Πάνω από 200 εκατ. ευρώ για
αναπτυξιακά έργα στην Κρήτη
Τα έργα ανάπτυξης που θα υλοποιηθούν τους επόμενους μήνες στο
νησί θα ξεπεράσουν τα 200 εκ. ευρώ και μπορούν να προσεγγίσουν
τα 250 εκ. ευρώ. Αυτό τόνισε σήμερα ο Περιφερειάρχης Κρήτης
Σταύρος Αρναουτάκης μιλώντας στους δημοσιογράφους στο πλαίσιο
έναρξης σήμερα της νέας Αυτοδιοικητικής περιόδου.
Τα έργα που υλοποιούν η Περιφέρεια Κρήτης, οι Δήμοι και άλλοι
φορείς αφορούν την οδική ασφάλεια στο νησί, οι βιολογικοί
σταθμοί, παρεμβάσεις για την διαχείριση των απορριμμάτων,
χρηματοδοτήσεις έργων για την βελτίωση των υποδομών σε Χανιά
και Ρέθυμνο που επλήγησαν τον τελευταίο Χειμώνα.
Παράλληλα όπως υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης στη συνάντηση των
Περιφερειαρχών την Τετάρτη με τον Πρωθυπουργό στην Αθήνα, θα
τεθούν όλα τα θέματα, προβλήματα, που υπάρχουν αναφορικά με
την υλοποίηση των έργων που «φρενάρουν» από την γραφειοκρατία.
Ο κ. Αρναουτάκης επίσης απευθυνόμενος στους εργολάβους που
υλοποιούν έργα στο νησί έκανε έκκληση να μην αναλαμβάνουν έργα
που τελικά διαπιστώνεται στη πορεία ότι δεν μπορούν να
ολοκληρώσουν.
«Με μεγαλύτερη αισιοδοξία ξεκινάμε τη νέα Περιφερειακή περίοδο
για ότι καλύτερο για την Κρήτη. Χρειάζεται όμως να δούμε την
διαδικασία των δημοπρατήσεων με την δραστική αντιμετώπιση της
γραφειοκρατίας. Δεν είναι δυνατόν ένα έργο να χρειάζεται πάνω
από ένα χρόνο για να γίνει η σύμβαση, είναι ένα από τα
προβλήματα που υπάρχει στη μη απορρόφηση πόρων.
Παράλληλα όμως πρέπει να δούμε και την δυνατότητα των
αναδόχων. Σήμερα πρώτη μέρα της νέας Αυτοδιοικητικής περιόδου
θα ήθελα να τονίσω και να κάνω έκκληση σε όλους τους αναδόχους
των έργων μην παίρνουν έργα που δεν μπορούν να τα υλοποιήσουν.
Δεν γίνεται να έχουμε τις καθυστερήσεις που υπάρχουν, να

έχουμε υπογράψει τις συμβάσεις και όμως σε έργα 1,6 εκ. ευρώ
να έχουμε απορρόφηση 100.000 ευρώ. Θέλουμε τη συνεργασία όλων
των αναδόχων γιατί είναι συνεργάτες, όμως εάν πάμε με τον ίδιο
ρυθμό θα υπάρχουν προβλήματα στην υλοποίηση των έργων» είπε ο
Περιφερειάρχης.

Προτεραιότητες
Ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης αναφερόμενος συγκεκριμένα
στις προτεραιότητες για την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων τον
επόμενο χρόνο είπε: «Η υλοποίηση του μεγάλου έργου των 35 εκ.
ευρώ για παρεμβάσεις στα 452 σημεία που αφορούν το επαρχιακό
δίκτυο της Κρήτης που δεν έχουμε υπογράψει ακόμα λόγω εμπλοκής
δικαστικών διενέξεων μεταξύ του πρώτου και δεύτερου αναδόχου.
Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο που θα βελτιώσει σε μεγάλο
βαθμό την οδική ασφάλεια».
Μάλιστα ο Περιφερειάρχης εκτίμησε ότι από τον Οκτώβρη έως τις
αρχές του έτους, το έργο πρόκειται να ξεμπλοκάρει καθώς
αναμένεται το αποτέλεσμα των δικαστικών διενέξεων μετά από
προσφυγές που κατατέθηκαν.
«Επίσης σημαντικά έργα είναι οι βιολογικοί καθαρισμοί στους
δήμους, η διαχείριση των απορριμμάτων, έργα που έχουν
δημοπρατήσει και ο ΕΣΔΑΚ και ο ΦΟΣΔΑ Βορείου Πεδιάδος, είναι
δύο έργα που ξεπερνούν τα 5 εκατομμύρια, τα οποία και αυτά
βρίσκονται στη διαδικασία για την έγκριση με τους αναδόχους να
προχωρήσουν. Άρα στερεά και υγρά απόβλητα, είναι στις
προτεραιότητες που έχουμε παράλληλα με την οδική ασφάλεια.
Ακόμη αρκετές δημοπρασίες θα υπογραφούν το επόμενο χρονικό
διάστημα πάλι στην οδική ασφάλεια, μικρότερες, αφορούν στον
παλιό εθνικό, πολλές εργολαβίες που αφορούν τις καταστροφές
από τις πλημμύρες και για τα Χανιά και για το Ρέθυμνο.
Συγκεκριμένα στα Χανιά αφορούν παρεμβάσεις ύψους περίπου 78
εκατομμύριων και στο Ρέθυμνο 48 εκ. ενώ ενώ για τους δήμους
αφορούν 60 εκ. ευρώ».
Ο Περιφερειάρχης τόνισε ότι, θα πρέπει να υπάρχει ετοιμότητα

