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Νέα ερώτηση Μιχ. Κασσή για τον υπουργό ΠΕΚΑ

Στο θέμα της επανέναρξης κατασκευής και του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης του ΥΗΕ
Μετσοβίτικου επανήλθε χθες ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κασσής, καταθέτοντας χθες
νέα ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
Ευάγγελο Λιβιεράτο.

Στην ερώτηση ο βουλευτής αναφέρει αναλυτικά:

«Επανέρχομαι στο θέμα της κατασκευής του ΥΗΕ Μετσοβίτικου το οποίο ξεκίνησε να
κατασκευάζεται στα μέσα της 10ετίας του 1990 και ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί.

Σε απάντηση που μου είχατε αποστείλει την 1η Οκτωβρίου 2012, η Διοίκηση της ΔΕΗ
διαβεβαίωνε πως:
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-1η Μαρτίου 2013, θα ξεκινούσε η διαδικασία προμήθειας και εγκατάστασης του εξοπλισμού
του ΥΗΕ Μετσοβίτικου από τον ανάδοχο που αναδείχθηκε από διαγωνισμό ο οποίος
ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2012.

-Αντίστοιχα θα εξελισσόταν και η εργολαβία των υπολειπόμενων έργων Πολιτικού
Μηχανικού.

-Με την έναρξη υλοποίησης των δύο αυτών παράλληλων έργων, είχαμε τη διαβεβαίωση
ολοκλήρωσης του έργου στα τέλη του 2015.

Διανύουμε τα μέσα Απριλίου του 2013 και ακόμη δεν έχει ξεκινήσει κανένα από τα
προαναφερθέντα έργα.

Το έργο της κατασκευής του ΥΗΕ Μετσοβίτικου είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την περιοχή
των Ιωαννίνων και κάθε καθυστέρηση που προστίθεται στις ήδη μεγάλες καθυστερήσεις της
τελευταίας 10-ετίας, δημιουργεί ανησυχία και προβληματισμό.

Ερωτάται ο υπουργός:

1) Πότε αναμένονται να ξεκινήσουν οι εργασίες που έχουν περιγραφεί πιο πάνω;

2) Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου και εάν έχει αλλάξει ποιοι λόγοι το
επέβαλλαν;».

Οι πρόσφατες εξελίξεις με το έργο
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Χωρίς να θέλουμε να προκαταλάβουμε την απάντηση του υπουργού, οι εξελίξεις στο έργο,
όπως προέκυψαν από πρόσφατο ρεπορτάζ των «Ν.Α» οδηγούσαν στο συμπέρασμα ότι
εντός του έτους θα εξελίσσεται και η προετοιμασία για την προμήθεια του
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και πιθανά θα γίνει έναρξη των έργων πολιτικού
μηχανικού. Ειδικότερα, οι τελευταίες πληροφορίες (προ δυο εβδομάδων) από την ΔΕΗ
αναφέρουν ότι εκκρεμούσε η κατάθεση εγγυητικής επιστολής από τον ανάδοχο για τα
ηλεκτρομηχανολογικά που είναι κοινοπραξία με ελληνικές εταιρείες και προμηθεύτρια του
εξοπλισμού από τη Ρουμανία. Με την προσκόμιση της εγγυητικής θα υπογραφόταν η
σύμβαση που έχει καθυστερήσει.

Για τα έργα πολιτικού μηχανικού που είχαν μείνει ημιτελή με την εργολαβία που διαλύθηκε,
ο διαγωνισμός βρίσκονταν στο στάδιο ανάδειξης αναδόχου. Μετείχαν τρεις
κατασκευαστικές εταιρείες, η μια βρέθηκε εκτός λόγω μη τήρησης των όρων του
διαγωνισμού και από τις δυο που συνέχισαν, επιλέχθηκε η εταιρεία «ΑΚΤΩΡ» έναντι της
«ΤΕΡΝΑ» που ήταν η δεύτερη.
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