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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 7 

Ο Πρόεδρος της ΔΕ του 8 
ΤΕΕ/ΤΑΚ συναντήθηκε την 9 
Παρασκευή 1 Απριλίου με 10 
τον Βουλευτή Ηρακλείου 11 
κ. Βασίλη Κεγκέρογλου 12 
στα γραφεία του 13 
ΤΕΕ/ΤΑΚ. 14 

Αιτία της συνάντησης 15 
ήταν η ενημέρωση του 16 
Προέδρου της ΔΕ κ. 17 
Ταβερναράκη από τον 18 
κ.Κεγκέρογλου σχετικά με 19 
τις απαντήσεις που έλαβε 20 
από  τον Υπουργό 21 
Υποδομών και 22 
Μεταφορών κ. Κώστα 23 
Καραμανλή στον οποίο έθεσε καίρια θέματα τα οποία αφορούν το νησί. 24 

O κ. Κεγκέρογλου επεσήμανε την αναφορά του στον κ. Καραμανλή σχετικά με την  βελτίωση 25 
της βατότητας και της οδικής ασφάλειας των βασικών οδικών αξόνων του νομού Ηρακλείου 26 
αλλά και την πρόταση του  για την ένταξη της αναβάθμισης του άξονα Ηράκλειο-Αρκαλοχώρι-27 
Βιάννος στα συμπληρωματικά έργα του Νέου Αεροδρομίου με χρηματοδότηση από το 28 
Υπουργείο Υποδομών,  σύμφωνα με την σύμβαση Παραχώρησης.  29 

Επιπλέον ο κ. Κεγκέρογλου ενημέρωσε τον κ. Ταβερναράκη για το φλέγον θέμα που αφορά τις 30 
διαδικασίες επισκευών – ανακατασκευών  των σεισμόπληκτων κτιρίων του Δήμου Μίνωα 31 
Πεδιάδας. Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Καραμανλής έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον 32 
στην διορθωτική παρέμβαση που αφορά το τιμολόγιο εργασιών στο οποίο δεν έχουν 33 
αναπροσαρμοστεί οι τιμές των εργασιών από το 2011 και καλύπτει μικρό ποσοστό δαπανών 34 
μετά τις τελευταίες ανατιμήσεις, καθώς και στην πρόταση της ΔΕ  του ΤΕΕ/ΤΑΚ  η οποία 35 
αναφέρεται στην επισκευή σεισμόπληκτων κτιρίων χαρακτηρισμένα ΄΄πράσινα΄΄ με μέγιστο 36 
ποσό επιλέξιμου προϋπολογισμού έως 10.000€  με την δυνατότητα έκδοσης Έγκρισης 37 
Εργασιών Μικρής Κλίμακας συνοδευόμενη από συγκεκριμένα δικαιολογητικά. 38 

Τέλος ο κ. Κεγκέρογλου τόνισε ότι   ο κ. Καραμανλής δεσμεύτηκε για την άμεση πρόσληψη 30 39 
συμβασιούχων στο ΤΑΕΦΚ Αρκαλοχωρίου ώστε να επισπευσθούν οι διαδικασίες 40 
αποκατάστασης των σεισμόπληκτων κτιρίων.   41 

Ο Πρόεδρος της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ ευχαρίστησε τον κ. Κεγκέρογλου για την ενημέρωση και την  42 
τεράστια προσπάθεια που καταβάλει για την επίλυση των προβλημάτων του νησιού . 43 

                           Ηράκλειο  04-04-2022 44 

Για τη ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ 45 

               Ο Πρόεδρος 46 

                                                                          47 
Γεώργιος Ταβερναράκης 48 

                         Πολιτικός Μηχανικός Δ.Π.Θ 49 
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