Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση της μελέτης για το Φράγμα Βαρσαμά, ένα σημαντικό διαδημοτικό έργο

Πέμπτη, 23 Νοεμβρίου 2017
Ένα εξαιρετικής σημασίας έργο, το φράγμα το οποίο θα τροφοδοτεί με νερό ύδρευσης και
άρδευσης τους ορεινούς όγκους του Μαλεβιζίου και το Δήμο Ανωγείων, έρχεται δυναμικά
στο προσκήνιο έπειτα από την ένταξη της μελέτης του σε χρηματοδοτικό
πρόγραμμα.
Ειδικότερα, ο Αν. Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Αλέξης Χαρίτσης υπέγραψε τη
σχετική απόφαση, βάση της οποίας η μελέτη του σημαντικού αυτού έργου,
προϋπολογισμού 200.000 €,
θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
Υπενθυμίζεται ότι είχε προηγηθεί τον Ιανουάριο συνάντηση των Δημάρχων Ανωγείων Μαν
ώλη Καλλέργη
και Μαλεβιζίου
Κώστα Μαμουλάκη
με τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ.
Γιώργο Σταθάκη
, στην οποία οι Δήμαρχοι είχαν εξηγήσει την αναγκαιότητα και
τα οφέλη
που θα προκύψουν από το συγκεκριμένο έργο, ενώ του είχαν παρουσιάσει και την
προμελέτη που είχε εκπονηθεί από τον Ο.Α.Κ. Με την νέα εξέλιξη, το έργο θα μπορέσει να
καταστεί ώριμο και να ενταχθεί σε αντίστοιχο χρηματοδοτικό πρόγραμμα η κατασκευή του.
Το συγκεκριμένο φράγμα, το οποίο μπορεί να κατασκευαστεί στα σύνορα των δυο Δήμων
στη θέση «Βαρσαμάς», χώρο που λόγω και της φυσιολογίας του εδάφους προσφέρεται
ιδανικά, θα μπορεί να παρέχει περίπου 3.500.000 κυβ. μ. νερό στους γύρω οικισμούς
(Ανώγεια, Γωνιές, Αστυράκι, Αιδονοχώρι, Καμαριώτη, κ.ά.) και να απαλλάξει τους Δήμους
από τον βραχνά του τεράστιου κόστους λειτουργίας των γεωτρήσεων.
Σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Ανωγείων Μανώλης Καλλέργης τόνισε: «Μπορέσαμε να
εξασφαλίσουμε τα χρήματα για τη μελέτη του φράγματος Βαρσαμά, μιας φυσικής λεκάνης
που είναι στα όρια των Δήμων Ανωγείων και Μαλεβιζίου. Επειδή η περιοχή είναι φτωχή σε
αποθέματα νερού πιστεύουμε ότι με αυτό το έργο θα λύσουμε το πρόβλημα της ύδρευσης
και θα μπορέσουμε να ανατροφοδοτήσουμε τη λιμνοδεξαμενή που έχουμε στο Γωνομιό
νότια του οικισμού μας και το ταχυδιυλιστήριο μας όπως επίσης και να λύσουμε τα
ζητήματα άρδευσης της περιοχής. Η όλη προσπάθεια γίνεται με τη σύμπραξη με το Δήμο
Μαλεβιζίου, τον Ο.Α.Κ. και το εργαστήριο εφαρμοσμένης γεωλογίας του Πολυτεχενίου
Κρήτης, με τον Καθηγητή κ. Στειακάκη Εμμανουήλ και τον Δρ υδρογεωλογίας κ.
Κριτσωτάκη Μαρίνο από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης τους οποίους ευχαριστούμε
όπως επίσης την Περιφέρεια και τους αρμόδιους Υπουργούς που συνέβαλαν σε αυτό. Αυτή
ήταν η αρχή. Πιστεύουμε ότι σύντομα θα φτάσουμε και στην ολοκλήρωση του έργου.».
Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Κώστας Μαμουλάκης ανέφερε: «Μια θετική
εξέλιξη για ένα σημαντικό διαδημοτικό έργο, που θα δώσει πνοή σε μια μεγάλη περιοχή του
ορεινού Μαλεβιζίου και των Ανωγείων. Πρόκειται για ένα οραματικό έργο αναπτυξιακού
χαρακτήρα, που λύνει το τεράστιο πρόβλημα ύδρευσης και άρδευσης που αντιμετωπίζουμε.
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Θα ήθελα για μια ακόμα φορά να ευχαριστήσω τους Υπουργούς κ.κ. Γ. Σταθάκη και Αλ.
Χαρίτση, για την βοήθειά τους, τον συνάδελφό μου Δήμαρχο Ανωγείων Μ. Καλλέργη, τον
Δ/ντα Σύμβουλο του Ο.Α.Κ. Φ. Καζάζη, καθώς και όλα τα στελέχη του Οργανισμού και της
Περιφέρειας Κρήτης για την συνεργασίας μας. »
Υπενθυμίζεται ότι υπάρχει ήδη άριστη συνεργασία μεταξύ των Δήμων Ανωγείων και
Μαλεβιζίου σε αρκετούς τομείς, όπως είναι ο δρόμος Κρουσώνα - Ανωγείων και η πρόσφατη
οριοθέτηση των Δήμων που πραγματοποιήθηκε, με τις Δημοτικές Αρχές και τους
εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων να στοχεύουν στην ακόμα στενότερη συνεργασία
τους.
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