Έντονες αντιδράσεις από το Δημοτικό Συμβούλιο Μαλεβιζίου για τα σχέδια του Ο.Λ.Η. για τα Ληνοπ

Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2017
Τις έντονες αντιδράσεις σύσσωμου του Δημοτικού Συμβουλίου Μαλεβιζίου προκάλεσε η
γνωστοποίηση - με τυχαίο τρόπο - επίσημου εγγράφου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, με
το οποίο ζητείται από διάφορές υπηρεσίες - όχι όμως και του Δήμου Μαλεβιζίου - η έγκριση
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή ενός κάθετου μόλου 482 μ. στα
Ληνοπεράμματα!!!
Το θέμα έφερε στο Δ.Σ. ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου, ο οποίος είχε στα χέρια του τα σχετικά
έγγραφα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εκφράζοντας παράλληλα την οργή
του για την μεθόδευση του ζητήματος. Υπενθύμισε στα μέλη του Συμβουλίου προηγούμενη
απόφαση του σώματος για οριστική απομάκρυνση όλων των οχλουσών εγκαταστάσεων των
Ληνοπεραμμάτων και ζήτησε τη συστράτευση όλων, έτσι ώστε να μην προχωρήσει ένα
τέτοιο έργο, που θα έχει καταστροφικές συνέπειες για την περιοχή. Χαρακτηριστικό δε
της εντελώς λανθασμένης αντίληψης που υπάρχει για τα Ληνοπεράμματα, είναι το γεγονός
ότι στο έγγραφο αναφέρεται ότι «Η περιοχή των Λινοπεραμάτων στην οποία προτείνεται
το έργο δεν παρουσιάζει τουριστική ανάπτυξη. Κατά συνέπεια η κατασκευή και λειτουργία
του προβλήτα δεν αναμένεται να έχει οποιαδήποτε αρνητική επίπτωση στην ευρύτερη
περιοχή»!!!
Έπειτα από τη σχετική συζήτηση, αποφασίστηκε η σύσταση διαπαραταξιακής επιτροπής
αποτελούμενης από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Μανώλη Αντονωγιαννάκη τους
επικεφαλείς των παρατάξεων της αντιπολίτευσης Μανώλη Γενναράκη και Μιχάλη
Χουστουλάκη και τους Δημοτικούς Συμβούλους Βαγγέλη Παρασύρη (ο οποίος είναι και
Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου), Κώστα Τριγώνη, Δράκο Μαρή, Εύη Αποστολάκη, Γιώργο
Αεράκη, καθώς και τον Πρόεδρο της Τ.Κ. Ροδιάς Γιάννη Στρατάκη και Γαζίου Γιάννη
Κοτσυφό. Ο Δήμαρχος παράλληλα, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αντιπεριφερειάρχη
Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης Νίκο Καλογερή - η Περιφέρεια ανήκει στους
φορείς που καλούνται να γνωμοδοτήσουν, ενώ ο Δήμος όχι - με τον οποίο και κανονίστηκε
συνάντηση για το πρωί της Τετάρτης, με σκοπό να καθοριστεί μια κοινή στάση
αντιμετώπισης του τεράστιου αυτού θέματος.

Κοινή και ομόφωνη θέση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαλεβιζίου, είναι ότι θα εξαντληθούν
όλα τα μέσα, προκειμένου να μην προχωρήσει αυτό το καταστρεπτικό για την ευρύτερη
περιοχή της Αμμουδάρας «έργο».
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