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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

 ΘΕΜΑ: Αποδοχή της μελέτης με τίτλο «Αρχική Τεχνική Λύση Αναβάθμισης του ΒΟΑΚ σε 

αυτοκινητόδρομο από Χανιά (Σούδα) έως Άγιο Νικόλαο)» Τμήμα «Ηράκλειο – ‘Αγιος 

Νικόλαος». 

                                                         Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τον Ν. 4138 /15-03-2013, άρθρο 3, ΦΕΚ 72 τεύχος Α΄ 16-03-2013 «Επείγουσες ρυθμίσεις 

του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και άλλες διατάξεις» 

ιδρύθηκε ο  Ο.Α.Κ. Α.Ε.  

2.  Την με αριθ. Δ17α / 01 / 273 / Φ Ν 393 / 19-12-2013, ΦΕΚ 3252 / 20-12-2013 τεύχος Β΄ 

απόφαση υπουργού μεταφέρθηκαν οι  αρμοδιότητες της ΕΥΔΕ / ΒΟΑΚ στον Ο.Α.Κ. ΑΕ 

κατ’ εφαρμογή του παραπάνω Νόμου και δημοσιεύτηκε στην διαύγεια με Α.Δ.Α. ΒΛΓΓ1-

6ΣΤ. 

3. Την ανάγκη να εκπονηθούν το ταχύτερο δυνατόν μελέτες προετοιμασίας για να 

αποσταλούν στο ΥΠ.Υ.ΜΕ. και να ξεκινήσει η διαδικασία δημοπράτησης του έργου (με την 

μέθοδο της παραχώρησης) για την αναβάθμιση του ΒΟΑΚ σε αυτοκινητόδρομο στο τμήμα 

Χανιά – Ηράκλειο- Άγιο Νικόλαο. 

                                                             Και επειδή : 

  Α. Τμήμα Χανιά - Ηράκλειο 

  1. Με την με αρ. πρωτ. 4407/08-06-2017 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Κ. Α.Ε. έγινε αποδεκτή 

η μελέτη με τίτλο «Αρχική Τεχνική Λύση Αναβάθμισης του ΒΟΑΚ σε αυτοκινητόδρομο από 

Χανιά (Σούδα) έως Ηράκλειο (Λινοπεράματα)» στα πλαίσια της σύμβασης «Παροχή 

υπηρεσιών συμβούλου - οίκου για τον υποβοήθηση της υπηρεσίας στην εκπόνηση 

μελετών κατά τμήματα του ΒΟΑΚ και στη δημοπράτηση των έργων» με ανάδοχο τα 

συμπράττοντα μελετητικά γραφεία 1) «ΘΑΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε.», 2) Ν. ΛΟΥΚΑΤΟΣ & 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ, 3) ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΕ- «ΙΣΤΡΙΑ» και 4) ΚΑΙΜΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ. 
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      Στην μελέτη αυτή όπως περιγράφεται στην τεχνική της έκθεση  περιλαμβάνεται η 

αναβάθμιση του οδικού τμήματος από Χανιά έως Ηράκλειο των τμημάτων :  

1.1. Σούδα-Καλύβες (11,79χλ.) που βρίσκεται στο στάδιο της προωθημένης 
αναγνωριστικής.  

1.2. Καλύβες- Αγ. Πάντες (7,66χλ.) που βρίσκεται στο στάδιο της οριστικής μελέτης και 
έχουν εγκριθεί οι περιβαλλοντικοί όροι.  

1.3. Αγ. Πάντες- Βρύσες (7,01χλ) που βρίσκεται στο στάδιο της προωθημένης 
αναγνωριστικής.  

1.4. Βρύσες- Πετρές- Ατσιπόπουλο (22,12χλ.), που βρίσκεται στο στάδιο έγκρισης της 
Π.Π.Ε, είναι υπό διόρθωση η Μ.Π.Ε. και έχει συνταχθεί η Προμελέτη.  

1.5. Αμάριο- Εσταυρωμένος (7,13χλ.), που βρίσκεται στο στάδιο της προωθημένης 
αναγνωριστικής.  

1.6. Εσταυρωμένος- Πάνορμος (6,10χλ.), που έχει εγκριθεί η  Μ.Π.Ε. και είναι υπό έγκριση 
η οριστική μελέτη.  

1.7. Πάνορμος- Εξάντης (9,42χλ.) που είναι ολοκληρωμένη μελέτη σε όλα τα στάδια και 
βρίσκεται υπό δημοπράτηση.  

1.8. Εξάντης- Φόδελε- Λινοπεράματα (36,18χλ.). που βρίσκεται στο στάδιο της 

προωθημένης αναγνωριστικής μελέτης.  Για το τμήμα Φόδελε- Λινοπεράματα έχει 

συνταχθεί προωθημένη αναγνωριστική μελέτη άλλης λύσης η οποία προβλέπει 

σήραγγες διπλού κλάδου και Cut and Cuvers μονής κατεύθυνσης συνολικού μήκους 

10.025 μ.μ., γέφυρες διπλού ή μονού κλάδου 48.660 τ.μ., τοίχους αντιστήριξης 5.412,5 

τ.μ. και κατασκευή οδικού τμήματος 11.450μ.μ. Το συνολικό κόστος του τμήματος 

αυτού προϋπολογίζεται σε ποσό με ΦΠΑ περί τα 365.000.000 ευρώ. Η παρούσα 

προωθημένη αναγνωστική μελέτη υιοθετεί παραλλαγές της παραπάνω μελέτης με 

μικρότερο κόστος. 

2. Οι παραπάνω μελέτες της προετοιμασίας για την δημοπράτηση του έργου (με την μέθοδο 

της παραχώρησης) για την αναβάθμιση του ΒΟΑΚ σε αυτοκινητόδρομο στο τμήμα Χανιά – 

Ηράκλειο, εντάχτηκαν στην από 11/2/2005 σύμβαση “Παροχή υπηρεσιών συμβούλου-

οίκου για τον υποβοήθηση της υπηρεσίας στην εκπόνηση μελετών κατά τμήματα του 

Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης και στη δημοπράτηση των έργων” με την αριθμ. πρωτ. 

6817/23-12-2016 απόφαση Δ.Σ. του ΟΑΚ Α.Ε. Για την εκπόνηση αυτών των μελετών ο 

ΟΑΚ Α.Ε. σύναψε σχετική Προγραμματική Σύμβαση με το ΥΠ.ΥΠΟ.ΜΕ.  

3. Επισημαίνεται ότι η Δ/νσα υπηρεσία δεν προχωράει στην έγκριση των μελετών αλλά στην 

αποδοχή τους, καθώς δεν έχει συνταχθεί ακόμα η Προμελέτη Περιβαλλοντικών 

Αδειοδοτήσεων (Π.Π.Π.Α.). Η έγκριση αυτής της συγκοινωνιακής μελέτης θα γίνει ύστερα 

από την σύνταξη και έγκριση της Π.Π.Π.Α.  

