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Ενημερωτικό σημείωμα 

 

 

Για το έργο με Σύμβαση Παραχώρησης: 

«Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία Συντήρηση  

και Εκμετάλλευση του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης  

καθώς και Μελέτη, Κατασκευή και Χρηματοδότηση  

των οδικών συνδέσεων αυτού». 

 

 

Α) Οι αλλαγές που έγιναν στη δομή του διαγωνισμού με βάση τις 

οδηγίες τις εντολές και τις οδηγίες του Υπουργού Υποδομών και 

Μεταφορών. 

 

Με την απόφαση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστου Σπίρτζη, για 

την ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου του αερολιμένα Καστελίου ολοκληρώθηκε ο 

ανοικτός διεθνής διαγωνισμός που διενεργήθηκε στις 27-10-2016. Η Επιτροπή 

Διαγωνισμού, στην οποία μετείχαν υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου, 

εκπρόσωποι των φορέων (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, ΣΤΕΑΤ, ΚΕΔΚΕ) καθώς 

και ειδικοί επιστήμονες εκ μέρους της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ολοκλήρωσε 

επιτυχώς και με πλήρη ομοφωνία τη διαδικασία αξιολόγησης πού ήταν πλήρως 

αντικειμενική με σαφή και απολύτως μετρήσιμα κριτήρια, μην επιτρέποντας σε 

κανένα βαθμό υποκειμενική κρίση, γεγονός διασφαλίζει την διαφάνεια και το δημόσιο 

συμφέρον.    

Χρήσιμο είναι να κάνουμε μια μικρή αναδρομή για το πως φθάσαμε σε αυτή τη πολύ 

σημαντική ημέρα και αφού είχε προηγηθεί ο άγονος διαγωνισμός που έγινε τον 

Οκτώβριο του 2011 και που είχε σαν αποτέλεσμα να διακυβευθεί η υλοποίηση του 

τόσο σημαντικού αυτού Έργου: 

Στις 01-12-2015 υπογράφτηκε η υπουργική απόφαση έγκρισης των Τευχών 

Μεταβολών για την Σύμβαση Παραχώρησης. Με την απόφαση αυτή έκλεισε ένας 

σημαντικός κύκλος παρεμβάσεων και αλλαγών στη δομή του διαγωνισμού που 

προκηρύχθηκε το 2014, με στόχο την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος με 

βάση τη φιλοσοφία της νέας Κυβέρνησης, όπως αυτή είχε ανακοινωθεί στις 28-08-

2015. Οι παρεμβάσεις και αλλαγές αφορούσαν κατά κύριο λόγο στην: 

1. Αύξηση του ελάχιστου ποσοστού συμμετοχής του Δημοσίου στην Εταιρεία 

Κατασκευής και Λειτουργίας του Νέου Αερολιμένα από 40% σε 46%.  
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2. Μείωση του μέγιστου διατιθέμενου, κατά την περίοδο κατασκευής του νέου 

αερολιμένα, Τέλους Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αερολιμένων από 75% 

σε 65%. Με τη μείωση αυτή διασφαλίζεται πλήρως η κάλυψη των δαπανών 

της Υ.Π.Α. που αφορούν τη λειτουργία του αερολιμένα «Ν. Καζαντζάκης», 

μέχρι την ολοκλήρωση του κατασκευής και την έναρξη λειτουργίας του νέου 

αερολιμένα στο Καστέλι. 

3. Αύξηση της βαρύτητας του κριτηρίου της αιτούμενης Χρηματοδοτικής 

Συμβολής του Δημοσίου, που κατά μέγιστο προβλέπονται σε 220 

εκατομμύρια €, προκειμένου να επιβραβευτούν οι διαγωνιζόμενοι που ζητούν 

την μικρότερη οικονομική συνεισφορά του Δημοσίου στο Έργο. 

4. Αύξηση της βαρύτητας της Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζομένων. 

5. Ριζική τροποποίηση του τρόπου επιλογής του Ανεξάρτητου Μηχανικού με 

ουσιαστική συμμετοχή του Δημοσίου σε αυτόν.   

