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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ (Δ16)  

 Αθήνα,    14  -  6  -2018  
Αριθ. Πρωτ: Δ16/ΒΟΑΚ/οικ. 612 
 

 ΑΠΟΦΑΣΗ 

Δ/νση: Καρύστου 5  
Τ.Κ.: 11523 Αθήνα  
 
 
Πληροφορίες:  
Τηλέφωνο:  
Φαξ:  

Προϊστάμενος  
210 6992298  
210 6996653  

 
 
 ΘΕΜΑ: α) Έγκριση διενέργειας Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση Σύμβασης 

Παραχώρησης του έργου “Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση 

και Εκμετάλλευση του Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.) στο Τμήμα Χανιά – 

Ηράκλειο” σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4413/2016  

β) Έγκριση Τεύχους  Πρόσκλησης Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Α΄ Φάσης του 
Διαγωνισμού), όπως συντάχθηκε από την Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών με 
Σύμβαση Παραχώρησης (Δ16).  
γ) Ανάθεση της ευθύνης για την προετοιμασία και Διεξαγωγή του Διαγωνισμού στην 

Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης (Δ16) και τα αρμόδια 
κατ΄ αντικείμενο Τμήματα αυτής. 
 

Σύμφωνα με τις διατάξεις:  

 

1. Της με αρ. πρωτ. Δ16α/04/773/29-11-1990 (ΦΕΚ Β’ 746) Κ.Υ.Α. του Υπουργού 
Προεδρίας της Κυβέρνησης και του Αναπλ. Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Εξαίρεση 
διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών».  

2. Του  Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ  98 Α΄/22-4-2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 
29 Α΄/19-3-2015) και ισχύει. 

3. Του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
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διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» και τα σχετικά έγγραφα 
εφαρμογής του.  

4. Του ν.4013/2011 (ΦΕΚ204Α’/2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

5. Του ν. 4138/2013 (ΦΕΚ Α΄72) «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 3 του 

Κεφαλαίου Β με το οποίο του ιδρύθηκε ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. και ρυθμίστηκαν τα θέματα 

λειτουργίας και αρμοδιοτήτων του. 

 

6. Του άρθρου 3 του Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α΄ 114) περί ανασύστασης του Υπουργείου Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων σε συνδυασμό με το Π.Δ, 123/2016 (ΦΕΚ Α 208 και ειδικότερα το 

άρθρο 4 αυτού «Σύσταση Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και 

Ενημέρωσης  και Μετονομασία Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων». 

 

7. Του Π.∆. 69/2015 (ΦΕΚ 113 Α΄/21-09-2015): «Διορισμός του Αλεξίου Τσίπρα του Παύλου, 
Αρχηγού του Κόμματος του «Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς» (ΣΥ.ΡΙΖ.Α.), ως 
Πρωθυπουργού». 

8. Tου ν. 4413/2016 «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης - Εναρμόνιση με την 
Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 
Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ 
L94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις», 

 

9. Το Π.Δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α΄208/04-11-2016) περί της μετονομασίας του Υπουργείου 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. 

10. Του Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών.  

11. Του Π.Δ. 123/2017 (ΦΕΚ Α΄151) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών». 

12. Την με αριθμ. πρωτ. οικ.83679/23-11-2017 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών: «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων, Υποδιεύθυνσης και ειδικών 
Υπηρεσιών Δημοσίων Εργων (ΕΥΔΕ) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών». 

13. Την με αριθμ. πρωτ. οικ.88859/11.12.17 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών: «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμημάτων στις Διευθύνσεις, Υποδιευθύνσεις 
και στις Ειδικές Υπηρεσίες Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) καθώς και Προϊσταμένων 
Αυτοτελών Τμημάτων στις νέες, προβλεπόμενες από το ΠΔ 123/2017 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» Οργανικές μονάδες του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών». 