4. Η Δ/νσα Υπηρεσία επισημαίνει και τα παρακάτω :  
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4.1. Στην παρ. 7.2 της τεχνικής έκθεσης αναγράφεται « …..Με βάση την λειτουργική 

κατηγορία του ΒΟΑΚ (ΑΙΙ), τα αποτελέσματα του ελέγχου της υφιστάμενης δίιχνης τυπικής 

διατομής στην χάραξη της προτεινόμενης αρχικής τεχνικής λύσης σε σχέση με τους 

αναμενόμενους κυκλοφοριακούς φόρτους του 2045 (βλέπε παρ. 4.2 και 4.3 ανωτέρω) και 

τα αναμενόμενα όρια ταχύτητας, προτείνεται για εφαρμογή τυπική διατομή αυτ/μου δύο 

λωρίδων κυκλοφορίας και ΛΕΑ ανά κατεύθυνση με κεντρική διαχωριστική νησίδα 

συνολικού πλάτους οδοστρώματος περί τα 22,50μ. Στα τμήματα που έχουν μελετηθεί για 

αναβάθμιση, έχει εφαρμοσθεί τυπική διατομή «α4ν*σ» της εγκυκλίου 41 (αρ. απόφασης 

ΔΜΕΟ/α/ο/2006) συνολικού πλάτους οδοστρώματος 22,25μ με εσωτερικές λωρίδες 

πλάτους 3,75μ και πλάτος κεντρικής νησίδας 3,15μ. Προτείνεται τυπική διατομή αυτ/μου 

δύο λωρίδων κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση με κεντρική διαχωριστική νησίδα, τύπου 

«β4νσ» κατά ΟΜΟΕ-Δ με πλάτος λωρίδων κυκλοφορίας 3,50μ. Λαμβανομένων υπόψη 

και των εν ισχύ Γερμανικών Οδηγιών σχεδιασμού αυτοκινητοδρόμων RAA 2008, 

προτείνεται για υλοποίηση η τυπική αυτή διατομή RQ25 (αυτ/μοι κατηγορίας ΕΚΑ2 σε 

αστική περιοχή) με μόνη διαφοροποίηση την αύξηση του πλάτους των εξωτερικών 

λωρίδων κυκλοφορίας (προσπέρασης) από 3,25μ σε 3,50μ σύμφωνα με τις διατομές 

«β4νσ» λόγω διέλευσης του ΒΟΑΚ και σε υπεραστικά τμήματα…» 

 

Ο ΟΑΚ ενέκρινε να εφαρμοσθεί η τυπική διατομή «α4ν*σ» της εγκυκλίου 41 (αρ. 

απόφασης ΔΜΕΟ/α/ο/2006) συνολικού πλάτους οδοστρώματος 22,25μ με λωρίδες 



 

 

4 

πλάτους 3,75μ και 3,50μ. και Λ.Ε.Α. ανά κλάδο και διαχωριστικό στηθαίο ή κεντρική 

νησίδα στην μέση, ελαχίστου συνολικού πλάτους 22,25 μ. 

Η τελική επιλογή της τυπικής διατομής έχει να κάνει και με την μελέτη των ΣΑΟ σύμφωνα 

και με τα οποία θα οριστικοποιηθεί η μορφή της. 

4.2. Στοιχεία σχεδιασμού. 

 

4.3. Από στατιστική ανάλυση του κόστους των γεφυρών (βλ. συνημμένο πίνακα 1) που έχουν 

κατασκευαστεί τα τελευταία χρόνια με τη διαδικασία κατασκευής προκατασκευασμένων 

δοκών, έχει προκύψει η μέση τιμή κόστους 1.182ευρώ/τ.μ. χωρίς Γ.Ε. & Ε.Ο. και ΦΠΑ. Η 

εκτίμηση του μελετητή σχετικά με το κόστος των γεφυρών είναι 30.000ευρώ/26τ.μ.= 

1.154ευρώ/τ.μ. Η διαφορά που προκύπτει δεν θεωρείται σημαντική για το μέγεθος του 

έργου και η υπηρεσία αποδέχεται τη μελέτη σχετικά με το κόστος των γεφυρών.  

4.4. Σχετικά με το κόστος των σηράγγων, από τη στατιστική ανάλυση προκύπτει ότι η μέση 

τιμή για το κόστος των οδικών σηράγγων (βλ. συνημμένο πίνακα 2), για τις σήραγγες που 
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αφορούν την Κρήτη, είναι 22.993 ευρώ/μ.μ. χωρίς Γ.Ε. & Ε.Ο. και ΦΠΑ, όσο περίπου και 

της Εγνατίας οδού σε σταθμισμένες τιμές. Σε συνεργασία με τον μελετητή ορίσαμε την 

τιμή μονάδος σε 22.000 €/m, χωρίς έκπτωση Γ.Ε. & Ε.Ο. και ΦΠΑ.  

4.5. Επίσης, το κόστος για εργασίες που εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί για τη βελτίωση της οδικής 

ασφάλειας (αντιολισθηρή στρώση, ηχοπετάσματα, σήμανση- ασφάλιση κτλ.) στα 

υφιστάμενα τμήματα αυτοκινητόδρομου που βρίσκονται σε λειτουργία δηλαδή 1) 

Παράκαμψη Χανίων, 2) Παράκαμψη Ρεθύμνου, 3) Παράκαμψη Ηρακλείου και Ηράκλειο- 

Γούρνες, εκτιμήθηκε στη μελέτη στο ποσό 47.436.730 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε ~1 

εκ. ευρώ ανά χλμ. οδού.   

4.6. Σύμφωνα με τα παραπάνω και σε συνεργασία με τον μελετητή ο προϋπολογισμός 

κόστους κατασκευής του οδικού δικτύου  Χανιά – Ηράκλειο όπως φαίνεται στον 

συνημμένο πίνακα  προυπολογισμού θα ανέλθει στο ποσό των 846.823.753 € χωρίς Γ.Ε. 

& Ε.Ο. (18%) ,  απρόβλεπτα (9%) , και ΦΠΑ (24%) για την κατασκευή 107,41 Km. 

Mαζί με την δαπάνη Γ.Ε. & Ε.Ο. (18%), απρόβλεπτα (9%) και ΦΠΑ (24%) το συνολικό 

κόστος του έργου και προ έκπτωσης αναδόχου  ανέρχεται σε 1.350.589.042€ και σε 

στρογγύλευση 1.350.000.000 €. Το κόστος των απαλλοτριώσεων εκτιμήθηκε από τον 

μελετητή σε 87.750.000€, οπότε το γενικό σύνολο του κόστους διαμορφώνεται στα 

1.437.750.000 €.  

4.7. Σχετικά με το τμήμα Σούδα – Καλύβες και συγκρίνοντας τις δύο λύσεις που προτείνει ο 

μελετητής, η Δ/νσα υπηρεσία πρότεινε και υιοθετήθηκε από τον ΟΑΚ ότι στο 

συγκεκριμένο τμήμα οδικού δικτύου είναι προτιμότερο να υιοθετηθεί η λύση 2 με την 

οποία θα κατασκευαστεί διπλή σήραγγα συνολικού μήκους 1.220*2=2.440 μ.μ., ενώ θα 

μειωθούν οι γέφυρες. Η λύση 1 που δεν περιλαμβάνει καθόλου σήραγγες στο τμήμα 

Σούδα- Καλύβες, απαιτεί σημαντική βελτίωση της ευστάθειας των πρανών και 

αναβάθμιση της υφιστάμενης χάραξης ενώ με τη λύση 2 (κατασκευή διπλής σήραγγας) 

εξαλείφονται τα σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα που θα παρουσιαστούν κατά τη φάση 

της κατασκευής και παράλληλα εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο οδικής ασφάλειας σε βάθος 

χρόνου (παράδειγμα Κακιάς Σκάλας στον άξονα Αθήνα- Κόρινθος).   

5. Τα στοιχεία σχεδιασμού του μελλοντικού αυτοκινητοδρόμου προκύπτουν με βάση την 

ταχύτητα μελέτης, τον ωριαίο φόρτο σχεδιασμού, την τυπική διατομή, την κατηγορία της 

οδού και το είδος των κόμβων είναι σύμφωνα με τον πίνακα του παραρτήματος.  

