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ΠΡΟΣ : ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Εισήγηση για απάντηση στην Ερώτηση με αρ. πρωτ. 6911/23-8-2022» των 
βουλευτών Μ. Συντυχάκη, Μ. Κομνηνάκα και Δ. Μανωλάκου»
Σχετ.: α) η με αρ.πρωτ. 6911/23-8-2022 Ερώτηση

β) το με αρ.πρωτ. 82085/ 24-8-2022 Υπηρεσιακό Σημείωμα

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής Ερώτησης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Ειδικής 
Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 
σε συνεργασία με την αρμόδια ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης, σας γνωστοποιούμε τα 
παρακάτω:

Το έργο «ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΛΟΥΔΙΑΝΑ - ΤΟΠΟΛΙΑ - ΜΥΛΟΙ - ΕΛΟΣ - ΒΑΘΗ – 
ΧΡΥΣΟΣΚΑΛΙΤΙΣΣΑ» εντάχθηκε, το 2016, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-
2020» ως έργο συνεχιζόμενο από την ΠΠ 2007-2013 (phasing), με προϋπολογισμό 
8.670.697,20€ και περιλαμβάνει τα ακόλουθα υποέργα: 

1. Μετακίνηση δικτύων ΟΚΩ (Τοπολίων), με προϋπολογισμό (π/υ) 156.000€.
2. Παράκαμψη Τοπολίων, με π/υ 8.470.697,20€.
3. Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες, με π/υ 46.000€ Το υ/ε, το οποίο εισήχθη μετά 

την ανεύρεση  νεκροταφείου μεσοβυζαντινής περιόδου στην περιοχή του έργου, 
έχει ολοκληρωθεί (έχουν ανασκαφεί 170 τάφοι, έχουν αποτυπωθεί και συντηρηθεί 
τα ευρήματα).

4. Μετατόπιση δικτύων ύδρευσης Τ.Κ. Τοπολίων, με προϋπολογισμό 283.350€. Το 
υ/ε, το οποίο εισήχθη μετά την ανεύρεση δικτύου ύδρευσης, έχει 
συμβασιοποιηθεί και είναι σε εξέλιξη. 
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Το κυρίως (2ο) υποέργο «Παράκαμψη Τοπολίων» συμβασιοποιήθηκε στις 28/04/2014 με 
ποσό σύμβασης 8.403.918,85 €. Με τον 1ο ΑΠΕ έγινε αύξηση δαπάνης σε 8.470.697,20€   
λόγω αλλαγής ΦΠΑ από 23% σε 24%. Μετά τη θεομηνία του 2019 υπήρξαν σημαντικές 
διαφοροποιήσεις στην περιοχή εκτέλεσης του έργου που οδήγησαν σε διακοπή εργασιών, 
νέα μελέτη χάραξης και αντιστήριξης. Ως εκ τούτου, υπήρξε αύξηση του προϋπολογισμού 
του έργου, η οποία οδήγησε στην υπογραφή Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 
4.161.000€, στις 9/5/2022, κατόπιν της με αριθμό 101/2022 Πράξη του Ε΄ Κλιμακίου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Η παρατηρούμενη καθυστέρηση στην εκτέλεση του έργου οφείλεται στους εξής 
παράγοντες: (α) νομικά θέματα μη πληρωμής λογαριασμών, (β) ανεύρεση αρχαιολογικών 
ευρημάτων και ανάγκη εκτέλεσης αρχαιολογικής έρευνας, (γ) ανεύρεση δικτύων 
ύδρευσης στην περιοχή εκτέλεσης του έργου και (δ) σε  θεομηνίες και έκτακτα καιρικά 
φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή , άλλαξαν τα δεδομένα σχεδιασμού του έργου και 
έθεσαν το νομό σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 

Σύμφωνα με ενημέρωση της αρμόδιας ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης, στην παρούσα φάση ο 
ανάδοχος του έργου, σε συνεργασία με το Δικαιούχο, έχει επιταχύνει σημαντικά τις 
εργασίες εκτέλεσης του έργου προκειμένου να ολοκληρωθεί εμπρόθεσμα. Σχετικά με τις 
εναποθέσεις υλικών του έργου, έχει επιληφθεί το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας 
Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, το οποίο και θα υποδείξει τρόπους 
αποκατάστασης, όπου αυτό κριθεί απαραίτητο.

Τέλος, οι ανασκαφικές εργασίες έχουν ολοκληρωθεί με ευθύνη της Εφορίας Αρχαιοτήτων 
Χανίων, έχουν απομακρυνθεί τα ευρήματα της ανασκαφής και έχει αποτυπωθεί ο 
αρχαιολογικός χώρος σύμφωνα με τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου 
Πολιτισμού. Στο χώρο της ανασκαφής θα τοποθετηθεί ενημερωτική πινακίδα, μετά την 
ολοκλήρωση του οδικού άξονα.
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     Ο Γενικός Γραμματέας 
Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ

Δημήτριος Σκάλκος

Εσωτερική Διανομή:
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ
- Γραφείο Γενικού Δ/ντή ΕΑΣ
- ΕΥΣΕ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
    Ο προϊστάμενος του Τμήματος Εξυπηρέτησης 

Κοινού και Πρωτοκόλλου
    
 

Κ.Α.Α. 
ΜΠΙΛΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
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