Ιόνια Οδός: Το ΙωάννιναΚακαβιά
υποψήφιο
για
υλοποίηση μέσω του Ταμείου
Ανάκαμψης
Πρώτο στη λίστα της Περιφέρειας Ηπείρου μπήκε το έργο για τον
αυτοκινητόδρομο Ιωάννινα-Κακαβιά στην χθεσινή τηλεδιάσκεψη για
την προετοιμασία προτάσεων για το Ταμείο Ανάκαμψης που
πραγματοποιήθηκε εχθές μεταξύ του Υπουργού Υποδομών και
Μεταφορών Κ. Καραμανλή, του Υφυπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Δημήτρη Σκάλκου, του Γενικού Γραμματέα του
υπουργείου Υποδομών Γιώργου Καραγιάννη και των περιφερειαρχών
της χώρας. Κατά την τηλεδιάσκεψη έγινε γενική ενημέρωση για
τις προτεραιότητες, τις προϋποθέσεις και τον τρόπο ένταξης των
έργων στο εν λόγω Ταμείο.
Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου της Περιφέρειας Ηπείρου, ο
Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης προέβη σε γενικές
αναφορές για παρεμβάσεις που απαιτούνται στο επαρχιακό οδικό
δίκτυο, σε έργα αγροτικών υποδομών και περιβάλλοντος, δίνοντας
έμφαση στις εκκρεμότητες που υπάρχουν στους διευρωπαϊκούς
οδικούς άξονες (Ιωάννινα- Κακαβιά, Ιόνια- Γέφυρα Καλογήρου και
στο παραλιακό μέτωπο), επικαλούμενος και τις πρόσφατες
συναντήσεις και συζητήσεις που είχαν γίνει στο Υπουργείο
Υποδομών.
Από το πλαίσιο που διέπει το Ταμείο Ανάκαμψης, σύμφωνα με τη
δελτίο τύπου της Περιφέρειας Ηπείρου, υπάρχουν πιθανότητες για
χρηματοδότηση του οδικού άξονα Ιωάννινα – Κακαβιά, το οποίο
έχει ώριμες μελέτες, που αποτελεί το βασικό κριτήριο για την
ένταξη έργων στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, καθώς οι
συμβασιοποιήσεις θα πρέπει να γίνουν εντός της διετίας
2021-2022.

Ο Υπουργός σε επικοινωνία με τον Περιφερειάρχη, του μετέφερε
την πρόθεσή του για ένταξη του έργου στο «Ταμείο Ανάκαμψης»,
εφόσον θα πληρούνται οι γενικοί κανόνες που θα τεθούν. Σύμφωνα
με πληροφορίες θα υπάρξει ακόμα μία τηλεδιάσκεψη σε περίπου
δέκα ημέρες προκειμένου να καταλήξουμε σε μία πρώτη λίστα
έργων που θα οδηγηθούν προς υλοποίηση μέσω του Ταμείου
Ανάκαμψης.
Ως γνωστό εδώ και λίγους μήνες το υπουργείο Υποδομών και
Μεταφορών μετέφερε την ευθύνη υλοποίησης στην Περιφέρεια
Ηπείρου κατόπιν σχετικού αιτήματος της. Πλεόν η Περιφέρεια
Ηπείρου είναι υπεύθυνη για την ωρίμανση των μελετών, τη
δημοπράτηση και την υλοποίηση του έργου.