14. Του άρθρου 22 του ν. 4519/2018 (ΦΕΚ 25 Α΄/20-02-2018) «Φορείς Διαχείρισης 
Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις», με το οποίο αντικαθίσταται το σημείο 
i) της περίπτωσης β’ της παρ. 11 του άρθρο 3 του ν. 4138/2013 (ΦΕΚ Α΄72). 
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Αφού λάβαμε υπόψη:  
 
 

1. Την υπ΄αριθμ. ΠΥΣΠ/Β/οικ.172/03.03.2017 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών 

με την οποία: 

i) Εγκρίθηκε το αίτημα του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.) για σύναψη 

Προγραμματικής Σύμβασης με σκοπό τη μεταβίβαση από τον Ο.Α.Κ. Α.Ε. και την ανάληψη 

από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών της αρμοδιότητας προκαταρκτικών ενεργειών 

και προετοιμασίας Διαδικασίας Προκήρυξης Διεθνούς Διαγωνισμού για τη σύναψη 

Σύμβασης για τη «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και 

Εκμετάλλευση του τμήματος του ΒΟΑΚ Χανιά – Ηράκλειο». 

ii) Ανατέθηκε η σύνταξη και εκτέλεση της Προγραμματικής Σύμβασης με τον Ο.Α.Κ. Α.Ε., 

καθώς και η ανάθεση και εκτέλεση των Συμβάσεων των Συμβούλων (Νομικός Σύμβουλος, 

Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος και Σύμβουλος για την εκπόνηση της ανάλυσης Κόστους - 

Οφέλους του έργου)στη Διεύθυνση Προγραμματισμού Υποδομών με Σύμβαση 

Παραχώρησης της Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών. 

iii) Ανατέθηκε η υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης εκ μέρους του Υπουργείου 

Υποδομών και Μεταφορών με τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. στο Γενικό 

Γραμματέα Υποδομών. 

 

 

2. Την από 10-11-2017 Συμφωνία Τροποποίησης της από 27-03-2017 Προγραμματικής σύμβασης 

και την από 10-11-2017 Κωδικοποιημένη Προγραμματική Σύμβαση, με την οποία 

συμφωνήθηκε από τα Μέρη ότι το αντικείμενό της θα αναφέρεται στο τμήμα του ΒΟΑΚ 

Χανιά Άγιος Νικόλαος και   το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, αναλαμβάνει: 

i) Να ολοκληρώσει το συμφωνηθέν Αντικείμενο και να συντάξει και διαθέσει την 
προκήρυξη του διεθνούς διαγωνισμού. 

ii) Όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να υλοποιήσει και να εγκρίνει τα 
αναφερόμενα στο 601/09-10-2017 έγγραφο του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, ως 
πολιτική βούληση της πολιτικής ηγεσίας, με σκοπό την βελτιστοποίηση της λύσης των 
διαμορφωνόμενων αναγκών του νησιού και σε συνδυασμό με τις νέες συγκοινωνιακές 
και λοιπές υλοποιούμενες και σχεδιαζόμενες υποδομές. 

iii) Να προσλάβει τους Συμβούλους (νομικός σύμβουλος, χρηματοοικονομικός σύμβουλος, 
τεχνικός σύμβουλος  και σύμβουλος για την εκπόνηση  της ανάλυσης κόστους - οφέλους 
του έργου) ή και μελετητές που θεωρούνται απαραίτητοι και θα συνεπικουρήσουν στη 
διαμόρφωση της δομής και αρχιτεκτονικής όλων των φάσεων του διαγωνισμού και θα 
προτείνουν το Τεύχος της Α Φάσης και όσα στοιχεία απαιτούνται για την υποβολή 
πρότασης ένταξης του έργου σε χρηματοδοτικά προγράμματα. 

iv) Να μεριμνήσει για την έγκριση διάθεσης του απαιτούμενου προϋπολογισμού, για την 
κάλυψη των δαπανών των συμβάσεων των Συμβούλων ή και μελετητών 

v) Να συμμετέχει στη Κοινή Επιτροπή για την παρακολούθηση της πορείας της σύμβασης 

και να παρέχει κάθε δυνατή και αναγκαία πληροφορία και βοήθεια στα πλαίσια των 

αρμοδιοτήτων του για την εμπρόθεσμη υλοποίηση όσων προβλέπονται στη σύμβαση. 
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3. Το σημείο i) της περίπτωσης β’ της παρ. 11 του άρθρο 3 του ν. 4138/2013 (ΦΕΚ Α΄72) 
«Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου  Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το  άρθρου 22 του ν. 
4519/2018 (ΦΕΚ 25 Α΄/20-02-2018), σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται ο καθορισμός των  
νέων ή σε εξέλιξη έργων οδικών υποδομών ή τμημάτων τους, που ανατίθενται στον 
Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ) με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών για το σχεδιασμό, μελέτη, κατασκευή, εκμετάλλευση, διοίκηση, επίβλεψη και 
συντήρηση». 

