Στον Υπουργό Γ. Σταθάκη ο Δήμαρχος Κ. Μαμουλάκης και στελέχη του Δήμου Μαλεβιζίου

Πέμπτη, 1 Φεβρουαρίου 2018
Με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργο Σταθάκη συναντήθηκε σήμερα
στην Αθήνα ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Κώστας Μαμουλάκης.
Ο Δήμαρχος, συνοδευόμενος από τους Βουλευτές Ηρακλείου Σ. Βαρδάκη και Ν. Ηγουμενίδη,
τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Μ. Αντωνογιαννάκη, τον Αντιδήμαρχο Θ. Κύρκο, τον
Πρόεδρο της Επιτροπής Εποπτείας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κ. Τριγώνη, τον Πρόεδρο
της Δημοτικής Πινακοθήκης «Μπότης Θαλασσινός» Γ. Αεράκη, τον επικεφαλής της μείζονος
αντιπολίτευσης Μ. Γενναράκη και το Δημοτικό Σύμβουλο Μ. Μανιούδη και παρουσία
εκπροσώπου του ΑΔΜΗΕ, έθεσε στον Υπουργό το θέμα της απομάκρυνσης του ΑΗΣ
Ληνοπεραμάτων από την περιοχή. Ειδικότερα, καταθέτοντας και σχετικό υπόμνημα, τόνισε
στον Γ. Σταθάκη την πάγια και αμετακίνητη θέση της Δημοτικής Αρχής για απομάκρυνση
του ΑΗΣ από τα Ληνοπεράμματα, ανέφερε το εγκεκριμένο χωροταξικό της Κρήτης που
προβλέπει την Κορακιά ως σημείο εγκατάστασης, ενώ ζήτησε να έρθουν τα στελέχη του
ΑΔΜΗΕ στο Δημοτικό Συμβούλιο Μαλεβιζίου για να τους γίνει ολοκληρωμένη και σωστή
ενημέρωση. Τόνισε επίσης το ότι η Δημοτική Αρχή Μαλεβιζίου έχει καταθέσει εγκαίρως τις
θέσεις και τις προτάσεις της, οι οποίες έχουν γίνει αποδεκτές τόσο από την Περιφέρεια
Κρήτης, όσο και από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης, ομόφωνα.
Από την πλευρά του ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης ανέφερε
ότι βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή του σχεδιασμού, τοποθετώντας την εγκατάσταση του
καλωδίου το 2025, υποσχέθηκε ότι μόλις ωριμάσουν οι συνθήκες θα διεξαχθεί δημόσια
διαβούλευση με την τοπική κοινωνία και τους φορείς του Μαλεβιζίου και ότι θα ληφθούν
σοβαρά υπόψιν οι θέσεις του Δήμου Μαλεβιζίου.
Ο Δήμαρχος Κώστας Μαμουλάκης, έθεσε με την ευκαιρία στον Υπουργό και το ζήτημα της
χρηματοδότησης των πολεοδομικών μελετών του Γαζίου, με τον Υπουργό Γιώργο Σταθάκη
να δεσμεύετε ότι τους επόμενους 2-3 μήνες θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί θετικά στο
αίτημα της Δημοτικής Αρχής.
Σε δηλώσεις του αμέσως μετά τη συνάντηση ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Κώστας Μαμουλάκης
ανέφερε: «Συνεχίζουμε ενωμένοι την προσπάθεια απομάκρυνσης του ΑΗΣ
Ληνοπεραμμάτων και των οχλουσών βιομηχανιών από την πανέμορφη, τουριστική περιοχή
της Αμμουδάρας. Μια προσπάθεια που ξεκίνησε πριν από χρόνια και την οποία είμαστε
αποφασισμένοι να υποστηρίξουμε μέχρι την τελική μας δικαίωση. Με ρεαλιστικές και
υλοποιήσιμες προτάσεις, υπεύθυνα και σοβαρά όπως αρμόζει, με την Περιφέρεια Κρήτης
και όλους τους Δήμους της Κρήτης στο πλευρό μας, είμαστε αισιόδοξοι για ένα θετικό
τελικό αποτέλεσμα, όσο χρόνο κι αν χρειαστεί να αγωνιστούμε για να το πετύχουμε.
Η ανταπόκριση από τον Υπουργό κ. Σταθάκη ήταν θετική - και τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα
γι' αυτό - όπως επίσης ευχαριστούμε και τους Βουλευτές Ηρακλείου Σ. Βαρδάκη και Ν.
Ηγουμενίδη που βρίσκονται στο πλευρό μας και υποστηρίζουν τις θέσεις μας».
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