Γ. Κεφαλογιάννης: σε εξέλιξη
ο προγραμματισμός για τη
δημοπράτηση του ΒΟΑΚ
Σε εξέλιξη βρίσκεται ο προγραμματισμός για τη δημοπράτηση του
ΒΟΑΚ, σύμφωνα με όσα δήλωσε σε τοπικό σταθμό της Κρήτης ο
Υφυπουργός Υποδομών, κος Γ. Κεφαλογιάννης.
Ο προγραμματισμός για το μεγάλο έργο του Βόρειου Οδικού Άξονα
Κρήτης είναι σε εξέλιξη, με χρονοδιάγραμμα τον Νοέμβριο για
την ολοκλήρωση των διαδικασιών και το βλέμμα στραμμένο στα
τέλη του 2021 για την δημοπράτησή του.
Στο μεταξύ, και μόλις ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες
των εγκρίσεων, θα προχωρήσει και η διαβούλευση με τους φορείς
σε ό,τι αφορά το έργο προκειμένου να μπορέσει να προχωρήσει ο
συνολικός σχεδιασμός.
Όπως επεσήμανε μιλώντας στον ΤΕΑΜ FM ο Υφυπουργός Υποδομών και
Μεταφορών Γιάννης Κεφαλογιάννης ο προγραμματισμός για τον ΒΟΑΚ
είναι σε εξέλιξη , συνεχίζεται με γρήγορους ρυθμούς και η
διαδικασία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί πλήρως έως τον
Νοέμβριο.
Στη συνέχεια θα προχωρήσει η διαδικασία για την έγκριση των
περιβαλλοντικών όρων που απαιτούνται από το αρμόδιο Υπουργείο
για την δημοπράτησή του έργου έτσι ώστε «στα τέλη του 2021
επιτέλους το εμβληματικό έργο αυτό για την Κρήτη να προχωρήσει
σε δημοπράτηση» ανέφερε ο κος Κεφαλογιάννης.
Στο μεταξύ , το επόμενο διάστημα και αφού οριστικοποιηθούν
σημεία του σχεδιασμού που αφορούν τη χάραξη, μετά τις
επισημάνσεις της αρχαιολογικής υπηρεσίας θα γίνει η παρουσίαση
και η ενημέρωση για την οριστική χάραξη του ΒΟΑΚ και θα τεθεί
σε διαβούλευση με τους φορείς προκειμένου στη συνέχεια να
ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός και να προχωρήσει η δημοπράτησή του.

Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΒΟΑΚ ΜΕ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΚΑΙ
ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ
ΕΡΓΟΥ
Ως ένα έργο εθνικής εμβέλειας έχει χαρακτηριστεί και η σύνδεση
του ΒΟΑΚ με το Λιμάνι της Σούδας και τον αερολιμένα Χανίων που
θα αποτελέσει τμήμα του μεγάλου έργου του ΒΟΑΚ, και αποτελεί
όπως εξήγησε ο Υφυπουργός Μεταφορών και Υποδομών Γιάννης
Κεφαλογιάννης: «μια έμπρακτη απόδειξη, το πρώτο βήμα σε αυτό
που και εγώ προσωπικά είχα πει προεκλογικά αλλά και ο ίδιος ο
Πρωθυπουργός όταν βρέθηκε στην Κρήτη και αναπτύξαμε το
σχεδιασμό για τον ΒΟΑΚ»
Συγκεκριμένα ο κος Κεφαλογιάννης υπογράμμισε: «Τα
χαρακτηριστικά του νέου ΒΟΑΚ πέραν του ότι θα υπάρξει επέκταση
και προς την Κίσσαμο , το κομμάτι δηλαδή το οποίο δεν υπήρχε
στο σχεδιασμό της προηγούμενης κυβέρνησης, αλλά θα αφορά και
τη σύνδεση του ΒΟΑΚ με το Λιμάνι της Σούδας και το αεροδρόμιο
Χανίων που είναι στην ουσία η δεύτερη βασική πύλη εισόδου της
Κρήτης μετά το Ηράκλειο. Είναι ένα νέο και πρόσθετο στοιχείο
το οποίο μπαίνει στο σχεδιασμό του ΒΟΑΚ.
Ειδικά για εμάς στο Ρέθυμνο που λόγω της γεωγραφικής
γειτνίασης με τα Χανιά, αφορά ίσως και τη βασική πύλη εισόδου
στον αεροπορικό τουρισμό και αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη
γιατί θα είναι και επίσημα μέρος του ΒΟΑΚ.
Αυτό σημαίνει ότι θα ενταχθεί στις γρήγορες μελέτες όσων αφορά
την ολοκλήρωση της διαδικασίας έτσι ώστε όταν το έργο
δημοπρατηθεί να κοιτάξουμε και αυτό το κομμάτι. Δεν είναι
σημαντικό μόνο ότι υπάρχει σύνδεση με τα Χανιά, αλλά ότι το
Ρέθυμνο έρχεται πιο κοντά στη σύνδεση με το αεροδρόμιο και το
λιμάνι».
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