ΒΟΑΚ: Ώριμο μελετητικά το
τμήμα Νεάπολη-Άγιος Νικόλαος,
φαβορί
για
το
Ταμείο
Ανάκαμψης
Με ώριμα έργα που έχουν σημαντικές πιθανότητες να ενταχθούν
στο Ταμείο Ανάκαμψης, το ΤΕΕ Ανατολικής Κρήτης προτείνει σε
επιστολή του στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών την
υλοποίηση τους.
Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες του ypodomes.com, το ανατολικό
άκρο του ΒΟΑΚ, από τη Νεάπολη μέχρι τον Άγιο Νικόλαο που δεν
βρίσκεται εντός των ορίων της παραχώρησης ή της ΣΔΙΤ, είναι
ένα έργο-φαβορί για το Ταμείο Ανάκαμψης.
Οι μελέτες του είναι εν πολλοίς ολοκληρωμένες: η οριστική
υδραυλική μελέτη ολοκληρώθηκε, η οριστική μελέτη οδοποιίας
είναι έτοιμη προς έγκριση από το υπουργείο ενώ προς έγκριση,
ενώ πολύ προχωρημένες είναι οι μελέτες τεχνικών. Στο σύνολο
του το έργο έχει εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους από το
2012 και το κόστος του εκτιμάται στα 145 εκατ.ευρώ.
Μάλιστα όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές στο ypodomes.com εντός
τετραμήνου το έργο θα αποκτήσει και Κτηματολόγιο προκειμένου
να μπορέσουν να ξεκινήσουν οι απαραίτητες απαλλοτριώσεις.
Ουσιαστικά καλύπτει το βασικό κριτήριο ένταξης στο Ταμείο
Ανάκαμψης που είναι η ωριμότητα των έργων, καθώς τα χρονικά
πλαίσια υλοποίησης είναι ιδιαίτερα στενά.
Μάλιστα όπως ήδη σας έχει ενημερώσει το ypodomes.com, το τμήμα
Νεάπολη-Άγιος Νικόλαος είναι ήδη μία από τις προτάσεις που
σκέφτεται πολύ σοβαρά το υπουργείο Υποδομών να εντάξει στο νέο
αυτό χρηματοδοτικό εργαλείο.

Σε τι κατάσταση είναι οι μελέτες σήμερα
Όπως αναφέρεται στην επιστολή του ΤΕΕ/ΤΑΚ, στον
χαρακτηρισμένος ως ΒΟΑΚ στην περιοχή της Ανατολικής Κρήτης,
από την Νεάπολη έως την Σητεία εκπονούνται μελέτες από τον ΟΑΚ
συνολικού μήκους περί τα 46 km (νέες χαράξεις) και κόστος
κατασκευής των αντίστοιχων έργων περί τα 480 εκατ. €. Από αυτά
τα 46 km, τα 25 km (Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος & Καλό Χωριό –
Παχειά Άμμος – Καβούσι) έχουν ήδη Α.Ε.Π.Ο., δηλ.
περιβαλλοντικούς όρους και έχει εκπονηθεί το στάδιο του
κατασκευαστικού σχεδιασμού, δηλ. της οριστικής μελέτης, ενώ
για τα υπόλοιπα 21km (Καβούσι – Αυχήν Αγκαθιάς) έχει
ολοκληρωθεί η διαδικασία της περιβαλλοντικής διαβούλευσης και
είναι στο στάδιο έκδοσης της Α.Ε.Π.Ο. από το ΥΠΕΝ.
Επίσης, για τον ΝΟΑΚ στην Ανατολική Κρήτη που εντάσσεται στο
Διευρωπαϊκό Δίκτυο εκπονούνται μελέτες συνολικού μήκους περί
τα 60km και κόστος κατασκευής των έργων περί τα 230 εκατ.
Ευρώ. Από αυτές τις μελέτες τα 14km (Παχειά Άμμος – Ιεράπετρα)
είναι πλήρως ώριμη μελέτη και τα 23,5km (Αγ.Δέκα-Προτόρια)
έχει εκδοθεί ΑΕΠΟ και εκπονείται η οριστική μελέτη.
Όπως επισημαίνει στην επιστολή του το ΤΕΕ Ανατολικής Κρήτης,
με τις παραπάνω ώριμες μελέτες, ολοκληρώνεται το τμήμα Νεάπολη
– Άγιος Νικόλαος – Σητεία, που με την νέα του χάραξη είναι στο
πλαίσιο του συνολικού σχεδιασμού του ΒΟΑΚ και δεν θεωρείται
αποσπασματικό ή μικρό έργο.
Με βάση τα παραπάνω το ΤΕΕ/ΤΑΚ ζητά την χρηματοδότηση για την
προώθηση και την πλήρη ολοκλήρωση των υπολειπομένων σταδίων
των εκπονούμενων μελετών στην Ανατολική Κρήτη σε χρονικό
πλαίσιο το πολύ 10 μηνών, αλλά και των έργων στην περιοχή,
δεδομένου ότι ο ΒΟΑΚ αποτελεί πρώτη προτεραιότητα.
Να θυμίσουμε ότι ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει
δεσμευτεί για την υλοποίηση ενός σύγχρονου αυτοκινητόδρομου
για την Κρήτη, που θα ξεκινά από την Κίσσαμο και θα καταλήγει
στη Σητεία.