6. Για την έγκριση της μελέτης αυτής απαιτείται η έγκριση της Π.Π.Π.Α.  
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Β. Τμήμα Ηράκλειο – ‘Αγιος Νικόλαος  

 

1. Με την με αρ. πρωτ. 894 2/19-10-2017 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Κ. Α.Ε. εγκρίθηκε η 

τροποποίηση της από 27-03-2017 συναφθείσας προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του 

Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τον Ο.Α.Κ. Α.Ε. ώστε να συμπεριληφθεί και το 

τμήμα του ΒΟΑΚ Ηράκλειο – Άγιος Νικόλαος και να δρομολογηθεί η προκήρυξη ανάθεσης 

μελέτης του τμήματος αυτού που θα συμπληρώνει την Αρχική τεχνική λύση που έχει 

υλοποιηθεί. 

2. Με την αρ. πρωτ. 8142/29-09-2017 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Κ. Α.Ε. εγκρίθηκε η 

διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την 

εκπόνηση της μελέτης αναβάθμισης σε αυτοκινητόδρομο του τμήματος Ηράκλειο – Αγ. 

Νικόλαος.  

3. Στις 11-01-2018 υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. 293 σύμβαση ανάθεση της μελέτης μεταξύ 

του Ο.Α.Κ. Α.Ε. και της 1. ‘’ΘΑΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε. – Π. ΤΟΝΙΟΛΟΣ & ΣΙΑ και 2. ‘’ 

A.D.T. ΩΜΕΓΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ’’.  

4. Η διατομή και τα κριτήρια σχεδιασμού είναι τα ίδια με αυτά του τμήματος «Χανιά – 

Ηράκλειο» και αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο Α.4.2. 

5. Στην μελέτη αυτή όπως περιγράφεται στην τεχνική της έκθεση  περιλαμβάνεται η 

αναβάθμιση του οδικού τμήματος από Ηράκλειο  - Άγιος Νικόλαος και ειδικότερα των 

τμημάτων :  

a. Χερσόνησος – Μάλια  ( μήκους 9,30χλ.)  

b. Μάλια – Νεάπολη       (μήκους 14,22χλ.)   

c. Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος  ( μήκους 14,11 χλ. ) στην οποία  έχει εγκριθεί η  Μ.Π.Ε. και 

είναι υπό έγκριση η οριστική μελέτη.  

6. Παράκαμψη Ηρακλείου (Λινοπεράματα – Γούρνες) . 

Το τμήμα Λινοπεράματα – Γούρνες μήκους 25,50χλμ αρχίζει στην Χ.Θ.123+211,92 της 

ενοποιημένης χιλιομέτρησης, περίπου 340μ πριν το υφιστάμενο τεχνικό του Α.Κ 

Λινοπεραμάτων και τελειώνει στην Χ.Θ.148+705,71, 650μ περίπου δυτικά του τεχνικού 

Κάτω διάβασης του Α.Κ. Γουρνών, όπου και συναρμόζεται με το υπο κατασκευή τμήμα 

Γούρνες - Χερσόνησος. Στο τμήμα αυτό ο αυτοκινητόδρομος είναι κατασκευασμένος ως 

κλειστή τετράιχνη αρτηρία (διπλού κλάδου) με κεντρικό διαχωριστικό στηθαίο. 

Κατά μήκος της χάραξης έχουν κατασκευασθεί 7 Ανισόπεδοι Κόμβοι (Λινοπεραμάτων, 

Γαζίου, Μεσαράς, Παπαναστασίου, Κατσαμπά, Αεροδρομίου Ηρακλείου και Καρτερού) και 

έχει μελετηθεί σε επίπεδο Οριστικής Μελέτης ο Α.Κ. Ανώπολης – Κοκκίνι Χάνι. 
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Αναλυτικά ο Α.Κ. Ανώπολης χωροθετείται περί τη Χ.Θ.145+000 της ενοποιημένης 

χιλιομέτρησης στην περιοχή των Γουβών, ανατολικά του Ηρακλείου επί του ΒΟΑΚ. 

Στη συνέχεια της διαδικασίας της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου του ΑΚ 

Ανώπολης εκδόθηκε η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) με αρ. πρωτ. 

28479/15/06/2017. Η χρονική ισχύς των Περιβαλλοντικών όρων είναι δέκα (10) έτη. 

Συνολικά, το έργο κρίνεται ώριμο από την άποψη της περιβαλλοντικής αδειοδότησης των 

έργων. 

Σημειώνεται ότι το 2010 εκπονήθηκε Προωθημένη Αναγνωριστική Μελέτη Οδοποιίας 

όπου διερευνήθηκαν τέσσερις εναλλακτικές λύσεις για μια νέα Νότια Παράκαμψη του 

Ηρακλείου την λεγόμενη ευρεία παράκαμψη Ηρακλείου, προκειμένου αφ’ ενός να 

περιληφθεί στο Ρυθμιστικό Σχέδιο Ηρακλείου, έχοντας υπόψη και την αλματώδη οικιστική 

ανάπτυξη του ευρύτερου πολεοδομικού συγκροτήματος, και αφ’ ετέρου να αξιολογηθεί η 

δυνατότητα κατασκευής της. 

Στην πρώτη Λύση (Λύση Ι - Ευρεία Παράκαμψη) μήκους 28,69 χλμ η χάραξη 

απομακρύνεται από την περιοχή του Ηρακλείου διερχόμενη νότια του Πανεπιστημιακού 

Νοσοκομείου, της Φοινικιάς, των Βασιλειών και του Σκαλανίου, οδεύοντας στην συνέχεια 

ανατολικά μέχρι τον Α.Κ. Γουρνών, διερχόμενη Βόρεια της Άνω Βάθειας και Νότια της 

Ανώπολης. Η δεύτερη Λύση (Λύση ΙΙ - Ευρεία Παράκαμψη) μήκους 29,23 χλμ αποτελεί 

παραλλαγή της πρώτης με την παραδοχή μικρότερων γεωμετρικών χαρακτηριστικών 

παρεκκλίνωντας από τα πρότυπα κυρίως όσον αφορά την κατά μήκος κλίση. Η Τρίτη Λύση 

(Λύση ΙΙΙ - Ευρεία Παράκαμψη με πέρας στην περιοχή του Καρτερού) μήκους 22,64 χλμ 

ακολουθεί την ευρεία παράκαμψη μέχρι την περιοχή του Σκαλανίου και εν συνεχεία 

στρεφόμενη βόρεια συναντά τον ΒΟΑΚ στην περιοχή του Π. Καρτερού. Η τέταρτη Λύση 

(Λύση ΙV – Περιορισμένη Παράκαμψη) μήκους 15,26 χλμ διέρχεται βόρεια του 

Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και κινούμενη σε «παράλληλη» πορεία με τον υφιστάμενο 

ΒΟΑΚ (σε μέση απόσταση περί τα 2χλμ) και καταλήγει στην περιοχή του Π. Καρτερού. 

Προτιμητέα χάραξη είναι η Λύση Ι – Ευρεία Παράκαμψη όπου η διέλευσή της 

χωροθετείται εκτός της αστικής περιοχής του Ηρακλείου, λαμβάνοντας υπόψη σημαντικές 

δεσμεύσεις όπως δομημένες περιοχές, θεσμοθετημένους αρχαιολογικούς χώρους, ΒΙΠΕ, 

Βιοτεχνικές Ζώνες κλπ χωρίς τον κίνδυνο δημιουργίας ενός νέου φυσικού ορίου στην 

πόλη, παρέχοντας τη δυνατότητα μακροχρόνιας ανάπτυξης. Οι λύσεις της ευρείας 

παράκαμψης Ηρακλείου δεν εξετάζονται και δεν κοστολογούνται στην παρούσα φάση στο 

πλαίσιο του ΒΟΑΚ Χανιά – Ηράκλειο – ‘Αγιος Νικόλαος. 

