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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ: 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ                                    Α∆Α:  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Αυτοτελές Τµήµα Συλλογικών Οργάνων 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 12/15-06-2021 
Αριθµός Απόφασης: 59/2021 

 
Στο Ηράκλειο σήµερα Τρίτη 15 Ιουνίου 2021 και ώρα 12:00 

πραγµατοποιήθηκε µε τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση των µελών του Περιφερειακού 
Συµβουλίου της Περιφέρειας Κρήτης, (σύµφωνα µε το άρθρο 10 της από 11-03-2020 
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, τα άρθρα 14 και 15 της ΚΥΑ 32009/23-05-2020 
και την αριθµ. ∆1α/Γ.Π.οικ. 35169 «Έκτακτα µέτρα προστασίας της δηµόσιας υγείας 
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της 
Επικράτειας για το διάστηµα από τη ∆ευτέρα 07 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και 
τη ∆ευτέρα 14 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00», ύστερα από τη µε αριθµ. πρωτ. 
168689/09-06-2021 Πρόσκληση του Προέδρου του. 

Στη συνεδρίαση συµµετείχαν ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος 
Αρναουτάκης, καθώς και οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ.: Αλεξάκης Γεώργιος, 
Ανδρουλάκης Ιωάννης, Αρχοντάκης Γεώργιος, Βαµβακάς Λάµπρος, Γουλιδάκης 
Ιωάννης (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου), ∆ανδουλάκης 
Κωνσταντίνος, ∆ασκαλάκη Καλλιόπη (Πόπη), ∆οξαστάκης Ζαχαρίας, Ζάχαρης 
Ευάγγελος, Κακογιαννάκης Νικόλαος, Καλλέργης Νικόλαος, Καλογερής Νικόλαος 
(Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακή Ενότητα Χανίων), Κονταξάκης Γεώργιος, 
Κοπάσης Ελευθέριος, Κουκλινός Ανδρέας, Κουρουπάκης Αναστάσιος (Τάσος), 
Κουτεντάκη Ευχαριστία (Έφη), Κριτσωτάκης Μιχαήλ, Κώτσογλου Κυριάκος, 
Λεονταράκης Ιωάννης, Λιονή Μαρία (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας 
Ρεθύµνου), Μαλανδράκη – Κρασουδάκη Σοφία, Μανούσακας Ιωάννης, Μανουσάκης 
Νικόλαος, Μαρινάκης Αλέξανδρος, Μαρκογιαννάκης Αλέξανδρος, Ματαλλιωτάκης 
Γεώργιος, Μερωνιανάκης Γεώργιος, Μηλάκη Γεωργία, Μπαριτάκης Παύλος 
(Πρόεδρος Περιφερειακού Συµβουλίου), Ξενικάκης Κωνσταντίνος, Ξυλούρης 
Νικόλαος, Παπαβασιλείου Νεκτάριος, Παπαδεράκης Αντώνιος, Πιαγκαλάκης 
Γεώργιος, Πιτσούλης Γεώργιος, Σκουλάς Νικόλαος Συντυχάκης Εµµανουήλ, 
Συριγωνάκης Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου), 
Τζεδάκης Σταύρος, Τσιφετάκης Γεώργιος (Σερέτης), Φασουλάκης Κωνσταντίνος, 
Χανιωτάκη – Μυλωνάκη Μαρία, Χνάρης Εµµανουήλ, Χουδετσανάκη – Γιακουµάκη 
Ειρήνη και Χρονάκης Νικόλαος. 

∆εν συµµετείχαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα οι περιφερειακοί σύµβουλοι κ.κ: 
Γύπαρης Κωνσταντίνος, Καµπουράκης Λάµπρος, Κωνσταντινίδης Ευθύµιος (Θέµης), 
Παρασύρης Ιωάννης και Σπυρόπουλος Γεώργιος.  
 Στη συνεδρίαση συµµετείχαν ακόµα οι κ.κ.: Ζερβάκης Γεώργιος ∆ήµαρχος 
Σητείας, Ραπτάκη Μαρία Προϊσταµένη Γενικής ∆ιεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας 
ΠΚ, Επιτροπάκης Σπυρίδων Προϊστάµενος Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριµνας ΠΚ, Αντωνακάκη Μάρω Προϊσταµένη Γενικής ∆ιεύθυνσης 
Ανάπτυξης ΠΚ, Φωτάκης Κωνσταντίνος Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Αγροτικής 
Ανάπτυξης Π.Κ., Φακουκάκης Εµµανουήλ Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Βιδάκης ∆ηµήτριος Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας 
Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας ΠΕ Ηρακλείου, Βοργιάς Στέλιος πρόεδρος 
Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, Λιολάκης Γιώργος πρόεδρος Εργατικού Κέντρου 
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Ρεθύµνου, Μανωλικάκης Γιάννης πρόεδρος Εργατικού Κέντρου Χανίων, Πεπόνης 
Μανόλης πρόεδρος Εργατικού Κέντρου Λασιθίου και για την τήρηση των πρακτικών 
οι: Βαρδιάµπαση Νίκη, Νικάκη ∆έσποινα, Μιχελινάκη Άννα και Γιατροµανωλάκη 
Ευαγγελία, υπάλληλοι του Τµήµατος Συλλογικών Οργάνων ΠΚ. 

