέυεται.
Οη πόξηεο είλαη ζπαζκέλεο, ν ειεθηξνκεραλνινγηθόο κεραληζκόο έρεη θιαπεί
πξνθεηκέλνπ λα πσιεζνύλ ηα κεηαιιηθά κέξε, ηα θαιώδηα έρνπλ μεισζεί, ελώ ζηνλ
ππόγεην ρσξώ ππάξρνλ πνιιά λεξά.
Ο δήκνο Βόιβεο θαη ε Τξάπεδα Πεηξαηώο, σο ηδηνθηήηεο ηεο επηρείξεζεο ηεο λέαο
ινπηξόπνιεο, παξά ηηο πξνεθινγηθέο θνξόλεο θαη ηηο πνκπώδεηο εμαγγειίεο όηη
αλαδεηνύλ ιύζε, ζα πξέπεη λα αλαιάβνπλ ηηο επζύλεο θαη λα βξνπλ επηηέινπο κηα
ιύζε.
Προτάσεις
Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηνπ Παλειιελίνπ Σπιιόγνπ, αθνύ ελεκεξώζεθε από ην
θιηκάθην, ζπδήηεζε εθηελώο ην δήηεκα ζηελ ηειεπηαία ηνπ ζπλεδξίαζε, θαη
δηαηππώλεη δεκνζηά ηελ απόςε ηνπ:
«Έρνπλ πεξάζεη πεξηζζόηεξα από 17 ρξόληα από ηόηε πνπ πεξαηώζεθε ην θηίξην ηεο
λέαο Λνπηξόπνιεο Απνιισλίαο θαη δπζηπρώο δελ έρεη ηεζεί ζε ιεηηνπξγία νύηε γηα
κηα ώξα θακηά από ηηο θνιπκβεηηθέο ηνπ δεμακελέο (πηζίλεο), θαλέλα από ηα πνιιά,
πνηθίια θαη ζεκαληηθνύ θόζηνπο κεραλήκαηα ηνπ εμνπιηζκνύ ηνπ.
Όια απηά ηα ρξόληα, ν Σύιινγόο καο έρεη πξνβεί ζε ζεηξά ελεξγεηώλ κε ζηόρν ηελ
έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο ινπηξόπνιεο, όπσο:

α) Δπηζθέςεηο ζην ρώξν ηεο λέαο ινπηξόπνιεο θαη θαηαγξαθή ηεο θαηάζηαζεο ησλ
θηηξηαθώλ θαη ινηπώλ εγθαηαζηάζεσλ.
β) Σπδεηήζεηο ηόζν κε ηνπο ηνπηθνύο θνξείο όζν θαη κε ζηειέρε ηεο Τξάπεδαο
Πεηξαηώο κε ζηόρν ηελ εμεύξεζε ιύζεο.
γ) Καηαγγειίεο γηα ηελ αδξάλεηα -έσο θαη αδηαθνξία- ησλ ηνπηθώλ θνξέσλ γηα ηε
ιεηηνπξγία ηεο ινπηξόπνιεο, κε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηα δηάθνξα ηνπηθά
κηθξνζπκθέξνληα ηα νπνία ελαληηώλνληαη ζηελ εμεύξεζε ιύζεο.
Από ηελ ίδξπζή ηνπ Σπιιόγνπ καο θάλακε ηδηαίηεξεο αλαθνξέο θαη επηζεκαίλακε
ζηνπο ηνπηθνύο παξάγνληεο όηη ζα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηα εμήο:
α) Γελ ππάξρεη θαλελόο είδνπο θύιαμε ηνπ θηηξίνπ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ απηνύ.
β) Γελ έρεη πινπνηεζεί ε παξαιαβή ηνπ έξγνπ, γηα ηελ αθξίβεηα έιαβε ρώξα
απηνδίθαηε παξαιαβή ηνπ θηηξίνπ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ, θαηόπηλ ζρεηηθνύ
αηηήκαηνο ηεο Αλαδόρνπ Δηαηξίαο. Όζν ινηπόλ θαη αλά αθνύγεηαη απίζαλν, δελ
είκαζηε ζίγνπξνη εάλ ην θηίξην θαηαζθεπάζηεθε ζύκθσλα κε ηε κειέηε, εάλ
ππάξρνπλ ηπρόλ ειιείςεηο, θαηαζθεπαζηηθέο αηέιεηεο θιπ.
γ) Παξά ηηο ελαγώληεο επηζεκάλζεηο καο, πέξαζε θαη ην ρξνληθό δηάζηεκα ησλ 17
εηώλ από ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηώλ κε ό,ηη ζπλεπάγεηαη απηό γηα ηπρόλ
δηεθδηθήζεηο ηνπ Γεκνζίνπ έλαληη απηώλ πνπ επζύλνληαη ζε πεξίπησζε ζεκαληηθώλ
παξαιείςεσλ θαη θαθνηερληώλ.
Παξά ηηο όπνηεο πξνζπάζεηέο καο, αθόκε θαη ζήκεξα δελ έρεη ζεκεησζεί θακηά
πξόνδνο θη έηζη θάζε κέξα πνπ πεξλά νη εγθαηαζηάζεηο ηεο λέαο Λνπηξόπνιεο
ξεκάδνπλ νινέλα θαη πεξηζζόηεξν.
Σε κηα έζραηε πξνζπάζεηα, δεηνύκε:
α) Να εμαζθαιηζηεί ε ζηαηηθή επάξθεηα ηνπ θηηξίνπ.
β) Να εμαζθαιηζηεί ε κόλσζε ηνπ θηηξίνπ από ύδαηα θαη πγξαζία.
Κιείλνληαο ζα ζέιακε λα ζαο ππελζπκίζσ γηα κηα αθόκε θνξά όηη απνηειεί
ηνπιάρηζηνλ πξόθιεζε κηα ηέηνηα ζύγρξνλε ινπηξόπνιε, γηα ηελ νπνία δαπαλήζεθε
έλα ηόζν ζεκαληηθό ρξεκαηηθό πνζό λα παξακέλεη αλεθκεηάιιεπηε. Καη ζα πξέπεη,
επίζεο, λα ζαο ππελζπκίζνπκε όηη ε ινπηξόπνιε ζρεδηάζηεθε θαη ρξεκαηνδνηήζεθε
γηα λα παξέρεη ππεξεζίεο πγείαο ζηνπο επηζθέπηεο ηεο, θάηη πνπ θάλεη αθόκε πην
επηηαθηηθή ηε ιεηηνπξγία ηεο.
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