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          Ως κάτοικοι των χωριών της νότιας ρίζας του Ψηλορείτη και ειδικότερα του οικισμού 
Πανασού παρακολουθούμε με ικανοποίηση την  ολοκλήρωση των εργασιών του  οδικού 
άξονα Ηρακλείου - Μεσαράς  που αποτελούσε πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας εδώ και 
δεκαετίες.

Το έργο σύμφωνα με τις εξαγγελίες του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης   πρόκειται να 
αποδοθεί σε κυκλοφορία στους πολίτες της Κρήτης  στα μέσα του Μάη του 2019. 

Όμως βλέποντας την σημερινή εικόνα του έργου ανησυχούμε και αγωνιούμε για το γεγονός   
ότι μπορεί μεν να δοθεί σε κυκλοφορία ο κεντρικός άξονας του δρόμου αλλά πάρα πολλά 
συμπληρωματικά έργα  πιθανόν να παραμείνουν ανεκτέλεστα είτε γιατί  οι δαπάνες των 
εργασιών αυτών που προβλεπόταν στον αρχικό προϋπολογισμό του έργου αναλώθηκαν σε 
απρόβλεπτες  πρόσθετες εργασίες του κεντρικού  άξονα είτε γιατί δεν προβλέφθηκαν ποτέ  
στις αρχικές μελέτες.

Τέτοιες εργασίες ενδεικτικά  είναι :

1. Κόμβος και παράκαμψη Πανασού ( Έχουν συντελεστεί οι σχετικές  απαλλοτριώσεις 
από το 2012 με  εθελοντική προσφορά των ακινήτων από τους κατοίκους , έχει  
υλοποιηθεί η αρχική χάραξη και υπάρχει μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων)   

2. Εργασίες αποκατάστασης του περιβάλλοντος όπως προβλέπονται στην μελέτη 
περιβαλλοντικών     επιπτώσεων  (ενδεικτικά αναφέρουμε την περιοχή που 
κατασκευάζεται η κοιλαδογέφυρα Πανασού (έξοδος τούνελ) όπου με έκπληξη 
παρατηρούμε την εναπόθεση εκατομμυρίων κυβικών χώματος και μπαζών.

3. Εργασίες εκτέλεσης αντιδιαβρωτικών έργων και έργων συλλογής όμβριων υδάτων 
με βάση την νέα επιφανειακή διαμόρφωση του εδάφους ( τεράστια  πρανή, 
μπαζώματα , νέο κατάστρωμα της οδού κλπ) 
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4. Μικρά τεχνικά έργα και αποκατάσταση αγροτικών οδών προσπέλασης προς τις 
αγροτικές περιοχές οι οποίοι  έχουν καταστραφεί από την διέλευση βαρέων 
οχημάτων  κατά την διάρκεια κατασκευής.

5. Επαναφορά και αποκατάσταση επιφανειακών πηγών νερού άρδευσης μεγάλων  
γεωργικών εκτάσεων (κάποιες παπό αυτές έχουν χαρακτηριστεί ως  Ιαματικές με το  
Π.Δ 200/1994).

Μετά τις  παραπάνω διαπιστώσεις μας παρακαλούμε για τις ενέργειες σας.

Συνημμένα:  Το έγγραφο ¨ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΚΡΑΥΓΗ ΑΓΩΝΙΑΣ  Της Π.Π.Α.Α.Π.Π.      

                                                με  αριθμ. Πρωτ. του Ο.Α.Κ ΑΕ. 2543/5-12-2018

Με εκτίμηση

Τα μέλη της ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ για την ΑΝΑΔΕΙΞΗ  , την ΑΝΑΠΤΥΞΗ  και την  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  του ΠΑΝΑΣΟΥ (Π.Π.Α.Α.Π.Π)

α) Ευάγγελος Δαμνιανάκης του Χαράλαμπου , δικηγόρος

β) Κωνσταντίνος Κογκάκης  του Εμμανουήλ , αγρότης

γ) Εμμανουήλ Μπιολάκης του Γεωργίου, ηλεκτρολόγος μηχανικός

δ)Νικόλαος Φουκάκης του Πέτρου,  επιχειρηματίας 

ε) Πολύδωρος Φουκάκης του Ιωάννη, επιχειρηματίας

στ) Χαρίδημος Φραγκομιχελάκης του Ανδρέα, εκπαιδευτικός