Στα πλαίσια της Αρχικής Τεχνικής Λύσης το τμήμα θεωρείται κατασκευασμένο και 

προβλέπεται ένα κόστος 1εκ.€ ανά χλμ οδού για εργασίες εκσυγχρονισμού που πιθανά θα 
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απαιτηθούν στο πλαίσιο του συνολικού έργου καθώς και ένα κόστος για την κατασκευή του 

ΑΚ Ανώπολης – Κοκκίνι Χάνι. 

Το συνολικό κόστος κατασκευής του τμήματος Λινοπεράματα – Γούρνες περιλαμβάνει 

το κόστος εργασιών που θα απαιτηθούν προκειμένου το έργο να είναι πλήρως λειτουργικό 

σύμφωνα με τις ανάγκες της παραχώρησης καθώς και το κόστος κατασκευής του ΑΚ 

Ανώπολης. Το κόστος κατασκευής του ΑΚ Ανώπολης βασίσθηκε σε αναλυτική 

προμέτρηση των ποσοτήτων των επιμέρους εργασιών (χωματουργικά, οδοστρωσία, 

ασφαλτικά, οχετοί) από την Οριστική Μελέτη Οδοποιίας καθώς και σε κατ’ εκτίμηση των 

λοιπών απαιτουμένων εργασιών (σήμανση – ασφάλιση, οδοφωτσιμός, τεχνικά έργα κλπ). 

Το συνολικό κόστος κατασκευής του τμήματος Λινοπεράματα – Γούρνες (χωρίς ΓΕ+ΟΕ, 

απρόβλεπτα, εργολαβικό όφελος και ΦΠΑ) ανέρχεται σε 31,64εκ.€ περίπου, που 

αντιστοιχεί σε 6,14εκ€ για την κατασκευή του ΑΚ Ανώπολης (με πιθανό περιθώριο 

διακύμανσης 21%) και 25,5εκ€ για τον εκσυγχρονισμό του αυτοκινητόδρομου (με πιθανό 

περιθώριο διακύμανσης 50%). 
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Τμήμα Χερσόνησος – Μάλια   

 Το συνολικό μήκος της προτεινόμενης τεχνικής λύσης του μελλοντικού αυτ/μου είναι 

επίσης 9,30χλμ και εκκινεί στο πέρας του υπό κατασκευή τμήματος Γούρνες – 

Χερσόνησος στη Χ.Θ.157+790,00 της ενοποιημένης χιλιομέτρησης. Το τέλος της βρίσκεται 

στην Χ.Θ.167+090, 600μ περίπου πριν τον υφιστάμενο Ανισόπεδο Ημικόμβο των Μαλίων. 

Η χάραξη της Αρχικής Τεχνικής Λύσης έχει μελετηθεί για ταχύτητα μελέτης 

Ve=80χλμ/ώρα και ακολουθεί τη χάραξη του υφιστάμενου ΒΟΑΚ, τον οποίο και 

αναβαθμίζει σε κλειστό αυτοκινητόδρομο με τετράιχνη διατομή και διαχωρισμένο 

οδόστρωμα. Σε όλο το μήκος του τμήματος διατηρείται ο υφιστάμενος ΒΟΑΚ ως νότιος 

κλάδος του αυτ/μου με κατεύθυνση προς Άγιο Νικόλαο και προβλέπεται βόρεια 

μονόπλευρη διαπλάτυνση για τον βόρειο κλάδο του αυτ/μου με κατεύθυνση προς 

Ηράκλειο. 

Στις περιοχές διέλευσης του ΒΟΑΚ επί των υφιστάμενων τεχνικών έργων, τα οποία και 

διατηρούνται στο νότιο κλάδο (μία σήραγγα μήκους 400μ και τρεις κοιλαδογέφυρες), 

προβλέπεται διαχωρισμός της οδού σε δύο κλάδους. Όσον αφορά τη μηκοτομική χάραξη 

του αυτοκινητόδρομου, ακολουθείται η υφιστάμενη υψομετρία του ΒΟΑΚ, με εξαίρεση τις 

περιοχές που δεν εξασφαλίζονται τα απαιτούμενα μήκη ορατοτήτων για στάση. 

Στο τμήμα Χερσόνησος - Μάλια προβλέπονται δύο Ανισόπεδοι Κόμβοι, ο Α.Κ. 

Χερσονήσου όπου επεκτείνεται ο υφιστάμενος ημικόμβος και ο Α.Κ. Σταλίδας. Ο Α.Κ. 

Χερσονήσου αποτελείται από δύο συνδετήριους κλάδους, έναν για είσοδο στον ΒΟΑΚ 

προς Ηράκλειο και έναν για έξοδο από τον ΒΟΑΚ προς Χερσόνησο. Ο Α.Κ. Σταλίδας 

αποτελείται από τέσσερεις συνδετήριους κλάδους, δύο για είσοδο και δύο για έξοδο από 

τον ΒΟΑΚ στη θέση προσωρινού κυκλικού κόμβου. 

Για την αποκατάσταση του τοπικού οδικού δικτύου της περιοχής περιλαμβάνονται 

1,83χλμ παράπλευρου και κάθετου δικτύου. 

Όσον αφορά τα τεχνικά έργα που προβλέπονται, αυτά είναι (4) Γέφυρες Μονού Κλάδου, 

(1) Σήραγγα Μονού Κλάδου, (4) Κ.Δ., (2) Α.Δ., (1) τεχνικό προστασίας σπηλαίου 

«Φραγκαντώνη» , (1) οπλισμένο επίχωμα, και (12) τοίχοι αντιστήριξης. 

Το συνολικό κόστος κατασκευής (χωρίς ΓΕ+ΟΕ, απρόβλεπτα, εργολαβικό όφελος και 

ΦΠΑ) ανέρχεται σε 48,08εκ.€ περίπου, που αντιστοιχεί σε 5,17εκ€ ανά χιλιόμετρο περίπου 

και με πιθανό περιθώριο αύξησης μέχρι 35%. 
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7. Τμήμα Μάλια  - Νεάπολη  

Η χάραξη της Αρχικής Τεχνικής Λύσης μετά τα Μάλια και μέχρι το Σεληνάρι, στρέφεται 

νοτιοανατολικά εγκαταλείποντας τον υφιστάμενο ΒΟΑΚ για μήκος 4,8χλμ. Μέχρι τη 

Χ.Θ.173+000 εκτείνεται μεταξύ καλλιεργειών σε επίχωμα και ανέρχεται με υψομετρική 

κλίση περίπου 5,00%. Ακολούθως διέρχεται από ορεινό όγκο με δίδυμες σήραγγες μονού 

κλάδου (μέσου μήκους 1.860μ) και μηκοτομική κλίση αρχικά ανοδική περίπου 3,00% και εν 

συνεχεία ελαφρώς καθοδική -0,5 %. Μετά την έξοδο των σηράγγων η χάραξη διέρχεται 

από βαθιά ρεματιά προβλέποντας τεχνικά δύο κοιλαδογέφυρων μονού κλάδου (μέσου 

μήκους 240μ) με σκοπό να παρακαμφθεί η περιοχή του Σεληναρίου, δεδομένου ότι εκεί ο 

υφιστάμενος ΒΟΑΚ διέρχεται σε πολύ δυσμενές εδαφικό ανάγλυφο με συνεχόμενες 

κατολισθήσεις μέσα από το ομώνυμο φαράγγι του Σεληναρίου (περί τη Χ.Θ. 175+200). 