6. Αναδιαμόρφωση των αποδεκτών τεχνικών στοιχείων του διαγωνισμού 

(καθορισμός συγκεκριμένων υψηλών προδιαγραφών για βιοκλιματικό κτίριο 

του Αεροσταθμού κατά τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων, 

θέσπιση ελάχιστου περιβαλλοντικού αποτυπώματος του Αερολιμένα κλπ). 

7. Αναδιαμόρφωση των προβλέψεων σε θέματα που αυξάνουν την κοινωνική 

αποδοχή του Έργου και συγκεκριμένα στην αύξηση σε 2% του ποσοστού επί 

των ακαθάριστων έσοδα του αερολιμένα υπέρ των ΟΤΑ καθώς και για 

διάφορες άλλες κοινωνικές δράσεις. 

8. Πρόβλεψη για την εκτέλεση αρχαιολογικών ερευνών πριν από την έναρξη της 

Περιόδου Παραχώρησης. 

9. Η αιτούμενη χρηματοδοτική Συμβολή εκ μέρους του Δημοσίου περιορίστηκε 

σε 180 εκατομμύρια €. 

10. Η  Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει εκφράσει την πρόθεσή της  να 

χρηματοδοτήσει την συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου καθώς και όλες τις 

προπαρασκευαστικές δράσεις (μελέτες κλπ) που έχουν γίνει ή θα γίνουν 

μέχρι την υπογραφή της Σύμβασης Παραχώρησης. 

11.Το καθαρό κατασκευαστικό κόστος προβλέπεται σε 480 εκατομμύρια € 

περίπου, ενώ το σύνολο των δαπανών της κατασκευαστικής περιόδου 

(περιλαμβανομένων και των δαπανών ασφαλίσεων, της αμοιβής του 

Ανεξάρτητου Μηχανικού, της δαπάνης για την μεταφορά του παλαιού 

αεροδρομίου, τις προλειτουργιές δοκιμές κλπ) ανέρχεται σε 520 εκατομμύρια 

€ περίπου. Παραχωρησιούχος δεσμεύεται να καταβάλλει από Ιδια Κεφάλαια 

ποσό ύψους 158,4 εκατομμυρίων €, πλέον ποσού 36 εκατομμυρίων € ως 
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Δευτερογενούς Χρέους, ήτοι συνολικά ποσού 194,4 εκατομμυρίων € για την 

κατασκευή του Έργου. 

  

Β) Τα επόμενα βήματα μέχρι την υπογραφή της Σύμβασης 

Παραχώρησης. 

 

Εντός των επομένων δύο (2) μηνών θα πρέπει να ολοκληρωθούν: 

1. Η διαδικασία επιλογής του Ανεξάρτητου Μηχανικού από Επιτροπή με 

επικεφαλής στέλεχος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στην οποία θα 

μετέχουν ισότιμα το Δημόσιο και ο Προσωρινός Ανάδοχος.  

2. Η υποβολή εκ μέρους του Προσωρινού Αναδόχου του Φακέλου  

Τροποποίησης της Εγκεκριμένης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών 

Ορων, σύμφωνα με την υποβληθείσα εκ μέρους του Τεχνική Προσφορά.  

3. Η υποβολή των λοιπών αναγκαίων  στοιχείων (της εγγυητικής επιστολής 

δεσμευτικής επένδυσης, της επαλήθευσης Χρηματοοινομικού Μοντέλου από 

ανεξάρτητο ελεγκτικό φορέα, των συμβάσεων ασφαλίσεων, της σύμβασης 

Μελέτης – Κατασκευής, της σύμβασης δευτερογενούς δανείου κλπ) για την 

υπογραφή της Σύμβασης Παραχώρησης. 

Θα ακολουθήσει η ανακήρυξη του Οριστικού Αναδόχου και η αποστολή του Σχεδίου 

της Σύμβασης Παραχώρησης για προσυμβατικό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Προσυμβατικού Ελέγχου από το Ελεγκτικό 

Συνέδριο θα υπογραφεί η Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ Δημοσίου και της 

Εταιρείας για την κατασκευή και λειτουργία του Αερολιμένα (η οποία θα έχει μέχρι 

τότε συσταθεί) καθώς και των Αρχικών Μετόχων. Η Σύμβαση Παραχώρησης 

κυρωθεί από την Βουλή των Ελλήνων με νόμο. Αμέσως μετά θα ξεκινήσει η 

κατασκευή του Έργου. 