Παρατήρηση:  
Ο κος Συντυχάκης Εµµανουήλ επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΙΚΗ 

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΡΗΤΗΣ» συµµετείχε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση των 
ψηφισµάτων, των εκτός ηµερήσιας διάταξης θεµάτων, των επερωτήσεων και στη 
συνέχεια αποχώρησε, κατά δήλωση του στον Πρόεδρο του ΠΣ. 

  Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας ζήτησε από το Περιφερειακό 
Συµβούλιο να αποφανθεί για το κατεπείγον του θέµατος  και τη συζήτησή του εκτός 
ηµερήσιας διάταξης. 

Το Περιφερειακό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανάγκη στήριξης στο 
∆ήµαρχο Σητείας προκειµένου να υλοποιηθεί ο ΒΟΑΚ από Σητεία µέχρι Άγιο Νικόλαο, 
αποφάνθηκε οµόφωνα για το κατεπείγον του θέµατος και τη συζήτησή του εκτός 
ηµερήσιας διάταξης. 

     Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε τα παρακάτω 
θέµατα: 
 
    Θέµα (1ο εκτός ηµερήσιας διάταξης): Στήριξη του ΠΣ σε επιστολή του ∆ηµάρχου 
Σητείας κ. Ζερβάκη Γεώργιου που αφορά το σχεδιασµό ΒΟΑΚ από τµήµα Άγιο Νικόλαο 
προς Σητεία. 
 
Το Περιφερειακό Συµβούλιο έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 
α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες 
διατάξεις», 
β) του Ν. 3852/10: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης»,  
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

2. Το Π.∆. 149/2010 µε θέµα: «Οργανισµός της Περιφέρειας Κρήτης» (Φ.Ε.Κ. 
242/27-12-2010, τεύχος Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει µε την αριθµ. 
1218/16-2-2021 (ΦΕΚ 762/τ.Β΄/26-02-2021) Απόφαση Συντονίστριας 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης. 

3. Την επιστολή του ∆ηµάρχου Σητείας, η οποία διαβιβάστηκε στο ΠΣ µε το αριθµ. 
πρωτ, 228/11-06-2021 έγγραφο του  ∆ήµου και στην οποία αναφέρεται:  
«Αξιότιµε Κύριε Πρόεδρε της Κυβέρνησης 
Η παρουσία και οι εξαγγελίες σας στα Χανιά για το σχεδιασµό και την υλοποίηση του 
µεγαλύτερου αναπτυξιακού έργου της Κρήτης - ενός ενιαίου, σύγχρονου και 
ασφαλούς ΒΟΑΚ – σηµατοδοτεί το όραµά σας και δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για 
ανάδειξη των αναπτυξιακών δυνατοτήτων του νησιού. 
 
Κύριε Πρωθυπουργέ 
 
Μετά τις αποσαφηνίσεις και την εξαίρεση µεγάλου τµήµατος του Νοµού Λασιθίου 
από το σχεδιασµό, δηµιουργούνται συνθήκες περιθωριοποίησης και αποµόνωσης σε 
ένα τµήµα της Κρήτης όπου το έλλειµµα ανάπτυξης είναι ήδη καταγεγραµµένο και 
επιβεβαιωµένο. 
Οι κατά καιρούς δεσµεύσεις σας για την ολοκλήρωση ενός ΒΟΑΚ από τη Σητεία 
µέχρι την Κίσσαµο, στηρίχτηκαν στην άποψη ότι ένα νησί του µεγέθους της Κρήτης 
στερείται σήµερα µιας βασικής υποδοµής την οποία διαθέτουν όλες οι περιοχές της 
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χώρας. Ενισχύσατε δε την άποψη αυτή, κατά την επίσκεψή σας στη Σητεία, λέγοντας 
πώς η ανάπτυξη τα επόµενα χρόνια θα αφορά κυρίως το Λασίθι. 
 
Κύριε Πρωθυπουργέ 
Ο νοµός Λασιθίου πρωτοπόρος στην τουριστική ανάπτυξη, µε το υψηλότερο 
ποσοστό συµµετοχής του πρωτογενούς τοµέα πανελλαδικά, µε αεροδρόµιο και 
λιµάνι - πύλη Sengen στη Σητεία, µένει έξω από ένα έργο µε καταλυτικό ρόλο στην 
εξέλιξη και ανάπτυξη της Κρήτης και καθοριστικές συνέπειες για τις επόµενες γενιές. 
 