Μετά την παράκαμψη του Σεληναρίου (Χ.Θ.175+200) μέχρι το πέρας του τμήματος, η 

χάραξη κινείται σε ορεινό ανάγλυφο επί του υφιστάμενου ΒΟΑΚ για 5,10χλμ, βελτιώνοντας 

τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού για αυτοκινητόδρομο. Στο εν λόγω τμήμα η 

διαπλάτυνση γίνεται κυρίως αμφίπλευρα λόγω των μικρών υφιστάμενων 

οριζοντιογραφικών καμπυλών ενώ η μέγιστη εφαρμοζόμενη υψομετρική κλίση είναι της 

τάξης 6,54%. Η χάραξη διέρχεται από την περιοχή του Βραχασίου με σήραγγες 

διαχωρισμένων κλάδων. Συγκεκριμένα για την διέλευση του βόρειου κλάδου του αυτ/μου 

διατηρείται η υφιστάμενη σήραγγα μήκους 276μ περίπου και προτείνεται διάνοιξη νέας 

σήραγγας μήκους 255μ για την διέλευση του νότιου κλάδου.  

Με σκοπό την διατήρηση της υφιστάμενης σήραγγας του Βραχασίου, η ελάχιστη κυρτή 

μηκοτομική καμπύλη που εφαρμόστηκε στην περιοχή είναι minHk=7.000μ (ως 

υφιστάμενη), η οποία αποκλίνει από την προτεινόμενη ελάχιστη minHk=11.000μ (που 

απαιτείται για την εξασφάλιση της ορατότητας για V85=110χλμ/ώρα). Δεδομένου όμως ότι 

στα πλαίσια της Μελέτης Σήμανσης – Ασφάλισης θα προβλεφθεί ως μέγιστο όριο 

ταχύτητας maxSL= 80χλμ/ώρα στις περιοχές των σηράγγων, δεν προκύπτει πρόβλημα 

σχεδιασμού και ορατότητας στην περιοχή. 

Συνολικά στο τμήμα Μάλια – Νεάπολη προβλέπονται τρεις Ανισόπεδοι Κόμβοι, ο νέος 

Α.Κ. Μαλίων, ο Α.Κ. Σισίου και ο Α.Κ. Σεληναρίου. Ο Α.Κ. Μαλίων και Α.Κ. Σισίου είναι 

πλήρεις με τέσσερεις συνδετήριους κλάδους, δύο για είσοδο και δύο για έξοδο στον ΒΟΑΚ. 

Ο Α.Κ. Σεληναρίου διαθέτει τρεις συνδετήριους κλάδους, ένας για είσοδο προς Άγιο 

Νικόλαο και δύο για έξοδο από τον ΒΟΑΚ για Σεληνάρι. Η είσοδος από Σεληνάρι προς 

Ηράκλειο δεν προβλέπεται δεδομένου ότι θα εξυπηρετείται από τον υφιστάμενο ΒΟΑΚ.  

Για την αποκατάσταση του τοπικού οδικού δικτύου της περιοχής περιλαμβάνονται 

9,60χλμ παράπλευρου και κάθετου δικτύου. 
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εφΌσον αφορά τα τεχνικά έργα που προβλέπονται, αυτά είναι (2) Γέφυρες Μονού Κλάδου, 

(3) Σήραγγες Μονού Κλάδου, (12) Κ.Δ., (1) Α.Δ., (21) τοίχοι αντιστήριξης και (1) 

πασσαλότοιχος. 

Το κόστος κατασκευής βασίσθηκε σε αναλυτική προμέτρηση των ποσοτήτων των 

επιμέρους εργασιών (χωματουργικά, σκυροδέματα, οδοστρωσία, ασφαλτικά) σύμφωνα με 

τον προϋπολογισμό της ΠΜΑ καθώς και σε κατ’ εκτίμηση των λοιπών απαιτουμένων 

εργασιών (σήμανση – ασφάλιση, τεχνικά έργα, οδοφωτισμός, ηχοπετάσματα, 

αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ). 

Το συνολικό κόστος κατασκευής (χωρίς ΓΕ+ΟΕ, απρόβλεπτα, εργολαβικό όφελος και 

ΦΠΑ) ανέρχεται σε 128,85εκ.€ περίπου, που αντιστοιχεί σε 9,77εκ€ ανά χιλιόμετρο 

περίπου και με πιθανό περιθώριο αύξησης μέχρι 44%. 

 

8. Τμήμα Νεάπολη – ‘Αγιος Νικόλαος 

Η αρχική Τεχνική Λύση αναβάθμισης του ΒΟΑΚ στο τμήμα αυτό προέρχεται από την 

σχετική Οριστική Μελέτη Οδοποιίας που εκπονήθηκε το 2013 σύμφωνα με τους 

εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. 

Στα πλαίσια της Οριστικής μελέτης διατηρείται η υφιστάμενη χάραξη του ΒΟΑΚ στο 

μεγαλύτερο τμήμα της και βελτιώνονται μεμονωμένα γεωμετρικά στοιχεία της οδού όπως 

οριζοντιογραφικές και μηκοτομικές καμπύλες, με κριτήριο την επιδιωκόμενη ταχύτητα 

μελέτης Ve=90km/h (με βάση τους ΟΜΟΕ-Χ). Στα τμήματα όπου διατηρείται η υφιστάμενη 

χάραξη του ΒΟΑΚ προτείνεται μονόπλευρη διαπλάτυνση της οδού, με εξαίρεση τα πρώτα 

1,2χλμ όπου προβλέπεται αμφίπλευρη διαπλάτυνση. 

Από την τ.ΕΥΔΕ/ΒΟΑΚ είχε προταθεί εναλλακτική πρόταση νέας χάραξης από 

Νεάπολη μέχρι και μετά τις Λίμνες , μέσω του κάμπου του Χουμεριάκου, μήκους περί τα 7 

Km , αλλά δεν αδειοδοτήθηκε περιβαλλοντικά από το ΥΠΕΚΑ. Στην μελέτη της ΠΠΠΑ θα 

παρουσιασθεί ως εναλλακτική πρόταση για ενδεχόμενη επανεξέταση.   

Η τυπική διατομή που έχει εφαρμοσθεί για τον μελλοντικό αυτοκινητόδρομο είναι τύπου 

«α4ν*σ» βάσει της Εγκυκλίου 41/2005 της ΔΜΕΟ/α συνολικού πλάτους οδοστρώματος 

22,25μ. Για το παράπλευρο δίκτυο έχει εφαρμοσθεί τυπική διατομή τύπου «γ2» πλάτους 

οδοστρώματος 7,50μ, «ε2» πλάτους οδοστρώματος 6,50μ και «η2» πλάτους 

οδοστρώματος 4,50μ. 

Περί τη Χ.Θ.181+060 προβλέπεται η κατασκευή νέου Α.Κ. Νεάπολης μορφής 

«διαμαντιού» και η κατάργηση του υφιστάμενου μορφής «τρομπέτας». Επίσης 

προβλέπεται η κατασκευή του Α.Κ. Λιμνών – Λακκωνίων μορφής «διαμαντιού» περί τη 



 

 

15 

Χ.Θ.186+477, ενώ στο τέλος του υπόψη τμήματος προβλέπεται η κατασκευή του νέου 

Α.Κ. Αγίου Νικολάου μορφής «τρομπέτας» με τεχνικό κάτω διάβασης περί τη 

Χ.Θ.193+600.  

