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Ερώτηση Χρ. Μαντά για το «κούρεμα» στο έργο

Στο ... βαθύ «κούρεμα» στο έργο του αεροδρομίου Ιωαννίνων αναφέρεται η ερώτηση που
κατέθεσε χθες στη βουλή ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ Χρήστος Μαντάς, καλώντας
ταυτόχρονα τον υπουργό Ανάπτυξης και Υποδομών Κωστή Χατζηδάκη να απαντήσει σε
καίρια ερωτήματα για το τι θα γίνει με την εγκατάσταση του Συστήματος Τυφλής
Προσγείωσης (ILS), το νέο εξοπλισμό στον πύργο ελέγχου και τον κόμβο εισόδου-εξόδου
στο αεροδρόμιο.

Στην ερώτησή του ο κ. Μαντάς αφού αναφέρεται στο ιστορικό του έργου, επτά σχεδόν
χρόνια από την υπογραφή της αρχικής σύμβασης το Νοέμβριο του 2006, επικεντρώνεται
στις πρόσφατες ανακοινώσεις μέσω συνέντευξης τύπου του αναπληρωτή υπουργού
Σταύρου Καλογιάννη, τονίζοντας: «Αιφνιδιαστικά ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης
ανακοίνωσε τη μη κατασκευή του νέου αεροσταθμού εμβαδού 10.400 τ.μ (με υπόγειο), τη μη
κατεδάφιση του υπάρχοντος σταθμού(1500 τ.μ)και την προσθήκη νέου κτηρίου 2000 τ.μ για
τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις, δηλαδή ένα κτήριο εμβαδού 3.500 τ.μ., αιτιολογώντας
την επιλογή του με κύρια βάση την μείωση του ποσού για τα υπολειπόμενα έργα στα
7.9000.000 ευρώ έναντι των 21.000.000 ευρώ της αρχικής πρότασης».

1/2

Θα τοποθετηθεί ILS στο αεροδρόμιο;
Συντάχθηκε απο τον/την neoiagones.gr
Παρασκευή, 24 Μάιος 2013 21:20 -

Ο κ. Μαντάς επικαλείται την μείωση της επιφάνειας του κτηρίου κατά 66%, αποτελεί
σημαντική υποβάθμιση του έργου, ότι ουδόλως αναφέρεται η πρόθεση εγκατάστασης και
λειτουργίας συστήματος τυφλής προσγείωσης ILS. Ακόμη, ότι η λειτουργία του νέου
Πύργου Ελέγχου δεν προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στην ασφάλεια του αεροδρομίου, αν
λειτουργήσει με τον υπάρχοντα Η/Μ εξοπλισμό και δεν προβλέπεται η τοποθέτηση ραντάρ
ελέγχου προσγείωσης, ούτε και η κατασκευή κόμβου εισόδου-εξόδου στο Αεροδρόμιο
Ιωαννίνων, θέτει τα ακόλουθα ερωτήματα στον υπουργό:

-Προτίθεται να συμπεριλάβει στην υπάρχουσα μελέτη και κατασκευή του έργου το σύστημα
αυτόματης προσγείωσης ILS προκειμένου να αναβαθμιστεί η λειτουργία, η ασφάλεια και το
διεθνές κύρος του Αερολιμένα Ιωαννίνων;

-Συμπεριλαμβάνεται στον προγραμματισμό του έργου η τοποθέτηση νέου, σύγχρονου Η/Μ
εξοπλισμού και ραντάρ ελέγχου προσγείωσης στον νέο Πύργο Ελέγχου;

-Προβλέπεται η κατασκευή κόμβου εισόδου-εξόδου στο Αεροδρόμιο, ώστε να διασφαλίζεται
η ασφαλής πρόσβαση των πολιτών σε αυτό;
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