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Σρίτη, 26 Οκτωβρίοσ 2021
ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Η «ΚΣΙΡΙΑΚΕ ΤΠΟΔΟΜΕ Α.Ε.» στη σεισμόπληκτη Κρήτη
Από ηελ πξώηε ζηηγκή ηνπ ζεηζκνύ ηεο 27εο επηεκβξίνπ, ν Τπνπξγόο Τπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ
θ. Κώζηαο Καξακαλιήο έδσζε άκεζα εληνιή γηα ηελ θαη’ απόιπηε πξνηεξαηόηεηα ζηήξημε ησλ
ζεηζκόπιεθησλ πεξηνρώλ ηεο Κξήηεο.
Η εηαηξία «ΚΣΙΡΙΑΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ Α.Δ.», κε ηελ θαζνδήγεζε θαη ζπλεξγαζία ηνπ Τθππνπξγνύ
Τπνδνκώλ θ. Γηώξγνπ Καξαγηάλλε, βξίζθεηαη από ηελ πξώηε εκέξα αδηάιεηπηα ζηηο ζεηζκόπιεθηεο
πεξηνρέο, πξαγκαηνπνηώληαο ειέγρνπο ζε ζρνιηθά θαη δεκόζηα θηίξηα θαη πινπνηώληαο ζεηξά
ελεξγεηώλ γηα ηελ άκεζε επαλέλαξμε ησλ καζεκάησλ.
πγθεθξηκέλα, πξαγκαηνπνηήζεθαλ έιεγρνη ζε 275 ζρνιηθά θηίξηα, ζε ζπλνιηθά 13 δήκνπο ηεο
Κξήηεο. Οη έιεγρνη ζηα ζρνιεία ηεο πεξηνρήο ζπλερίδνληαη ακείσηνη από ηνπο κεραληθνύο ηεο
εηαηξίαο καο. Μέρξη ζήκεξα έρνπλ ηνπνζεηεζεί θαη ιεηηνπξγνύλ 43 ζρνιηθέο αίζνπζεο θαη ηηο ακέζσο
πξνζερείο εκέξεο ζα νινθιεξσζεί ε ηνπνζέηεζε ησλ ππνινίπσλ αηζνπζώλ.
Παξάιιεια, ήδε πξνρσξνύλ κε ηαρύηαηνπο ξπζκνύο νη εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο δεκηώλ ζε 4
ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπ Γήκνπ Μηλώα Πεδηάδαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα:
· 2ν Γεκνηηθό ρνιείν Αξθαινρσξίνπ
· Γεληθό Λύθεην Αξθαινρσξίνπ
· 1ν ΔΠΑΛ Αξθαινρσξίνπ
· Γπκλάζην – Λύθεην Καζηειιίνπ
κε ζηόρν λα παξαδνζνύλ άκεζα πξνο ρξήζε ζηνπο καζεηέο.
Σε Γεπηέξα 25 Οθησβξίνπ βξέζεθαλ ζηελ Κξήηε ν Πξόεδξνο θ. Σηκνιέσλ Καηζίπνο θαη ν
Γηεπζύλσλ ύκβνπινο θ. Αζαλάζηνο Γηάλλαξεο ηεο εηαηξίαο «ΚΣΙΡΙΑΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ Α.Δ.»
ζπλνδεπόκελνη από ηνλ Γεληθό Γηεπζπληή Έξγσλ θ. Υαξάιακπν Μπγδάιε θαη ηνλ Γεληθό Γηεπζπληή
ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ & Έξγσλ ΓΙΣ θ. Θεόδσξν Κπξηαδόπνπιν, ώζηε λα ελεκεξσζνύλ γηα ηελ
εμέιημε ησλ έξγσλ.
Καηά ηελ επίζθεςή ηνπο ζπλαληήζεθαλ κε ην Γήκαξρν Μηλώα Πεδηάδαο θ. Μαλώιε Φξαγθάθε, ην
Γήκαξρν Αξραλώλ-Αζηεξνπζίσλ θ. Μαλώιε Κνθνζάιε θαη ηνλ Πεξηθεξεηαθό Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο
Κξήηεο θ. Μαλώιε Καξηζσλάθε, παξνπζία ηνπ Βνπιεπηή Ν. Ηξαθιείνπ θ. Μάμηκνπ ελεηάθε. ηε
ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλάληεζε κε ην Γήκαξρν Ηξαθιείνπ θ. Βαζίιε Λακπξηλό θαηά ηελ
νπνία ζπδεηήζεθε ε πνξεία σξίκαλζεο ηνπ έξγνπ ηεο αλέγεξζεο λένπ ρνιείνπ Δπξσπατθήο
Παηδείαο, αιιά θαη λένπ Δληαίνπ Δηδηθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Γπκλαζίνπ Λπθείνπ Ηξαθιείνπ.
Από το Γραυείο
Δημοσίων τέσεων & Εταιρικής
Κοινωνικής Εσθύνης

ΚΣΙΡΙΑΚΕ ΤΠΟΔΟΜΕ Α.Ε. | Φαβιέροσ 30 | 10438 Αθήνα
Πιεξνθνξίεο: Σει. : 210-5272432-3 • fax: 210-5272431 • email: grtypou@ktyp.gr

