Σε εξέλιξη οι εργασίες συντήρησης των τηλεμετρικών σταθμών στον Αμβρακικό Κόλπο
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Σε απάντηση δημοσιευμάτων που αφορούν τη λειτουργία των τηλεμετρικών σταθμών στον
Αμβρακικό Κόλπο, από την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, ανακοινώνονται τα εξής:

Η Περιφέρεια Ηπείρου στα πλαίσια της λειτουργίας των αυτόματων τηλεμετρικών
σταθμών του Αμβρακικού, έχει εντάξει στο τεχνικό της πρόγραμμα τη συντήρηση των
παραπάνω σταθμών.

Ειδικότερα στο πρόγραμμα ΚΑΠ 2012 η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας και η Περιφερειακή
Ενότητα Πρέβεζας, έχουν δεσμεύσει συνολικό ποσό 55.350,00 € για τη συντήρηση των
σταθμών.

Η προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας και της ΕΤΑΝΑΜ, υπογράφτηκε στις 22
Δεκεμβρίου 2012 και λήγει στις 31 Μαΐου 2013, διάστημα στο οποίο θα γίνει η καταγραφή
των πιθανών προβλημάτων των σταθμών.

Η έως τώρα προσωρινή λειτουργία μικρής διάρκειας ήταν σε πιλοτική βάση. Η
χρηματοδότηση και η πληρωμή του όλου έργου (Κοινοτική και Εθνική) ολοκληρώθηκε εντός
του 2012.

Η ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. για τη συντήρηση και λειτουργία του δικτύου τηλεμετρικών σταθμών,
συνεργάζεται με τον Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού, συνδράμοντας με
εξειδικευμένο προσωπικό (επιστημονικό, χειριστή σκάφους και δύτη) καθώς επίσης με την
χρήση των πλωτών και χερσαίων μέσων μεταφοράς που διαθέτει.

Η συντήρηση του δικτύου των Σταθμών θα γίνει σε δύο φάσεις. Η πρώτη περιλαμβάνει τον
καθαρισμό των οργάνων σε εργαστήριο και η δεύτερη την επανασύνδεση του δικτύου με
δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, προκειμένου να επαναρχίσει η μετάδοση των δεδομένων,
οπότε και θα γίνει ο τελικός έλεγχος των οργάνων.

Μέχρι σήμερα έχει ξεκινήσει ο έλεγχος και ο καθαρισμός των οργάνων και των
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φωτοβολταϊκών του Πλωτού Σταθμού Αμβρακικού στη θέση Αγία Τριάδα και θα ακολουθήσει
ο τελικός έλεγχος και καθαρισμός της μονάδας κάτω από την επιφάνεια του νερού και του
αγκυροβολίου.

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών (υψηλός κυματισμός και ισχυρά ρεύματα), η συντήρηση
στον Πλωτό Σταθμό Διαύλου Πρέβεζας, γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή και εφόσον το
επιτρέπουν οι συνθήκες προσέγγισης. Εκτός των άλλων, ο σταθμός έχει υποστεί ζημιά από
πρόσκρουση σκάφους.

Η συντήρηση των πλωτών Σταθμών θα ολοκληρωθεί με την απομάκρυνση των οργάνων από
τον πλωτό σταθμό στη θέση Ύφαλος Αγ. Αλεξάνδρου ( πλησίον Μενιδίου).

Συγχρόνως έχουμε προβεί στον καθαρισμό και συντήρηση των οργάνων του σταθερού
Σταθμού στη θέση Εκβολές Λούρου (περιοχή Φλάμπουρα) .

Ο πλωτός σταθμός της Βόνιτσας έχει καταστραφεί από βανδαλισμούς και έχει αποσυρθεί
στην ιχθυόσκαλα Πρέβεζας.

Από όσα παραθέσαμε προκύπτει σαφώς ότι οι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη και σε κάθε
περίπτωση στόχος της Περιφέρειας και κατ΄ επέκταση της ΕΤΑΝΑΜ είναι να βρεθούν
λύσεις, ώστε να εξασφαλιστεί η ανεμπόδιστη συντήρηση και λειτουργία του δικτύου των
σταθμών, ώστε να υπάρχει σαφής εικόνα για την καθημερινή κατάσταση του Αμβρακικού
Κόλπου. Παράλληλα πρόθεσή μας είναι να επιδιωχθεί η ένταξη της λειτουργίας των
σταθμών σε πρόγραμμα του ΥΠΕΚΑ, ώστε να εξασφαλιστεί η μελλοντική χρηματοδότησή
τους, αλλά και να παρακολουθούνται σε κεντρικό επίπεδο.
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