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των παρισταμένων, δηλώνοντας ότι θα ληφθούν σοβαρά υπόψη οι προτάσεις που ζήτησε 
το  ΤΕΕ/ΤΑΚ  στο  έργο  «Χερσόνησος  –  Νεάπολη»  ,  καθώς  και  διαβεβαίωσε  ότι  θα 
δημιουργηθεί  κόμβος  για  έξοδο  προς  το Πανεπιστημιακό  Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. 
Παράλληλα ανακοίνωσε την ανάθεση και των τελευταίων μελετών εφαρμογής έως και την 
Παχειά  Άμμο  καθώς  και  τριών  μελετών  εφαρμογής  για  το  τμήμα  «Αυχήν  Αγκαθιάς‐ 
Σητεία», ενώ ενημέρωσε ότι η προμελέτη οδοποιίας του τελευταίου τμήματος θα εγκριθεί 
εντός του μήνα. Οι σημαντικότερες όμως ανακοινώσεις ήταν ότι θα προταθούν τα έργα του 
Ν.  Λασιθίου  που  έχουν  πλήρεις  μελέτες  για  ένταξη  στο  ΕΣΠΑ  2021‐2027  και  ότι  δεν  θα 
υπάρχουν διόδια στα τμήματα του ν. Λασιθίου που θα κατασκευαστούν ως δημόσια έργα. 
Ο  Πρόεδρος  ευχαρίστησε  τον  Υφυπουργό  τόσο  για  την  τιμή  προς  το  Τμήμα  με  την 
παρουσία του, όσο και για τις βαρυσήμαντες ανακοινώσεις. Ο Υφυπουργός επεσήμανε τη 
διαρκή διάθεσή του για συνεργασία με το ΤΕΕ/ΤΑΚ, τον ΟΑΚ και τους λοιπούς φορείς. Στην 
εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου,  της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και 
Β’  βαθμού  ,  του Οργανισμού Ανάπτυξης  Κρήτης,  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Κρήτης, 
της ΠΕΔ και Συλλόγων Μηχανικών της Ανατολικής Κρήτης.  

 

 

 

 

 

 

Ηράκλειο, 17‐07‐2021                                  

Για τη ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ 

                           

       Ο Πρόεδρος 

                       Μιχαήλ Χωραφάς 


