Συγκρατημένη αισιοδοξία στο Δήμο Μαλεβιζίου για την απομάκρυνση του ΑΗΣ Ληνοπεραμμάτων – Ε

Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017

Συγκρατημένη αισιοδοξία για την μετεγκατάσταση του Α.Η.Σ. Ληνοπεραμμάτων στην
Κορακιά, εκφράζει η Δημοτική Αρχή Μαλεβιζίου μετά και την δημοσίευση στο ΦΕΚ της
έγκρισης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Κρήτης.

Στο νέο χωροταξικό πλαίσιο, αναφέρεται ο περιορισμός της λειτουργίας του Α.Η.Σ.
Ληνοπεραμμάτων, η μελλοντική παύση λειτουργίας του με την μετεγκατάστασή του στην
Κορακιά (όπου και δημιουργείται ενεργειακός κόμβος) και η τουριστική αξιοποίηση της
περιοχής. Υπενθυμίζεται ότι αυτό αποτελεί πρόταση και πάγια θέση της Δημοτικής Αρχής
Μαλεβιζίου, αλλά και της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης καθώς και της Περιφέρειας
Κρήτης.

Ο Δήμαρχος Κώστας Μαμουλάκης σε δηλώσεις του ανέφερε: «Η μετεγκατάσταση του
Α.Η.Σ. Ληνοπεραμάτων στην Κορακιά και η αξιοποίηση της περιοχής προς όφελος των
κατοίκων και των επισκεπτών του τόπου μας, αποτελούσε για την Δημοτική μας Αρχή
κυρίαρχο ζήτημα, από την πρώτη ημέρα της θητείας μας. Χαιρόμαστε με αυτή την εξέλιξη,
ήταν απαραίτητη η χωροθέτηση της Κορακιάς για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε
παρακάτω και ευελπιστώ ότι με τις συνεχείς πιέσεις τόσο του Δήμου μας, της
Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης και φυσικά της Περιφέρειας Κρήτης, θα πετύχουμε
τον τελικό μας στόχο: Την οριστική απομάκρυνση του Α.Η.Σ. Ληνοπεραμμάτων και όλων
των ρυπογόνων εγκαταστάσεων από την περιοχή της Αμμουδάρας».

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο εγκεκριμένο πλέον Περιφερειακό Χωροταξικό
Πλαίσιο της Περιφέρειας Κρήτης:

Άρθρο 16 της οποίας υπ' αριθ. 2 «Περιοχές ανάπτυξης βιομηχανίας-βιοτεχνίας», παράγρ. 5,
«Ορίζονται ως περιοχές αναζήτησης υποδοχέων βιομηχανίας-βιοτεχνίας, για
μονάδες μέσης και υψηλής οχλήσεως: (1) η περιοχή του Κορακιά-Φόδελε στα όρια
των Π.Ε. Ηρακλείου και Ρεθύμνου, σε συνδυασμό με την εκεί προτεινόμενη
δημιουργία του νέου Ενεργειακού Κέντρου
και (2) η περιοχή στο Πέρα Πλατάνι δήμου Χανίων και (3) η ευρύτερη περιοχή του
Αθερινόλακκου».
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Στο άρθρο 7 της άνω απόφασης υπ' αριθ. 2. «Ενεργειακοί Κόμβοι» ρητά αναφέρεται «Επιδι
ώκεται οι δραστηριότητες παραγωγής ενέργειας από συμβατικές πηγές να γίνεται
στους Ενεργειακούς Κόμβους οι οποίοι θα λειτουργούν και ως κόμβοι μεταφοράς
και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά ως κόμβοι διέλευσης ηλεκτρικών
διασυνδέσεων και αγωγών φυσικού αερίου
, ενώ διαρκής στόχος είναι η περαιτέρω αύξηση της χρήσης ΑΠΕ.

Για την επίτευξη του στόχου: (1) ο θερμικός σταθμός παραγωγής ενέργειας στον
Αθερινόλακκο προβλέπεται να αναβαθμιστεί περιβαλλοντικά και (2) περιορίζεται η
λειτουργία του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων, και προβλέπεται να σταματήσει τη λειτουργία
του στο πλαίσιο των μελλοντικών ηλεκτρικών διασυνδέσεων. Στον ενεργειακό
κόμβο της Κορακιάς Ηρακλείου θα μπορούσε να εγκατασταθεί νέος σταθμός
ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο φυσικό αέριο. Προβλέπεται η δημιουργία σταθμού
υγροποιημένου αερίου στη θαλάσσια ζώνη του Κορακιά, για την υποστήριξη τοπικά
σταθμού ηλεκτροπαραγωγής, αλλά και για τις ανάγκες της Κρήτης γενικότερα
, (3) περιορίζεται αρχικά η λειτουργία του σταθμούς της Ξυλοκαμάρας Χανίων και
προβλέπεται η μελλοντικά κατάργηση και η δημιουργία εκεί του τρίτου Ενεργειακού
Κόμβου.
Για την υποστήριξη της λειτουργίας των Ενεργειακών Κόμβων και την εν γένει
κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της Κρήτης προβλέπεται η δυνατότητα
δημιουργίας εγκαταστάσεων υγροποιημένου φυσικού αερίου στη χερσαία/θαλάσσια
ζώνη του Αθερινόλακκου και του Κορακιά.

Υπ' αριθ. 3, με τίτλο «Δυνατότητες υποδοχής μεγάλων επενδύσεων» ρητά αναφέρεται:
«Τρεις σημαντικές εκτάσεις του δημοσίου,
οι οποίες ευρίσκονται εντός των ορίων της περιοχής των Καλλικράτειων Δήμων Ηρακλείου,
Μαλεβιζίου, Χερσονήσου,
έχουν δυνατότητα να υποδεχθούν παραγωγικές δραστηριότητες εθνικής και

2/3

Συγκρατημένη αισιοδοξία στο Δήμο Μαλεβιζίου για την απομάκρυνση του ΑΗΣ Ληνοπεραμμάτων – Ε

περιφερειακής εμβέλειας στον τριτογενή τομέα:
α) η περιοχή του νυν αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης που θα είναι διαθέσιμη όταν
μεταφερθεί στη νέα θέση και κλείσει το αεροδρόμιο, β)
ο χώρος του Α/Σ Λινοπεραμάτων εφόσον υλοποιηθεί η προβλεπόμενη
μετεγκατάσταση του στην Κορακιά
, γ) η έκταση της πρώην Αμερικάνικης Βάσης στις Γούρνες. Ως στρατηγική κατεύθυνση
προτείνεται η απόδοσή τους σε χρήσεις συνεδριακών/ερευνητικών/πολυθεματικών κέντρων
συνδυασμένων με ελεύθερους κοινόχρηστους χώρους και πολυθεματικά πάρκα αθλητικών
δραστηριοτήτων και τουρισμού αναψυχής».

Εξώδικο του Δήμου Μαλεβιζίου στον ΑΔΜΗΕ

Την ίδια στιγμή, ο ΑΔΜΗΕ επιχειρεί την αναβάθμιση του υφισταμένου Υ/Σ Ληνοπεραμμάτων
με την Δημοτική Αρχή να αντιδρά έντονα και να αποστέλλει εξώδικο προς την εταιρεία,
τονίζοντας για πολλοστή φορά την πάγια θέση της, ότι δεν θα επιτρέψει καμία απολύτως
εργασία στον χώρο του ΑΗΣ Ληνοπεραμμάτων.
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