Στα πλαίσια της σύνταξης της Αρχικής Τεχνικής Λύσης προτάθηκε η κατασκευή 

ημικόμβου Λακκωνίων περί τη Χ.Θ.189+000 με έξοδο από Άγιο Νικόλαο προς Λακκώνια 

και είσοδο από Λακκώνια προς Άγιο Νικόλαο. Στα πλαίσια της παρούσης προσθήκης 

παραλλάσσεται η οδός SR4A από τη Χ.Θ.0+000 έως και τη Χ.Θ.0+176 (διασταύρωση με 

SR3A) καθώς και η ΚΟ5 από τη Χ.Θ.0+000 έως τη Χ.Θ.0+150. Το τεχνικό της ΚΟ5 

παραμένει σύμφωνο με την Οριστική Μελέτη Οδοποιίας. Επίσης προκειμένου να 

αποκτήσουν πρόσβαση παρόδιες χρήσεις περί τις Χ.Θ.191+200 και 191+800, προτείνεται 

η επέκταση της SR5A δυτικά. Η επέκταση αυτή (SR5A1) διέρχεται μπροστά από το 

βενζινάδικο περί τη Χ.Θ.192+300 εξασφαλίζοντας το χώρο για τη δημιουργία της 

προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σύνδεσης.  

Για την αποκατάσταση του δευτερεύοντος οδικού δικτύου του τμήματος και την 

εξασφάλιση πρόσβασης στις παρόδιες ιδιοκτησίες του ΒΟΑΚ, προβλέπεται η κατασκευή 

παράπλευρων και κάθετων οδών συνολικού μήκους 11,20χλμ.  

Όσον αφορά τα τεχνικά στο τμήμα αυτό, προβλέπονται τέσσερις (4) γέφυρες μήκους 

100μ, 75μ, 125μ και 100μ αντιστοίχως, πέντε (5) τεχνικά πλήρους ή μερικής κάλυψης 

μήκους 320μ, 160μ, 160μ, 60μ και 120μ αντιστοίχως καθώς και οκτώ (8) κάτω διαβάσεις. 

Τέλος προβλέπεται και η κατασκευή τοίχων αντιστήριξης συνολικού μήκους 3.265μ.  

Το συνολικό κόστος κατασκευής (χωρίς ΓΕ+ΟΕ, απρόβλεπτα, εργολαβικό όφελος και 

ΦΠΑ) ανέρχεται σε 73,78εκ.€ περίπου, που αντιστοιχεί σε 5,23εκ€ ανά χιλιόμετρο περίπου 

και με πιθανό περιθώριο διακύμανσης 30% στην τεχνική αυτή λύση. 

 

 



 

 

16 

 



 

 

17 

 



 

 

18 

9. Προϋπολογισμός τμήματος Β.Ο.Α.Κ.  Ηράκλειο – ‘Αγιος Νικόλαος 

 

Το συνολικό κόστος του τμήματος «Ηράκλειο – ‘Αγιος Νικόλαος» σύμφωνα με τον επί 

μέρους πίνακα του προυπολογισμού της μελέτης είναι : 250.709.338 € , χωρίς Γ.Ε. & Ε.Ο. 

(18%) ,  απρόβλεπτα (9%) , και ΦΠΑ (24%) για την κατασκευή 36,6 Km. Mαζί με 

την δαπάνη Γ.Ε. & Ε.Ο. (18%) ,  απρόβλεπτα (9%) , αναθεώρηση (3%) και ΦΠΑ 

(24%) το συνολικό κόστος του έργου και προ έκπτωσης αναδόχου  ανέρχεται σε 

399.853.315€ και σε στρογγύλευση 400.000.000 €. Το κόστος των απαλλοτριώσεων 

εκτιμήθηκε από τον μελετητή σε 14.000.000€, οπότε το γενικό σύνολο του κόστους 

διαμορφώνεται στα 414.000.000 €.  

 

10. Συνολικός προϋπολογισμός αναβάθμισης σε αυτ/μο Χανιά – Ηράκλειο –‘Αγιος     

Νικόλαος.  
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Οδικό τμήμα Km Κόμβοι Σήραγγες C & C Γέφυρες Κόστος εκ. € Παρατηρήσεις

Παράκαμψη Χανίων 8 3 0 0 8,00 Κατασ/νο  τμήμα

Σούδα - Καλύβες 11,05 3 2.440 1.420 112,14

Καλύβες - Αγιοι Πάντες 7,66 2 640 244 41,03

Αγιοι Πάντες - Βρύσες 7,01 2 0 0 19,02

Χανιά - Βρύσες 33,72 10 3.080 1.664 180,19

Βρύσες - Ατσιπόπουλο 22,56 5 3.860 731 2.223 204,59

Ατσιπόπουλο - Αμάρι 7,8 3 7,80 Κατασ/νο  τμήμα

Αμάρι - Εσταυρωμένος 7,13 1 0 254 36,12

Εσταυρωμένος - 

Πάνορμος
6,1 1 0 215 31,81

Βρύσες - Γεροπόταμος 43,59 10 3.860 2.692 280,32

Πάνορμος - Εξάντης 9,42 3 0 442 42,08

Εξάντης  - Λινοπεράμτα 36,18 8 6.230 3.422 312,60

Λινοπεράματα - Γούρνες 25,5 8 31,64 Κατασ/νο  τμήμα

Εξάντης-Γούρνες 71,1 19 6.230 3.864 386,32

Σύνολα : 148,41 846,83

Προς  κατασκευή 107,11 39 13.170 8.220 1.350,60

Οδικό τμήμα Km Κόμβοι Σήραγγες C & C Γέφυρες Κόστος εκ. € Παρατηρήσεις

Παράκαμψη Ηρακλείου 0 0 0 0 0,00

Γούρνες - Χερσόνησος 9,09 2 0 983 0,00

Χερσόνησος - Μάλια 9,3 2 375 910 48,08

Μάλια - Νεάπολη 13,19 3 4.030 425 128,85

Νεάπολη - 'Αγιος 

Νικόλαος
14,11 3 0 1.160 795 73,78

Σύνολα 45,69 10 4.405 1.891 3.113 250,71 (χωρίς ΦΠΑ, ΕΟ)

Προς  κατασκευή 143,71

399,85 (με ΦΠΑ, ΕΟ, Απρ.)

Σύνολα : 194,1 49 17.575 1.891 11.333 1.097,54 (χωρίς ΦΠΑ, ΕΟ)

Κατασκευαστικό 

κόστος
1.750,45 (με ΦΠΑ, ΕΟ, Απρ.)

Απαλλοτριώσεις 101,75

Συνολικό κόστος 1.852,20 (με ΦΠΑ, ΕΟ, Απρ.)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ ΒΟΑΚ

ΤΜΗΜΑ ΒΟΑΚ ΧΑΝΙΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ (1)

ΤΜΗΜΑ ΒΟΑΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ (2)
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  Σύμφωνα με τα παραπάνω ο προϋπολογισμός κόστους κατασκευής του οδικού 

δικτύου  Χανιά – Ηράκλειο - Άγιος Νικόλαος , κατά την μελέτη αυτή όπως φαίνεται στον 

συνημμένο πίνακα προυπολογισμού ανέρχεται στο ποσό των 1.097.553.091 ευρώ  χωρίς 

Γ.Ε. & Ε.Ο. (18%) ,  απρόβλεπτα (9%) και ΦΠΑ (24%) για την κατασκευή 194,10 Km. 

Mαζί με την δαπάνη Γ.Ε. & Ε.Ο. (18%) ,  απρόβλεπτα (9%)  και ΦΠΑ (24%) το 

συνολικό κόστος του έργου και προ έκπτωσης αναδόχου  ανέρχεται σε 1.750.442.356,43 € 

και σε στρογγύλευση 1.750.000.000 € με περιθώριο αύξησης κατά την σύνταξη της 

οριστικής μελέτης 38% κατά τον μελετητή. Το κόστος των απαλλοτριώσεων εκτιμήθηκε 

από τον μελετητή σε 101.750.000€, οπότε το γενικό σύνολο του κόστους διαμορφώνεται 

στα 1.852.192.356,43 € ή σε στρογγύλευση 1.852.000.000 €.  

