Με πολλά νομικά επιχειρήματα στον αγώνα για την απομάκρυνση των μονάδων των Ληνοπεραμμά

Σάββατο, 14 Ιουλίου 2018
Συνάντηση με τον έγκριτο νομικό Αντώνη Βγόντζα είχε στο Δημαρχείο Μαλεβιζίου, ο
Δήμαρχος Κώστας Μαμουλάκης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και της Επιτροπής
Ληνοπεραμμάτων Μανώλης Αντονωγιαννάκης και μέλη της ειδικής αυτής επιτροπής που
έχει συστήσει η Δημοτική Αρχή.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο εξέτασης όλων των πιθανών αντιδράσεων στα
σχέδια του Υπουργείου Ναυτιλίας για έργα στην περιοχή, κάτι που έχει απορριφθεί από το
Δημοτικό Συμβούλιο Μαλεβιζίου τόσο ως ιδέα όσο και με την μη έγκριση της σχετικής
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των έργων αυτών.
Υπενθυμίζεται ότι έπειτα από σχετική συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης και της
Δημοτικής Αρχής Μαλεβιζίου η περιοχή των Ληνοπεραμμάτων χαρακτηρίστηκε επίσημα στο
Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Περιφέρειας Κρήτης ως τουριστική, ενώ και η νέα
προτεινόμενη περιοχή μετεγκατάστασης της Κορακιάς, βρίσκεται μέσα στα διοικητικά όρια
του Δήμου Μαλεβιζίου. Κάτι που αποδεικνύει ότι η νυν Δημοτική Αρχή, υπεύθυνα και χωρίς
λαϊκισμούς, αντιδρά και ζητά την απομάκρυνση, προτείνοντας ταυτόχρονα και την
ιδανικότερη λύση μεταφοράς των μονάδων αυτών. Παράλληλα, τόσο ο Δήμαρχος
Μαλεβιζίου Κώστας Μαμουλάκης, όσο και το Δημοτικό Συμβούλιο, έχουν επανειλημμένως
δηλώσει σε όλες τις πλευρές, ότι δεν θα επιτρέψουν καμία εργασία αναβάθμισης των
εγκαταστάσεων αυτών.
Ιδιαίτερα σημαντικό είναι και το γεγονός ότι η Περιφέρεια Κρήτης, καθώς και όλοι οι Δήμοι
της Κρήτης μέσω της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης, με σχετικά ψηφίσματά τους
έχουν υποστηρίξει τις θέσεις της Δημοτικής Αρχής Μαλεβιζίου.
Σε δηλώσεις του αμέσως μετά τη συνάντηση, ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Κώστας Μαμουλάκης
ανέφερε: «Όπως έχω κατ' επανάληψη δηλώσει, ο αγώνας για την απομάκρυνση όλων των
ρυπογόνων μονάδων από την - και επίσημα πλέον χαρακτηρισμένη από το Περιφερειακό
Χωροταξικό Πλαίσιο Περιφέρειας Κρήτης - τουριστική περιοχή των Ληνοπεραμμάτων, είναι
μακρύς, επίπονος και δύσκολος. Με τις υπεύθυνες και προσεκτικά σχεδιασμένες ενέργειες
όμως που έχουμε κάνει αυτά τα χρόνια ως Δημοτική Αρχή, με την υποστήριξη της
Περιφέρειας Κρήτης και της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης, την τοπική κοινωνία
στο πλευρό μας και συσπειρωμένοι όσο ποτέ άλλοτε, αισιοδοξούμε για αίσια έκβαση του
τιτάνιου αυτού αγώνα. Φυσικά και δεν επαναπαυόμαστε ούτε λεπτό, δεν αφήνουμε καμία
ευκαιρία ανάδειξης του θέματος να πάει χαμένη και εξετάζουμε κάθε δυνατό τρόπο
αντίδρασης, τόσο σε πολιτικό όσο και σε νομικό επίπεδο, απέναντι σε αυτούς που έχουν
άλλα σχέδια στο μυαλό τους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον έγκριτο νομικό Αντώνη
Βγόντζα για τη συμμετοχή του, όπως επίσης και τον Πρόεδρο Μανώλη Αντωνογιαννάκη και
όλα τα μέλη της επιτροπής για την προσήλωσή τους στον κοινό στόχο
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