 

Γ)  Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου 

 

Το αντικείμενο του Έργου περιλαμβάνει την μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, 

λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του νέου διεθνούς αερολιμένα Καστελίου 

Πεδιάδος εντός της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης που συνίσταται σε : 

 

1. Όλες τις απαραίτητες έρευνες, μελέτες, κατασκευές, συστήματα και εξοπλισμό 

για τη λειτουργία του Νέου Αερολιμένα, που θα αντικαταστήσει το σημερινό εν 

λειτουργία αεροδρόμιο Ηρακλείου στην περιοχή της Αλικαρνασσού. Το Νέο 
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Αεροδρόμιο Καστελίου χωροθετείται σε επαφή με το στρατιωτικό αεροδρόμιο 

στο Καστέλι Πεδιάδος Νομού Ηρακλείου και θα λειτουργεί παράλληλα μ’ 

αυτό. Το Αεροδρόμιο θα περιλαμβάνει ένα διάδρομο κατηγορίας Ε, μήκους  

3.200 μέτρων, ένα τροχόδρομο παράλληλο με το διάδρομο κατηγορίας Ε 

πλάτους 23 μέτρων, με πρόβλεψη για μελλοντική κατασκευή και δεύτερου 

τροχόδρομου, τρεις κατ’ ελάχιστο συνδετήριους τροχόδρομους υψηλής 

ταχύτητας και δύο κατ’ ελάχιστον συνδετήριους τροχόδρομους μεταξύ του 

Αεροδρομίου και του Στρατιωτικού Αεροδρομίου. 

2. Ο νέος αερολιμένας επίσης θα περιλαμβάνει με βάση την Προσφορά του 

Προσωρινού Αναδόχου: 

2.1. Βιοκλιματικό Κεντρικό Κτίριο αεροσταθμού επιφάνειας 71.818 τ.μ. 

(έναντι 60.000 τ.μ. που ήταν η ελάχιστη επιτρπτή επιφάνεια κατά την 

Διακήρυξη). 

2.2. Μέγιστη Διανυόμενη Απόσταση Αναχωρούντων Επιβατών 247 μ. 

(έναντι 1.000 μ. που ήταν η μέγιστη επιτρεπτή απόσταση κατά την 

Διακήρυξη). 

2.3. Μέγιστη Διανυόμενη Απόσταση Αφινούμενων Επιβατών 187 μ. (έναντι 

1.000 μ. που ήταν η μέγιστη επιτρεπτή απόσταση κατά την 

Διακήρυξη). 

2.4. Μέγιστη Απόσταση Τροχοδρόμησης Αεροσκαφών 3.875 μ. (έναντι 

5.000 μ. που ήταν η μέγιστη επιτρεπτή απόσταση κατά την 

Διακήρυξη). 

2.5. Είκοσι επτά (27) Θέσεις Στάθμευσης στην Πίστα, με δυνατότητα 

Αυτόνομης Προσέγγισης και Απομάκρυνσης, σύστημα αποθήκευσης 

και διανομής καυσίμων με υπόγειο δίκτυο τροφοδοσίας αεροσκαφών 

για κάθε Θέση Στάθμευσης (έναντι 25 που ήταν ο ελάχιστος 

επιτρεπτός αριθμός κατά την Διακήρυξη). 

2.6. Δεκαεννέα (19)  Αίθουσες Αναμονής Επιβατών (έναντι 12 που ήταν ο 

ελάχιστος επιτρεπτός αριθμός κατά την Διακήρυξη). 

