
Σε σημαντικό μοχλό ανά-

πτυξης ευρύτερων αστι-

κών περιοχών μπορεί να

αναδειχθεί η αποκατά-

σταση και επαναχρησι-

μοποιήση παλιών βιομη-

χανικών κτηρίων όπως

αποδεικνύει η εμπειρία

από το Γκάζι στην Αθήνα

αλλά και πολλά παραδείγ-

ματα του εξωτερικού. 

Αυτό επεσήμανε, μεταξύ

άλλων, μιλώντας στα «Χ.ν.»

ο καθηγητής Ιστορίας Αρ-

χιτεκτονικής, Αποκατά-

στασης και Επανάχρησης

Μνημείων και Ιστορικών

Συνόλων στο Τμήμα Αρ-

χιτεκτόνων Μηχανικών

του Δημοκρίτειου Πανε-

πιστήμιο Θράκης, Άλκης

Πρέπης, ο οποίος βρέθη-

κε χθες στα Χανιά όπου

πραγματοποίησε ομιλία

στο Πολυτεχνείο Κρήτης

με θέμα «Επανάχρηση

βιομηχανικών κτηρίων

και ανάπλαση του αστικού

ιστού». 

Αναλυτικό ρεπορτάζ από

την ομιλία του κ. Πρεπή

στο αυριανό φύλλο των

«Χ.ν.».    

ΔΗΜ. ΜΑΡ. 

λέτε, που δεν αφορούν αυτό

καθεαυτό τον δρόμο αλλά

βρίσκονται δίπλα σε αυ-

τόν, πρόκειται για τεχνικά

έργα και παρεμβάσεις με-

γαλύτερης κλίμακας που -

κατά τη γνώμη μου- εμπί-

πτουν σε θέματα οδικής

ασφάλειας και δεν υπάρχει

κάποιος αρμόδιος», εξήγη-

σε ο διευθύνων σύμβουλος

του ΟΑΚ Φώτης Καζάσης

στον οποίο έθεσαν το θέμα

τα «Χ.ν.». 

Συνεχίζοντας πάντως ο

κ. Καζάσης υπογράμμισε

ότι έχουν κληθεί από τον

ΟΑΚ όλοι οι αρμόδιοι φο-

ρείς (Τροχαία ΒΟΑΚ, Διεύ-

θυνση Τεχνικών Έργων της

Περιφέρειας κ.ά.) να υπο-

δείξουν μέσα στον Ιανου-

άριο συγκεκριμένα σημεία

που χρειάζονται παρεμβά-

σεις και στη συνέχεια μέσα

στο πρώτο 6μηνο του 2017

ο ΟΑΚ θα δημοπρατήσει

μια μελέτη οδικής ασφά-

λειας που θα θέσει προτε-

ραιότητες για έργα που

πρέπει να γίνουν σε φθαρ-

μένες γέφυρες, μπαζωμένα

φρεάτια, σημεία κατολι-

σθήσεων κ.λπ. Γι' αυτό τον

σκοπό, συμπλήρωσε, έχουν

εξασφαλιστεί 25 εκατ. ευρώ

από την τεχνική βοήθεια

του ΕΣΠΑ.      

Ο κ. Καζάσης παραδέ-

χθηκε ότι πρόκειται για

μια χρονοβόρα διαδικασία,

ενώ υπογράμμισε ότι μέχρι

να γίνουν παρεμβάσεις δεν

τίθεται θέμα ευθύνης του

ΟΑΚ καθώς το νομικό πλαί-

σιο δεν είναι ξεκάθαρο ως

προς αυτά τα ζητήματα.

Να υπενθυμίσουμε ότι

πρόσφατα επί της εθνικής

οδού, στο ύψος του κόμβου

των Καλυβών, είχε σημει-

ωθεί ένα σοβαρό τροχαίο

ατύχημα όταν ένα δέντρο,

που είχε καεί κατά το πα-

ρελθόν, έπεσε πάνω σε διερ-

χόμενο όχημα. Από καθα-

ρή τύχη δεν υπήρξε σοβα-

ρός τραυματισμός του οδη-

γού. 

Ωστόσο, το συγκεκριμένο

ατύχημα ανέδειξε τη σύγ-

χυση αρμοδιοτήτων που

υπάρχει, με τον δήμαρχο

Αποκορώνου Χ. Κουκιανά-

κη να παίρνει την πρωτο-

βουλία και να κόβει τα υπό-

λοιπα δέντρα, ξεκαθαρίζο-

ντας από την πλευρά του

ότι «κάνει τη δουλειά άλ-

λων».

