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Θέμα : Παροχή συμπληρωματικών στοιχείων για τον ΒΟΑΚ, τμήμα Χανιά - 
Ηράκλειο 
Σχετ.: α)  Το με ημερ. 20-5-2021 email σας. 
             

 
Αξιότιμη κυρία Καλοφωλιά , 

   Με το (α) σχετικό email σας, μας αποστείλατε σχέδια (οριζοντιογραφίες – 
μηκοτομές) σε μορφή pdf,  της προμελέτης του ΒΟΑΚ στο τμήμα από Χανιά προς 
Ηράκλειο και για τα οποία σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Επειδή όμως  α)  δεν έχουμε 
λάβει τεύχη της προμελέτης όπως τις τεχνικές εκθέσεις των συγκοινωνιακών μελετών, 
Π/Υ κατασκευής του έργου, έλεγχο οδικής ασφάλειας, την προμελέτη αποχέτευσης – 
αποστράγγισης των ομβρίων, την προμελέτη των τεχνικών με τον έλεγχο της 
υδραυλικής επάρκειας τους, την ορ. γεωλογική μελέτη, τις γεωτεχνικές μελέτες με την 
αξιολόγηση των γεωτεχνικών ερευνών καθώς και τις προμελέτες των Η/Μ έργων  β) η 
διαβούλευση για την ΜΠΕ είναι πλέον σε εξέλιξη και γ) τα τμήματα του ΤΕΕ στην Κρήτη 
πρέπει να έχουν γνώση των δεδομένων εκείνων που απαιτούνται προκειμένου να 



διατυπώσουν την άποψη τους επί της ΜΠΕ ως θεσμοθετημένος Τεχνικός Σύμβουλος της 
Πολιτείας, σας παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τα παραπάνω αναφερόμενα τεύχη, 
καθώς αυτά δεν έχουν αναρτηθεί στο Περιβαλλοντικό Μητρώο του Υ.Π.ΕΝ. 
 Θα παρακαλούσαμε δε τα αρχεία των σχεδίων της προμελέτης 
(οριζοντιογραφίες, μηκοτομές, διατομές) να είναι σε επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή 
τύπου (*.dwg) για καλύτερη διαχείριση και επεξεργασία. 
 Όπως σας είναι ήδη γνωστό είναι δεδομένο το ζωηρό ενδιαφέρον των Τμημάτων  
μας για την κατασκευή του νέου ΒΟΑΚ , στην ολότητα του από την Κίσσαμο μέχρι και 
την Σητεία. Απαιτείται να ληφθούν άμεσα οι σωστές αποφάσεις, ώστε  να προχωρήσει 
το ταχύτερο δυνατόν με εύλογα και ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα και φυσικά τις 
αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις. 

Επιπλέον παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε το έγγραφο του  ΥΠΥΜΕΔΙ 
«Εκπόνηση κυκλοφοριακού μοντέλου. Μετρήσεις και προβλέψεις του κυκλοφοριακού 
φόρτου στον ΒΟΑΚ στο τμήμα Χανιά – Άγιος Νικολαος, YΠΟΜΕΔΙ/Δ16, 2019", που 
λαμβάνεται υπόψη στην ΜΠΕ και στο οποίο γίνεται αναφορά στο τέλος της ΤΕ. 
 Παρακαλούμε για τις σχετικές ενέργειές σας, ώστε με την αποστολή και των 
αιτουμένων συμπληρωματικών στοιχείων, να μπορέσουμε να συνδράμουμε ουσιαστικά 
στην διαδικασία της διαβούλευσης με σχετικές εισηγήσεις μας,  δεδομένης και της πολύ 
καλής μας γνώσης επί των τοπικών συνθηκών. 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και δηλώνουμε τη διάθεσή μας ώστε να 
συνδράμουμε στο έργο σας. 
                                      Με  ιδ ια ί τ ερη  εκ τ ί μη ση , 
 

Για την Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ 
 

 
Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ 

 

Για την Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΚ 
Ο Πρόεδρος 

 
Σπυρίδων  Σοφιανός 

Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός 
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