 
 
Και επειδή:  
 

1. Το έργο του ΒΟΑΚ στο Τμήμα Χανιά – Ηράκλειο κρίνεται ως απόλυτης προτεραιότητας και   

ιεράρχησης από πλευράς οδικής ασφάλειας, κυκλοφοριακών χαρακτηριστικών και 

σπουδαιότητας στη στρατηγική μεταφορών της Κρήτης σε συνδυασμό και με τις λοιπές 

σχεδιαζόμενες υποδομές μεταφορών (νέο αεροδρόμιο Καστελίου, αναβάθμιση αεροδρομίου 

Χανίων). 

2. Δεδομένων αφενός των χρηματοοικονομικών απαιτήσεων για την υλοποίηση του 
υπόψη έργου του ΒΟΑΚ στο Τμήμα Χανιά Ηράκλειο, και αφετέρου των περιορισμένων 
χρηματοδοτικών δυνατοτήτων, καθώς και της ιεράρχησης του έργου ως έργο άμεσης 
προτεραιότητας από την πολιτική ηγεσία, το έργο «Μελέτη, Κατασκευή, 
Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρησης και Εκμετάλλευση του τμήματος του ΒΟΑΚ 
Χανιά – Ηράκλειο»   θα προωθηθεί προς υλοποίηση με κύρια χρηματοδότηση από 
κεφάλαια που θα εξασφαλίσει ο οικονομικός φορέας στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση 
ως έργο παραχώρησης. 
 

3. Η Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης (Δ16) έχει την 
αρμοδιότητα εκ του ΠΔ 123/2017 για την διενέργεια της διαδικασίας για την ανάθεση 
συμβάσεων παραχώρησης 
 

4. Οι διαδικασίες ανάθεσης της σύμβασης θα διαμορφωθούν σύμφωνα με τις προβλέψεις 
του ν. 4413/2016 «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης - Εναρμόνιση με 
την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Eυρωπαϊκού Kοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 
Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ 
L94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις». 

 
 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
 
 
 

α) Εγκρίνουμε τη διενέργεια Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση Σύμβασης 

Παραχώρησης του έργου “Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και 

Εκμετάλλευση του Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.) στο Τμήμα Χανιά – Ηράκλειο” 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4413/2016  
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β) Εγκρίνουμε το Τεύχος  Πρόσκλησης Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Α΄ Φάσης του 
Διαγωνισμού), όπως συντάχθηκε από την Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών με 
Σύμβαση Παραχώρησης (Δ16).  
γ) Αναθέτουμε την ευθύνη για την προετοιμασία και Διεξαγωγή του Διαγωνισμού και εν 
γένει αρμοδιοτήτων αναθέτουσας αρχής στη Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών με 
Σύμβαση Παραχώρησης (Δ16) και τα αρμόδια κατ΄ αντικείμενο Τμήματα αυτής. 
 
 
Κοινοποίηση: 
1. Γραφείο κ. Υπουργού ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
2. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα Υποδομών  
3. Γραφείο κ. Γεν. Δ/ντή Σ.Υ Υποδομών  
4. Γραφείο κ.Γεν. Δ/ντή Οικ. Υπηρεσιών  
5. Γραφείο κ.Γεν. Δ/ντρια Στρατηγικού Σχεδιασμού  
6. Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών 
Αναφορών (Δ1)  
7. Δ/νση Σχεδιασμού Προγρ/σμού & Ηλεκτρονικής 
Παρακολούθησης Τεχνικών Έργων (Δ10)  
 
Εσωτερική Διανομή : 
1. Δ/ντης  
2. Τμήμα Α, Β, Γ  
3. Χ.Α.  
4. Φ. Έργου  

 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 
 
 
 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ 
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