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Σε ό,τι αφορά την καθα-

ριότητα στις άκρες του

ΒΟΑΚ από χώματα και πέ-

τρες  ο αντιπεριφερειάρχης

Απ. Βουλγαράκης, απα-

ντώντας σε σχετικό ερώ-

τημα των «Χ.ν.», τόνισε ότι

από σήμερα, Πέμπτη, θα

δοθεί εντολή σε δύο εργο-

λάβους με τους οποίους

συνεργάζεται η Περιφέρεια

να παρέμβουν και να κα-

θαρίσουν. 

«Θα παρέμβουμε άμεσα

και σίγουρα από αύριο το

πρωί (σ.σ. σήμερα) θα ξε-

κινήσουν οι εργασίες», δή-

λωσε ο κ. Βουλγαράκης.          

Κλειστός ο Σελινιώτικος Γύρος 

Στο μεταξύ, κλειστός παραμένει ο Σελινιώτικος Γύ-

ρος λόγω του χιονιού. Τα μηχανήματα της Περιφε-

ρειακής Ενότητας Χανίων αναμένεται να μεταβούν

σήμερα στην περιοχή ώστε να ξεκινήσουν την προ-

σπάθεια καθαρισμού. «Το χιόνι είναι πολύ στην πε-

ριοχή. Περιμέναμε με τους νιοτιάδες να λιώσει λίγο

και την Πέμπτη έχουμε δώσει εντολή να πάνε μη-

χανήματα για να καθαρίσουν», ανέφερε σχετικά η δι-

ευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών Ελένη Δοξάκη.  

Στο μεταξύ, το πρόβλημα της έλλειψης φωτισμού σε κόμβους της Εθνικής Οδού όπως το Καλάμι
παραμένει με τους οδηγούς να έχουν να αντιμετωπίσουν μια ακόμα δυσκολία.  

ΣΤΟ ΜΑΙΧ

Συνάντηση εργασίας για ενεργειακό πρόγραμμα

Συνάντηση εργασίας τοπικών φορέων με έμφαση στον τομέα της ενέργειας θα πραγ-

ματοποιηθεί αύριο Παρασκευή στις 12 μ.μ. στις εγκαταστάσεις του Συνεδριακού

Κέντρου του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων (αίθουσα Επίκουρος),

στο πλαίσιο ευρωπαϊκού έργου που συμμετέχει το ΜΑΙΧ και αφορά την “Προώ-

θηση των Κτιρίων με μηδενικές εκπομπές CO2, λόγω της χρήσης ενέργειας σε

αυτά/ZEROCO2 – INTERREG EUROPE, http://www.interregeurope.eu/zeroco2”.  

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

Κλειστή η Διεύθυνση Μεταφορών
Κλειστές θα είναι σήμερα Πέμπτη οι

Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Μεταφορών

της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων,

όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοί-

νωση, «λόγω υποχρεωτικής συμμετοχής

των υπαλλήλων της στην καθιερωμένη

τακτική περιοδική ενημέρωση περί

“Υπαλλήλων – εξεταστών για την δοκι-

μασία προσόντων και συμπεριφοράς

των υποψηφίων οδηγών και οδηγών μο-

τοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτο-

κινήτων”». 

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ

Στο μεταξύ, ο Δήμος Σφακίων ανακοί-

νωσε ότι σήμερα Πέμπτη λόγω ανα-

βάθμι«σης του ηλεκτρονικού εξοπλι-

σμού (υπολογιστές, δίκτυο) του Δήμου

Σφακίων, ο οποίος χρηματοδοτήθηκε

από την Περιφέρεια Κρήτης,  η εξυπη-

ρέτηση του κοινού δεν θα μπορεί να

πραγματοποιηθεί. 

Ανοικτή θα παραμείνει μόνο το Τμήμα

Γραμματειακής Υποστήριξης της Διεύ-

θυνσης Μεταφορών».

ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Ενημερωτική εκδήλωση για

το ασφαλιστικό των μηχανικών

Ενημερωτική εκδήλωση για το ασφα-

λιστικό των Μηχανικών θα πραγματο-

ποιηθεί στο Κτήριο Επιστημών στην Πο-

λυτεχνειούπολη αύριο Παρασκευή στις

11 το πρωί με ομιλητή τον πρόεδρο του

ΤΜΕΔΕ Κωνσταντίνο Μακέδος.

Την εκδήλωση συνδιοργανώνουν το

Πολυτεχνείο Κρήτης και το ΤΕΕ-Τμήμα

Δυτικής Κρήτης. Οπως ανακοινώθηκε,

εκείνοι που δεν θα μπορέσουν να πα-

ραβρεθούν στην εκδήλωση, μπορούν

να την παρακολουθήσουν διαδικτυακά

μέσω του καναλιού του Πολυτεχνείου

Κρήτης ακολουθώντας τον σύνδεσμο

http://www.ustream.tv/channel/techni-

cal-university-of-crete-channel
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