Κρήτη: 2,5 εκατ. ευρώ από το
ΥΠΟΜΕ στον Δήμο Ανωγείων για
οδικά έργα
Xρηματοδότηση 700.000 ευρώ από το υπουργείο Υποδομών και
Μεταφορών, έλαβε ο Δήμος Ανωγείων για την ασφαλτόστρωση της
χωμάτινης οδού που συνδέει τα Ανώγεια με τον οικισμό Λειβάδας
Μυλοποτάμου. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη οδική παρέμβαση στη
γεωργική ζώνη του Δήμου Ανωγείων.
Όπως είπε ο δήμαρχος, Σωκράτης Κεφαλογιάννης, στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η
παρέμβαση θα συμβάλει στην γεωργική αναζωογόνηση, ενισχύοντας
τις συνθήκες προσβασιμότητας στις περιοχές που εξυπηρετεί.
Όπως επισημαίνει ο δήμαρχος Ανωγείων, «ο δρόμος αυτός
διασχίζει όλο το μήκος του αγροτικού χώρου και συμβάλει στην
γεωργική αναζωογόνηση των περιοχών μας, μιας και θα βελτιώσει
την προσβασιμότητα σε αυτές. Αποτελεί την μεγαλύτερη οδική
παρέμβαση στην γεωργική ζώνη, ενώ παράλληλα, το δίκτυο αυτό,
μήκος περίπου τεσσάρων χιλιομέτρων, θα ικανοποιήσει ένα πάγιο
αίτημα και των κατοίκων του κοντινού οικισμού της Λειβάδας,
του όμορου Δήμου Μυλοποτάμου, που όλα αυτά τα χρόνια κάνουν
χρήση του χωμάτινου οδικού δικτύου».
Παράλληλα, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με απόφαση του
υπουργού, Κώστα Καραμανλή, προέβη και σε χρηματοδότηση ύψους
1.800.000 ευρώ για τη συντήρηση οδοποιίας στην επαρχιακή οδό
διασύνδεσης Ανωγείων με το οροπέδιο Νίδας, στον Ψηλορείτη.
Το συγκεκριμένο έργο προβλέπει την κατασκευή τοιχίων
αντιστήριξης για την αντιμετώπιση κατολισθήσεων και
καθιζήσεων, κατασκευή επενδεδυμένων τάφρων, τοποθέτηση
στηθαίων ασφαλείας, καθώς και ασφαλτόστρωση και διαγράμμιση σε
μεγάλο τμήμα της επαρχιακής οδού.
Όπως ενημέρωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Κεφαλογιάννης, «το έργο

χαρακτηρίζεται ως κομβικής σημασίας παρέμβαση, που αναμένεται
να αποφέρει πολλαπλά οφέλη στην ευρύτερη περιοχή. Με τη
βοήθεια του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της
Περιφέρειας Κρήτης, θα επιχειρηθεί μια μεγάλης κλίμακας
παρέμβασης, η οποία αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά τη
διέλευση προς το βουνό, τόσο των μόνιμων κατοίκων, όσο και των
χιλιάδων επισκεπτών που υποδέχεται καθ ‘όλη τη διάρκεια του
έτους ο Δήμος Ανωγείων».
Ο δήμαρχος σημείωσε ότι θα ενισχυθεί η οδική ασφάλεια, καθώς
το οδικό δίκτυο προς το Ιδαίο ‘Αντρο, το ορειβατικό καταφύγιο,
το αστεροσκοπείο, την Ζώμινθο, και γενικά τις ορεινές
περιοχές, είχε καταπονηθεί.
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