 

3. Στο αντικείμενο της Σύμβασης Παραχώρησης περιλαμβάνεται και η μελέτη, 

κατασκευή και χρηματοδότηση των οδικών προσβάσεων σύνδεσης του νέου 

αεροδρομίου Καστελίου με το Βόρειο και Νότιο Οδικό άξονα της Κρήτης, ήτοι 

του νέου κλειστού αυτοκινητόδρομου (μήκους 18χλμ περίπου, διατομής δύο 

λωρίδων ανά κατεύθυνση με διαχωρισμένο οδόστρωμα) για τη σύνδεση του 

Νέου Αεροδρομίου Καστελίου με τον Βόρειο Οδικό άξονα της Κρήτης στην 

περιοχή της Χερσονήσου. Για τη σύνδεση με το Νότιο Οδικό άξονα της 
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Κρήτης προβλέπεται η μελέτη και κατασκευή της οδικής σύνδεσης (μήκους 6 

χλμ περίπου, διατομής μιας λωρίδας ανά κατεύθυνση με Λωρίδα πολλαπλών 

χρήσεων χωρίς διαχωρισμένο οδόστρωμα) από το Αεροδρόμιο μέχρι τον 

άξονα Ηράκλειο –Αρκαλοχώρι – Βιάννος.  

 

O σχεδιασμός του νέου διεθνούς Αερολιμένα, υπερκαλύπτει τις πλέον σύγχρονες 

προδιαγραφές όσον αφορά την προσβασιμότητα, την λειτουργικότητα και το επίπεδο 

εξυπηρέτησης. Ενδεικτικά αναφέρονται:  

- Διάδρομος προσαπογειώσεων μήκους 3.200 μ με πλήρη δυνατότητα 

επέκτασης στα 3.800 μ. εφόσον απαιτηθεί στο μέλλον.  

- Βιοκλιματικό κτήριο αεροσταθμού κατά τον Κανονισμό Ενεργειακής 

Απόδοσης Κτηρίων. 

- Πέντε Σταθερές Θέσεις (Γέφυρες Επιβίβασης) τύπου Multiple Aircraft Ramp 

System (MARS), οι οποίες δέχονται έως και δέκα αεροσκάφη για ταυτόχρονη 

εξυπηρέτηση. 

- Αστυνομικό Σταθμό, δύο Πυροσβεστικούς Σταθμούς, Ιατρικές Εγκαταστάσεις, 

καθώς και εγκαταστάσεις και εξοπλισμό επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών.  

- Χώρους στάθμευσης με χωρητικότητα κατ’ ελάχιστον οκτακοσίων οχημάτων, 

χώρους αναμονής για κατ’ ελάχιστον πενήντα τουριστικών λεωφορείων, 

εκατόν πενήντα ταξί και είκοσι μίνι βαν ξενοδοχείων και θέσεις στάθμευσης 

για Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και πλήρες οδικό δίκτυο δύο λωρίδων ανά 

κατεύθυνση εντός του Αεροδρομίου.  

- Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων, το οποίο περιλαμβάνει 

Σύστημα Βιολογικού Καθαρισμού που θα δέχεται τα λύματα του 

Αεροδρομίου, καθώς και των γειτονικών οικισμών. 

- Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.  

- Σκιασμένοι χώροι στάθμευσης οχημάτων εντός του αεροδρομίου.  

- Πρόβλεψη εμπορικής ζώνης 400 στρ. για την ανάπτυξη εμπορικών 

δραστηριοτήτων στην ευρύτερη περιοχή του Αεροδρομίου.  

Με δεδομένο ότι το Έργο θα υλοποιηθεί με το σύστημα της Σύμβασης 

Παραχώρησης, αυτό σημαίνει για την Κρήτη μια σημαντικότατη εισροή ιδιωτικών 

επενδυτικών κεφαλαίων, με όλες τις προφανείς αναπτυξιακές και οικονομικές 

επιπτώσεις.  

Παράλληλα η κατασκευή του νέου αεροδρομίου θα συμβάλλει αποφασιστικά στην 

τόνωση της απασχόλησης, αφού: 

- Κατά την περίοδο κατασκευής θα δημιουργηθούν περίπου 1.000 άμεσες θέσεις 

εργασίας για διάστημα 5 ετών, και 
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- Κατά την περίοδο λειτουργίας του αεροδρομίου θα δημιουργηθούν 500 μόνιμες 

θέσεις εργασίας. 

Επίσης νέες εκατοντάδες θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν όταν αναπτυχθούν οι 

εμπορικές υποδομές και χρήσεις. 

 

 

 

 