11. Ωριμότητα λύσης 

  Ο ΒΟΑΚ ο οποίος κατασκευάσθηκε στην αρχική του μορφή πριν από περισσότερο 

από 40 χρόνια από σήμερα, έχει βοηθήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό στην επικοινωνία 

μεταξύ των περιοχών του νησιού και στην ανάπτυξη της Κρήτης. Η αναβάθμιση και ο 

εκσυγχρονισμός του αποτελεί αδήριτη ανάγκη και έργο προτεραιότητας για δύο λόγους:  

▪ Ο πρώτος σχετίζεται με την οδό αυτή – καθεαυτή, δεδομένου ότι οι πρόσφατες 

κυκλοφοριακές προβλέψεις για το 2045, παρότι δεν είναι τόσο αισιόδοξες όσο αυτές της 

Κυκλοφοριακής Μελέτης του 1998-2000, δείχνουν ότι απαιτείται η διαπλάτυνση της 

διατομής του δρόμου από δίιχνη σε τετράιχνη αρτηρία. Η διαπλάτυνση αυτή, μαζί με τις 

προτεινόμενες προδιαγραφές αναβάθμισης του άξονα, εκτός από την λειτουργικότητα της 

οδού, θα βοηθήσει τα μέγιστα και στην βελτίωση της οδικής ασφάλειας.  

▪ Ο δεύτερος λόγος αφορά στην ενδυνάμωση της αναπτυξιακής προοπτικής στις περιοχές 

διέλευσης του ΒΟΑΚ. Ο χαρακτηρισμός του άξονα κατ’ αρχήν ως οδού ταχείας 

κυκλοφορίας και πρόσφατα ως αυτ/μου, απαγορεύει (ορθά) την απ’ ευθείας πρόσβαση 

στην οδό. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την έλλειψη κόμβων και επαρκούς 

παραπλεύρου δικτύου, επιδρά ανασχετικά στην δημιουργία νέων επενδύσεων, καθόσον 

δεν είναι εύκολο να δοθεί άδεια κυκλοφοριακής σύνδεσης. Ακόμη και αν δεν καταστεί 

εφικτή η αναβάθμιση του άξονα σε αυτ/μο, πρέπει να κατασκευασθούν οι αναγκαίοι 

ανισόπεδοι κόμβοι και το παράπλευρο δίκτυο πρόσβασης και εξυπηρέτησης των 

παροδίων ιδιοκτησιών.  

▪ Στην προτεινόμενη αρχική τεχνική λύση καταβλήθηκε προσπάθεια διατήρησης του 

υφιστάμενου δρόμου στο μεγαλύτερο δυνατό μήκος για μείωση του κόστους των 

απαλλοτριώσεων οι οποίες πρέπει να πληρωθούν εξ’ ολοκλήρου από το Ελληνικό 

Δημόσιο, για διατήρηση των χρήσεων γης ως έχουν προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι 

κοινωνικές αντιδράσεις και προβλήματα διέλευσης που δεν είναι σήμερα γνωστά 
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(αρχαιολογικές περιοχές, κατολισθένοντα εδάφη κλπ) και τέλος, για την αποφυγή της 

υποβάθμισης του βόρειου μετώπου της Κρήτης με την κατασκευή δύο παράλληλων 

οδικών αξόνων σε μικρή μεταξύ τους απόσταση.  

Τα βασικά στοιχεία της αρχικής τεχνικής λύσης από τα Χανιά μέχρι τον Άγιο Νικόλαο 

είναι τα ακόλουθα: 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ ΟΑΚ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ  ΧΑΝΙΑ – 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΒΟΑΚ 

 

• Μήκος ΒΟΑΚ από Α/Κ Βαμβακόπουλου Χανίων έως Άγιο Νικόλαο 194,10 Km 

• Μήκος προς κατασκευή τμημάτων από Χανιά έως Ηράκλειο 107,11 Km (αντί 

112,20 χλμ του υφιστάμενου ΒΟΑΚ  ,μείωση 5,09 χλμ ή 4,50%).   
o Κόστος : 846,83 εκ. € χωρίς ΦΠΑ, απρ. & ΕΟ και 1.350,60 εκ. € με 

ΦΠΑ, απρ. & ΕΟ.  
o Κόστος απαλ/σεων: 87,75 εκ. € 
o  Γενικό Σύνολο κόστους : ~1.438 εκ. € 

 

• Μήκος προς κατασκευή τμημάτων από Ηράκλειο έως Άγιο Νικόλαο 36,6 Km.  

o Κόστος : 250,71 εκ. € χωρίς ΦΠΑ, απρ. & ΕΟ και 399,85 εκ. € με ΦΠΑ, 

απρ. & ΕΟ.  

o Κόστος απαλ/σεων: 14 εκ. € 

o Γενικό Σύνολο κόστους : ~414 εκ. € 

 

• Συνολικό μήκος προς κατασκευή : 143,71 Km. 

• Συνολικό κόστος έργου (χωρίς Ε.Ο., απρόβλεπτα και ΦΠΑ) 1.097,54 εκ. € ή 

7,31 εκ.€/Km 

• Συνολικό κόστος έργου (με Ε.Ο., απρόβλεπτα και ΦΠΑ) 1.750,45 εκ. € 

• Συνολικό κόστος απαλλοτριώσεων 101,75 εκ. € 

• Συνολικό μήκος 40 νέων γεφυρών 11.333 m 

• Συνολικό μήκος 14 νέων σηράγγων 17.575 m & 1.891 C&C. 

• Μήκος συνολικού παράπλευρου δικτύου : 151,73χλμ (μεγαλύτερο από το 

μήκος του αυτ/μου). 

• Συνολικός αριθμός Α/Κ : 50 

• Μήκος αναβάθμισης οδού 114,01 χλμ (80% του συνολικού μήκους) και μήκος 

νέων χαράξεων 29,70 Km (20%). 

• Χαρακτηριστικά τμήματα νέων χαράξεων : 

o Kαλάμι – Καλύβες : ~2 Km 

o Βρύσες – Πετρέ – Ατσιπόπουλο : ~14 Km 

o Περιοχή Σεισών : 6 Κm 

o Αγία Πελαγία – Παλαίκαστρο : ~2  Km 

o Τάρμαρος – Σεληνάρι : ~6 Km 

 

• Στην διαδικασία της διαβούλευσης μπορούν να προταθούν και εναλλακτικές 

λύσεις χάραξης σε επί μέρους τμήματα, όπως π.χ. Νοτιότερη χάραξη από Α/Κ 

Αμαρίου – Γεροπόταμος, Nεάπολη - Λίμνες κ.α. 

• Ωριμότητα λύσης : 59,85 Km ή 41,64 % του συνολικού μήκους έχει εκδοθεί 

είναι υπό έκδοση  ΑΕΠΟ. 
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Με την λύση αυτή: 

1. Προκύπτει χαμηλό κόστος κατασκευής. 

2. Μικρές απαλλοτριώσεις. 

3. Μικρό κόστος λειτουργίας – συντήρησης (ένας άξονας). 

4. Μειωμένο ρίσκο διέλευσης από χώρους αρχαιολογικού ενδιαφέροντος που δεν έχουν 

ακόμη αποκαλυφθεί. 

5. Υπηρετείται το Χωροταξικό Σχέδιο Κρήτης, το οποίο προβλέπει τουριστική ανάπτυξη 

ευρείας κλίμακας στα παράλια και διατήρηση και ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα στο 

εσωτερικό, παράλληλα με την ανάδειξη των στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς και 

εναλλακτικών μορφών τουρισμού. 

6. Δίδεται η δυνατότητα πρόσβασης και εξυπηρέτησης των παροδίων ιδιοκτησιών. 

