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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

    Θέκα: « Αίηεκα Δήκνπ Ηξσηθήο Ν. Κάζνπ γηα κεξηθή ηξνπνπνίεζε ηεο  

πξνθήξπμεο  δηαγσληζκώλ αλάζεζεο εμππεξέηεζεο άγνλσλ αεξνπνξηθώλ γξακκώλ 

πεξηόδνπ  1/10/2020 έσο θαη 31/09/2024 ». 
 

    Δηαγσληζκό γηα ηηο άγνλεο αεξνπνξηθέο γξακκέο πξνθεξύζζεη ην ππνπξγείν 

Υπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ, νπνύ αλακέλεηαη λα νξηζηεί ειάρηζηε ζπρλόηεηα 

εθηέιεζεο πηήζεσλ γηα απηέο ηηο γξακκέο αιιά θαη ηηο κέγηζηεο ηηκέο ηνπ λαύινπ 

αλάινγα κε ηελ πεξίνδν εθηέιεζεο ηνπ δξνκνινγίνπ. 
 

 
 

     Αίηεκα γηα κεξηθή ηξνπνπνίεζε ηεο πξνθήξπμεο δηαγσληζκώλ αλάζεζεο 

εμππεξέηεζεο άγνλσλ αεξνπνξηθώλ γξακκώλ πεξηόδνπ  1/10/2020 έσο θαη 

31/09/2024  θαηέζεζε  ν Δήκαξρνο Ηξσηθήο Ν. Κάζνπ θ. Μηράιεο Εξσηόθξηηνο  κε  

επηζηνιή ηνπ  ζηνλ ππνπξγό Υπνδνκώλ θ΄  Μεηαθνξώλ  θ. Κσζηαληίλν Καξακαλιή 

δεηώληαο ηνπ λα κεξηκλήζεη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο πξνθήξπμεο κε πξώην ζηόρν 

ηελ θαιύηεξε εμππεξέηεζε  ησλ θαηνίθσλ  ηνπ λεζηνύ.  Η επηζηνιή αλαθέξεη 

ζπγθεθξηκέλα : 
 
 

    «   Ελ’ όςεη  ηεο έθδνζεο ηεο πξνθήξπμεο ησλ δηαγσληζκώλ γηα ηηο άγνλεο 

αεξνπνξηθέο γξακκέο νη νπνίεο ζα αλαηεζνύλ από ηελ 1ε Οθησβξίνπ 2020 έσο ηηο 30 

Σεπηεκβξίνπ 2024, ιακβάλνληαο ππόςηλ  ηηο αλάγθεο εμππεξέηεζήο ησλ δεκνηώλ θαη 

ησλ θάηνηθσλ ηνπ λεζηνύ καο  γηα ηελ άκεζε πξόζβαζή ηνπο ζε ππεξεζίεο πγείαο  

λνζνθνκεία θαη γεληθόηεξα ζε δεκόζηεο ππεξεζίεο  αιιά θαη γηα ηελ  ηνπξηζηηθή  

αλάπηπμε ηνπ  Δήκνπ καο, παξαθαινύκε  όπσο  κεξηκλήζεηε : 
 

      α) γηα  ηελ   απεπζείαο ζύλδεζε  Αζήλαο - Καξπάζνπ -Κάζνπ  θαη αληίζηξνθά ,        
 

      β) γηα ηελ επηκήθπλζε ηνπ δξνκνινγίνπ Ρόδνπ-Καξπάζνπ-Κάζνπ κέρξη ην 

Ηξάθιεην  Κξήηεο  θαη επηζηξνθή.  
 

θαη γ) ηελ επαλεμέηαζε  ζηηο ηηκέο ησλ εηζηηεξίσλ όπνπ ηδηαίηεξα  θαηά ηελ  ζεξηλή 

πεξίνδν είλαη απαγνξεπηηθέο .  
 

          Είκαζηε ζίγνπξνη όηη αληηιακβάλεζηε ηελ αλαγθαηόηεηα ζύλδεζεο ησλ αθξηηώλ 

καο κε ηα κεγαιύηεξα αζηηθά θέληξα θαζώο θαη ηελ ππνρξέσζε πνπ έρνπκε σο 

Δεκνηηθή  Αξρή  γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θαιύηεξεο δπλαηήο εμππεξέηεζεο ηνπο,  

είκαζηε πάληα ζηε δηάζεζε ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε .  » 
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