Αυτοψία του Γεν. Γραμματέα του Υπ. Υποδομών στους κόμβους της Αγ. Πελαγίας και της Λυγαριάς

Τρίτη, 22 Αυγούστου 2017
Τους κόμβους της Αγίας Πελαγίας και της Λυγαριάς επισκέφτηκαν ο Γενικός Γραμματέας
Υποδομών κ. Γιώργος Δέδες, συνοδευόμενος από τον Δήμαρχο Κώστα Μαμουλάκη, τον
Βουλευτή Ηρακλείου Σωκράτη Βαρδάκη και στελέχη της Δημοτικής Αρχής Μαλεβιζίου.
Ο Δήμαρχος Κώστας Μαμουλάκης - και με την ιδιότητά του ως πολιτικός μηχανικός εξήγησε ορισμένα τεχνικά στοιχεία των μελετών στον Γενικό Γραμματέα, ενώ και ο ίδιος ο
κ. Γιώργος Δέδες διαπίστωσε την επικινδυνότητα των συγκεκριμένων σημείων. Ειδικά για
τον κόμβο της Λυγαριάς, για τον οποίο δεν υπάρχουν οι απαραίτητες μελέτες,
επισημάνθηκε από τον Δήμαρχο Κώστα Μαμουλάκη η ανάγκη άμεσης εκπόνησής τους και
δρομολόγησης του κόμβου, αφού η ανάπτυξη της περιοχής έχει αυξήσει κατακόρυφα και τη
διέλευση των οχημάτων από και προς τον πανέμορφο οικισμό.

Σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Κώστας Μαμουλάκης τόνισε: «Επισκεφτήκαμε με τον Γεν.
Γραμματέα Υποδομών κ. Γιώργο Δέδε τα δυο επικίνδυνα σημεία σε Αγία Πελαγία και
Λυγαριά. Για το μεν πρώτο, λάβαμε τις διαβεβαιώσεις ότι μέχρι το τέλος του 2017 θα
έχουμε δημοπράτηση. Μας ικανοποιεί η εξέλιξη αυτή, γνωρίζουμε τις γραφειοκρατικές
δυσκολίες και θα παρακολουθούμε στενά την πορεία, έτσι ώστε τον Σεπτέμβριο, όπως
δεσμεύτηκε και ο Γενικός Γραμματέας, να έχουμε την έγκριση του τεχνικού δελτίου και της
δημοπράτησης του έργου.
Για τον κόμβο της Λυγαριάς, εξήγησα στον κ. Γενικό την αναγκαιότητα εκπόνησης των
απαραίτητων μελετών, έτσι ώστε να κατασκευαστεί και εκεί ένας κόμβος ασφαλούς
πρόσβασης στον γραφικό οικισμό. Έναν οικισμό που προσελκύει χιλιάδες Έλληνες και
ξένους επισκέπτες κάθε χρόνο και που είναι απαραίτητο να τους εξασφαλιστεί μια
πρόσβαση ασφαλής και λειτουργική.
Θα ήθελα με την ευκαιρία να ευχαριστήσω θερμά τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο
Αρναουτάκη, με τον οποίο εδώ και μια 5ετία παλεύουμε το θέμα των κόμβων της Αγίας
Πελαγίας και μας έχει υποστηρίξει δυναμικά, τους Βουλευτές Ηρακλείου Σωκράτη Βαρδάκη
και Νίκο Ηγουμενίδη, οι οποίοι από την πλευρά τους κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να
επιταχυνθούν οι διαδικασίες, όπως επίσης και τους εκπροσώπους των φορέων της Αγίας
Πελαγίας, οι οποίοι με την υπεύθυνη στάση τους συμβάλλουν στο σημαντικό αυτό έργο».

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα 21 Αυγούστου, σε σύσκεψη στον Δήμο Μαλεβιζίου αλλά και
στην Περιφέρεια Κρήτης, ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών κ. Γ. Δέδες είχε ενημερώσει τον
Δήμαρχο και εκπροσώπους φορέων της περιοχής, ότι τα χρήματα του έργου των κόμβων
της Αγίας Πελαγίας υπάρχουν από το πρόγραμμα Οδικής Ασφάλειας του ΕΣΠΑ και
είχε δεσμευτεί
ότι μέσα στον Σεπτέμβριο θα υπάρξει έγκριση του τεχνικού δελτίου του έργου,
καθώς και η έγκριση δημοπράτησης, η οποία και θα πραγματοποιηθεί εντός του
2017.
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Στην αυτοψία συμμετείχαν επίσης ο συνεργάτης του Υπουργού Χρ. Σπίρτζη, Αντώνης
Σαμιωτάκης, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΑΚ Γιάννης Χαρωνίτης, η Πρόεδρος της Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Εύη Αποστολάκη η οποία έχει αναλάβει και την ευθύνη παρακολούθησης του έργου και ο
Δημοτικός Σύμβουλος Δημήτρης Ανδρουλάκης.
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