Δυτική
Κρήτη:
το
2011
αναμένεται η παράδοση του
φράγματος Βαλσαμιώτη
Θετικές εξελίξεις για σημαντικά έργα διαχείρισης υδατικών
πόρων της Κρήτης προέκυψαν μετά από σύσκεψη που
πραγματοποιήθηκε στον Οργανισμό Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης
(ΟΑΔΥΚ) στην Αγιά, παρουσία του
Περιφέρειας, κου Θ. Καρούντζου.

Γενικού

Γραμματέα

της

Φράγμα Βαλσαμιώτη
Στο τέλος του 2011 αναμένεται να παραδοθεί το φράγμα
Βαλσαμιώτη, εφόσον λυθούν άμεσα τα προβλήματα με τη
χρηματοδότηση του έργου. Το έργο είχε αρχικό προϋπολογισμό 28
εκ. ευρώ, λόγω όμως τεχνικών προβλημάτων και νέων μελετών το
κόστος εκτινάχθηκε στα 38 εκ. ευρώ. Μέχρι σήμερα το κόστος των
εργασιών που έχουν πραγματοποιηθεί ξεπερνά τα 22 εκ. ευρώ και
μόλις τα 11 εκ. ευρώ έχουν ήδη καταβληθεί στην ανάδοχη
κοινοπραξία του έργου.
Τα προβλήματα άρχισαν όταν μέρος της ανατολικής πλευράς του
φράγματος κατέρρευσε λόγω κατολισθήσεων, οπότε και απαιτήθηκαν
πρόσθετες εργασίες και νέες μελέτες προκειμένου να
πραγματοποιηθεί η επιτυχής και ασφαλής αποπεράτωση του έργου.
Καθυστέρηση παρατηρείται και στην δημοπράτηση του
μηχανολογικού εξοπλισμού του φράγματος, προϋπολογισμού 1,3 εκ.
ευρώ, για τον οποίο υπάρχουν οι πιστώσεις αλλά δεν υπάρχουν
ακόμα οι μελέτες από το Υπουργείο.
Ο ΓΓ της Περιφέρειας Κρήτης, κος Θ. Καρούντζος δήλωσε ότι θα
πρέπει να υπάρξει από όλους η κατάλληλη κινητοποίηση
προκειμένου να εξασφαλιστούν οι χρηματοδοτήσεις του έργου
Λιμνοδεξαμενή Ομαλού

Ξεκίνησαν οι εργασίες για την κατασκευή της λιμνοδεξαμενής
Ομαλού. Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα φέτος είχε μπλοκάρει το
έργο λόγω προσφυγής της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων στο
Συμβούλιο της Επικρατείας, για τους περιβαλλοντικούς όρους του
έργου. Τελικά το ΣτΕ απεφάνθη αρνητικά και απέρριψε την
προσφυγή.
Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Αλέξανδρος
Μπαλτατζής» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Διευθύνουσα υπηρεσία είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων με επιβλέποντες μηχανικούς
του ΟΑΔΥΚ, ενώ προϊσταμένη αρχή είναι το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων. Την υψηλή εποπτεία και τον έλεγχο του
έργου θα έχει ειδικό γραφείο τεχνικών συμβούλων. Το
συγκεκριμένο έργο έχει προϋπολογισμό 4,25 εκ. ευρώ, εκ των
οποίων 3,75 εκ. ευρώ αφορούν το κυρίως έργο και το υπόλοιπο
0,5 εκ ευρώ αφορά απαλλοτριώσεις.
Λιμνοδεξαμενή Πλατάνου
Η μελέτη του έργου έχει ολοκληρωθεί, πλήν των εδαφοτεχνικών,
εξαιτίας εμπλοκής από το Δασαρχείο. Τελικά μετά από παρέμβαση
του κου Καρούντζου, θα αποσταλεί πλήρες σχετικό έγγραφο από το
Δασαρχείο προκειμένου να αποφανθούν το συντομότερο δυνατό οι
υπηρεσίες του Υπουργείου
Κλιματικής Αλλαγής.

Περιβάλλοντος,

Ενέργειας

και