Για την ωρίμανση της ως άνω αρχικής τεχνικής λύσης απαιτείται κατ’ αρχήν η σύνταξη 

Φακέλου ΠΠΠΑ του συνολικού έργου και η αποστολή του στους αρμόδιους φορείς για 

γνωμοδότηση.  

Κατά την διαβούλευση της ΠΠΠΑ από τις υπηρεσίες και φορείς και της διαδικασίας 

δημοπράτησης που θα ακολουθηθεί, πιθανόν να προκύψουν αλλαγές χαράξεων, οπότε θα 

χρειασθεί μία τεχνική βελτιστοποίηση της λύσης σε επίπεδο τουλάχιστον ΠΜΑ και 

Προκαταρκτικής Μελέτης των Ανισοπέδων Κόμβων. 

   

                                                        Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 

 

Την αποδοχή της μελέτης με τίτλο «Αρχική Τεχνική Λύση Αναβάθμισης του ΒΟΑΚ σε 

αυτοκινητόδρομο από Χανιά – Ηράκλειο και έως Άγιο Νικόλαο στα πλαίσια των παραπάνω 

αναφερομένων συμβάσεων  λαμβάνοντας υπόψη τις αναφερθείσες  επισημάνσεις  σχετικά με:  

α) Την εφαρμογή της τυπικής διατομής «α4ν*σ» της εγκυκλίου 41 που έχει εγκριθεί με την με 

αρ. πρ : ΔΜΕΟ/α/ο/2006/18-11-2005 του τ. ΥΠΕΧΩΔΕ. 

β) Την αποδοχή των κριτηρίων σχεδιασμού όπως αυτά αναφέρονται στην παράγραφο Α.4.2. 

γ) Την αποδοχή της προτεινόμενης χάραξης στο οδικό τμήμα από Ηράκλειο – ‘Αγιο Νικόλαο 

και ειδικώτερα από Χερσόνησο – Μάλια – Νεάπολη – ‘Αγιο Νικόλαο με την επιφύλαξη 

ενδεχόμενων διορθώσεων – συμπληρώσεων που θα προέλθει από την διαβούλευση στο 

πλαίσιο της ΠΠΠΑ και του εποπτεύοντος Υπουργείου. 
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δ) Την αποδοχή της με ημερ. Ιαν. 2018 τεχνικής έκθεσης με τον προυπολογισμό των επί 

μέρους τμημάτων και του συνολικού έργου, λαμβάνοντας υπόψη , το κόστος των 

σηράγγων , των γεφυρών και το κόστος των εργασιών για τη βελτίωση του υφιστάμενου 

διπλού κλάδου στον συνολικό προϋπολογισμό όπως αναφέρθηκε και υπολογίζεται στις 

παραπάνω παρ. Α.4.3 – Α.4.6 , Β.9 και Β.10 καθώς επίσης και όλες τις επισημάνσεις – 

συμπληρώσεις – διορθώσεις της παρούσας εισήγησης. 

ε) Οι παραπάνω προτάσεις τελούν υπό την προϋπόθεση της τελικής αποδοχής του 

εποπτεύοντος Υπουργείου Υποδομών , αλλά και της σύμφωνης γνώμης της Π.Π.Π.Α. που 

θα πρέπει να εκπονηθεί και εγκριθεί αρμοδίως (ΔΙΠΑ).   

 

 

                                                                                   Ο Δ/ΝΤΗΣ ΣΥΓΚ. ΕΡΓΩΝ 

 
 
 
 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΑΠΑΚΗΣ 
                                     Τοπογράφος Μη/κός με Α’β 
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α/α ΓΕΦΥΡΕΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΟΣΤΟΣ/m

ΜΕΣΟΣ 

ΟΡΟΣ / m

ΜΕΣΟ 

ΚΟΣΤΟΣ/m

ΤΥΠΙΚΗ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

1 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΡΟΚ. ΔΟΚΑΡΙΑ 8.219,75 10.657.178,45 1.296,53

2 ΧΑΜΕΖΙΟΥ ΠΡΟΚ. ΔΟΚΑΡΙΑ 12.320,00 14.566.774,24 1.182,37

3 ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ (Τ11) ΠΡΟΚ. ΔΟΚΑΡΙΑ 2.990,00 3.540.136,41 1.183,99

4 ΑΠΟΜΑΡΜΑ Ι ΠΡΟΚ. ΔΟΚΑΡΙΑ 3.150,00 3.306.382,27 1.049,65

5 ΑΠΟΜΑΡΜΑ ΙΙ ΠΡΟΚ. ΔΟΚΑΡΙΑ 3.675,00 4.153.892,03 1.130,31

6 ΕΔ. ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΠΡΟΚ. ΔΟΚΑΡΙΑ 1.317,00 1.396.168,68 1.060,11

7 ΠΑΝΑΣΟΥ ΠΡΟΚ. ΔΟΚΑΡΙΑ 3.900,00 4.527.050,20 1.160,78

8 ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ (Γ3) ΠΡΟΚ. ΔΟΚΑΡΙΑ 1.176,50 1.289.715,46 1.096,23

9 ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ ΓΟΥΡΝΕΣΠΡΟΒΟΛΟΔΟΜΗΣΗ 6.050,00 8.077.435,53 1.335,11 1.335,11 1.335 0,00 0,00%

10 Α.Δ. ΠΡΙΝΙΑ ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΗ 420,00 385.842,00 918,67

11 Α.Δ.ΠΑΝΑΣΟΥ ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΗ 525,00 576.960,00 1.098,97

12 Α.Δ. ΑΠΟΜΑΡΜΑ1 ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΗ 462,50 1.014.584,16 2.193,70

13 Α.Δ. ΑΠΟΜΑΡΜΑ2 ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΗ 375,00 1.292.778,65 3.447,41

14 Α.Δ. ΑΠΟΜΑΡΜΑ3 ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΗ 330,00 831.810,44 2.520,64

15 Κ.Δ. ΑΠΟΜΑΡΜΑ5 ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΗ 375,00 600.749,98 1.602,00

16 Κ.Δ. ΑΠΟΜΑΡΜΑ8 ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΗ 172,50 184.484,16 1.069,47

17 Κ.Δ. ΑΠΟΜΑΡΜΑ3 ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΗ 165,00 189.415,97 1.147,98

18 Κ.Δ. ΑΠΟΜΑΡΜΑ6 ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΗ 217,50 567.979,86 2.611,40

19 Κ.Δ. ΑΠΟΜΑΡΜΑ12 ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΗ 221,48 252.420,00 1.139,70

46.062,23 57.411.758,49 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 1.246

ΣΥΝΟΛΑ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ ΔΟΚΑΡΙΑ  : 36.748,25 43.437.297,73 1.145,00 X-S= 1.069,98 X+S= 1.220,02

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΓΕΦΥΡΩΝ

1.145,00 1.182 75,02 6,55%

2.035,88

1.514,11

45,96%935,761.942

1.559 580,29 38,33%

α/α ΣΗΡΑΓΓΑ ΜΗΚΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΟΣΤΟΣ/m ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ
ΜΕΣΟ 

ΚΟΣΤΟΣ/m

ΤΥΠΙΚΗ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

1 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 260,00 4.665.542,69 17.944,39

2 ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 505,00 16.437.925,15 32.550,35

3 ΑΠΟΜΑΡΜΑ 468,47 9.706.950,68 20.720,54

4 ΠΛΟΥΤΗΣ 431,42 8.956.076,71 20.759,53

ΣΥΝΟΛΑ : 1.664,89 39.766.495,24 22.993,70 X-S= 17.359,34 X+S= 28.628,06

23.885,3622.993,70 5.634,36 24,50%

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ / m
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