ΔΕΛ
ΛΤΙΟ ΤΥΠΟ
ΟΥ
Πραγμα
ατοποιήθηκκε την Πα
αρασκευή 116 Ιουλίου
υ στο Πολ
λιτιστικό ΣΣυνεδριακό Κέντρο
Ηρακλεείου εκδήλω
ωση που διο
οργάνωσε ττο Τεχνικό Επιμελητήρ
Ε
ιο Ανατολικκής Κρήτης με θέμα
τις μελέτες του ΒΟΑΚ στην Ανατολική
Α
Κρήτη και βασικό πρ
ροσκεκλημέένο τον Υφυ
υπουργό
Υποδομ
μών και Μετταφορών κ.. Γιάννη Κεφ
φαλογιάννη
η.

Τεχνικές Εισηγήσεεις παρουσίίασαν η κ. ΕΕυγενία Κα
αλοφωλιά , Προϊσταμέννη της Διεύ
ύθυνσης
Συγκοιννωνιακών Υποδομών
Υ
με
μ Σύμβασ η Παραχώρ
ρησης (Δ16
6) του Υπουυργείου Υποδομών
και Μετταφορών γιια τη μελέττη «Χερσόνη
ησος – Χανιά» και ο Γεενικός Γραμμματέας τηςς ΔΕ του
ΤΕΕ/ΤΑΚ κ. Γιώργο
ος Αγαπάκης, ο οποίίος αναφέρ
ρθηκε στις τελευταίεςς εξελίξεις επί των
μελετώ
ών, ενώ ο Πρ
ρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΑΚ κ. Μιχάληςς Χωραφάς προλόγισε περιγράφο
οντας τις
δράσειςς του Τμήμ
ματος για το θέμα του
υ ΒΟΑΚ και συντόνισεε την εκδήλλωση. Ο πρ
ρόεδρος
εξήρε ττα αποτελέέσματα από
ό την έως ττώρα θητεία του Υφυ
υπουργού κκαι του ζήττησε να
γίνουν αποδεκτές οι προτάσ
σεις τροποπ
ποίησης που έχει κατα
αθέσει το ΤΤμήμα για το έργο
«Χερσό
όνησος – Νεάπολη»,
Ν
οι
ο οποίες έέχουν τύχει καθολικής αποδοχήής από όλο
ους τους
φορείς και να υπά
άρξει μια σττενή συνεργγασία με τη
η Διεύθυνση
η Παραχωρ ήσεων (Δ16
6) για το
τμήμα «Χανιά – Χερσόνησος
Χ
ς» για το οπ
ποίο θα συ
υνταχθεί κο
οινή επιστοολή με το ΤΕΕ/ΤΔΚ.
Τ
Επίσης,, ο Πρόεδρ
ρος ζήτησε από τον ΥΥφυπουργό
ό την ολοκλ
λήρωση τω
ων μελετώνν και τη
χρηματτοδότηση τω
ων τμημάτω
ων του ΒΟΑ
ΑΚ ανατολικκά του Αγίο
ου Νικολάο υ έως τη Ση
ητεία. Ο
Υφυπου
υργός απάνντησε σε πλλήθος ερωτ ήσεων και ικανοποίησ
σε τη συντρ ιπτική πλειιοψηφία

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