Τα τµήµατα από Σητεία µέχρι Άγιο Νικόλαο διαθέτουν ΜΠΕ, εγκεκριµένες ΑΕΠΟ και 
προχωρηµένες µελέτες µέχρι το στάδιο των οριστικών µελετών. Η ολοκλήρωση των 
µελετών, ο καθορισµός χρονοδιαγράµµατος και ο συγκεκριµένος τρόπος 
χρηµατοδότησης και υλοποίησης του οδικού άξονα Αγ. Νικόλαος - Σητεία θα πρέπει 
να επανεξεταστεί άµεσα από το αρµόδιο Υπουργείο και εσάς προσωπικά. 
 
Γνωρίζοντας την αγάπη και την ευαισθησία σας για τον τόπο αδυνατούµε να 
πιστέψουµε πώς η παρουσία Κρητικού Πρωθυπουργού θα συνδεθεί µε την 
πραγµατοποίηση ενός ελλειµµατικού και ακρωτηριασµένου  ΒΟΑΚ. 
 
Η Κρήτη πρέπει να παραµείνει ενιαία και αδιαίρετη και ο ΒΟΑΚ πρέπει να είναι ο 
δρόµος που θα ενώσει και δεν θα διχοτοµήσει το νησί. 
 
Μια Κρήτη δύο ταχυτήτων δεν αξίζει στους Κρητικούς και είµαστε σίγουροι ότι εσείς, 
πρωτίστως ως Κρητικός, δεν θα επιτρέψετε να γίνει κάτι τέτοιο. 
 
Αναµένουµε δια στόµατος του Πρωθυπουργού της χώρας την επιβεβαίωση  
υλοποίησης του ΒΟΑΚ από Σητεία µέχρι Αγ. Νικόλαο, τη σαφή εντολή για 
ολοκλήρωση των µελετών, τα χρονοδιαγράµµατα και την πηγή χρηµατοδότησης του 
έργου ». 

4. Τις απόψεις του ∆ηµάρχου Σητείας κ Γιώργου Ζερβάκη. 
5. Τις απόψεις του Προέδρου  και  των µελών του. 

 µετά από διαλογική συζήτηση, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

    Το Περιφερειακό Συµβούλιο Κρήτης εκφράζει την αµέριστη  στήριξη του στην 
επιστολή του ∆ηµάρχου και του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Σητείας η οποία 
απευθύνεται στο Πρόεδρο της Κυβέρνησης και µε την οποία µεταξύ άλλων ζητούν  
την επιβεβαίωση  υλοποίησης του ΒΟΑΚ από Σητεία µέχρι Αγ. Νικόλαο, τη σαφή 
εντολή για ολοκλήρωση των µελετών, τα χρονοδιαγράµµατα και την πηγή 
χρηµατοδότησης του έργου, σύµφωνα και µε όσα αναφέρονται στο σκεπτικό της 
παρούσας απόφασης. 

 
   Στην παρούσα απόφαση ψήφισαν κατά οι κ.κ. Συντυχάκης Εµµανουήλ, 
Μανουσάκης Νικόλαος, Μαρινάκης Αλέξανδρος και  Πιαγκαλάκης Γεώργιος  για τους 
λόγους που ανέφεραν και καταχωρήθηκαν στα πρακτικά.  
 
Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω: 
Ηράκλειο, 15 Ιουνίου 2021 

 
Ο Πρόεδρος του Π.Σ                         Η Γραµµατέας               Τα µέλη  
 
Παύλος Μπαριτάκης                       Γεωργία Μηλάκη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
Αυτοτελές Τµήµα  
Συλλογικών Οργάνων 
 

 
 
 
 
 
Ηράκλειο, 23 Ιουνίου  2021 
Αρ. πρωτ.: 182295 

Ταχ. ∆/νση 
Ταχ. Κώδικας 
Πληροφορίες 
Τηλέφωνα 
e-mail 

:Πλατεία Ελευθερίας 
:712 01 
:Βαρδιάµπαση Νίκη 
:2813400233 
:tyso@crete.gov.gr 

ΠΡΟΣ: - Γραφείο Πρωθυπουργού 
- Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών  
- Βουλευτές Κρήτης 
- ∆ήµαρχο Σητείας κ. Γιώργο Ζερβάκη  

 
ΚΟΙΝ: - Αντιπεριφερειάρχες ΠΚ και ΠΕ 
 
 

ΘΕΜΑ: ∆ιαβίβαση της αριθ. 59/2021 απόφασης Περιφερειακού Συµβουλίου. 
 
 

Σας διαβιβάζουµε συνηµµένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της 

αριθµ. 59/2021 απόφασης Περιφερειακού Συµβουλίου (πρακτικό Νο 12/15-06-

2021), που αφορά στην Στήριξη του ΠΣ σε επιστολή του ∆ηµάρχου Σητείας κ. 

Ζερβάκη Γεώργιου που αφορά το σχεδιασµό ΒΟΑΚ από τµήµα Άγιο 

Νικόλαο προς Σητεία. 

 
                                                                     Η Προϊσταµένη του Τµήµατος  

 
 

  Νίκη Βαρδιάµπαση  
 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή: 
- Γραφείο Περιφερειάρχη 
- Εκτελεστικό Γραµµατέα ΠΚ 
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