από την Περιφέρεια και τους Δήμους για την υλοποίηση των έργων
που θα συνεισφέρουν στην ανάπτυξη και στην δημιουργία θέσεων
εργασίας.
«Παράλληλα μια σειρά έργων μέσα από τη Διαχειριστική Αρχή που
αφορούν σχολεία παιδικούς σταθμούς, ύδρευση, αποχέτευση και
σύντομα θα εγκριθούν και άλλοι βιολογικοί για να μπορούν να
έχουμε το διαγωνισμό για τους αναδόχους. Την προηγούμενη
εβδομάδα υπέγραψα για την Παλαιόχωρα ένα βιολογικό, ένα τόσο
σημαντικό αναπτυξιακό, περιβαλλοντικό, έργο για την περαιτέρω
ανάπτυξη του τουρισμού και της ποιότητας ζωής των κατοίκων.
Έργο που για πολλά χρόνια για λόγους γραφειοκρατικούς δεν
μπορούσε να δημοπρατηθεί. Όμως ήδη έχουμε υπογράψει την πρώτη
σύμβαση και εκτιμούμε ότι σε αυτή την περίοδο θα έχουμε
κλείσει τους βιολογικούς που χρειάζεται το νησί.
Η χρονιά για την Κρήτη θα κλείσει συνολικά με έργα που θα
ξεπεράσουν τα 200 εκ. ευρώ και υλοποιούνται από την Περιφέρεια
Κρήτης, τους Δήμους, τον ΕΣΔΑΚ, τον ΦΟΣΔΑ Πεδιάδος, και
συνεχίζουμε να διεκδικούμε πόρους και από την κεντρική
εξουσία.

Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό
Ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε και στην συνάντηση που θα έχουν οι
Περιφερειάρχες την Τετάρτη με τον Πρωθυπουργό στην Αθήνα, όπου
τεθούν όλα τα θέματα που απασχολούν τις Περιφέρειες.
«Εκτιμώ ότι και με το συμβούλιο που θα γίνει στο Μαξίμου με
τον κ. Πρωθυπουργό, με τους συναρμόδιους Υπουργούς θα
μπορέσουμε να λύσουμε κάποια από τα θέματα, για να έχουμε μία
καλύτερη απορρόφηση των πόρων και να μπορούν να τρέξουν τα
έργα».

1,2 εκ. ευρώ για οδικά έργα στον Αποκόρωνα
Ο Περιφερειάρχης σήμερα υπέγραψε στη Περιφέρεια τη πρώτη
σύμβαση για την νέα αυτοδιοικητική περίοδο ύψους 1,2 εκ. ευρώ
για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης, βελτίωσης στα τμήματα

του οδικού δικτύου στην παλιά εθνική οδό εντός των ορίων του
Δήμου Αποκορώνου.
Αντικείμενο των εργασιών του έργου η αποκατάσταση ζημιών σε
συγκεκριμένα σημεία που έχουν προκληθεί από σειρά θεομηνιών
και με την πάροδο του χρόνου. Συγκεκριμένα προβλέπονται :
κατασκευή σωληνωτών οχετών, τάφρων και τοιχίων όπου
απαιτείται, αποκατάσταση του ασφαλτικού οδοστρώματος της οδού,
και τελικά η διαγράμμιση λωρίδων κυκλοφορίας στα τμήματα που
θα γίνουν παρεμβάσεις.
Στην σημερινή υπογραφή της σύμβασης στη Περιφέρεια παρόντες
ήταν τα στελέχη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας
Μιχάλης Ψαρουδάκης, Μαρία Παπαναστασίου και εκπρόσωποι της
αναδόχου εταιρείας «ΜΑΡΜΙΤΕΛ Α.Ε.».

