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Προς:
Το Διοικητικό Συμβούλιο  του ΟΑΚ 

ΑΕ

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΘΕΜΑ:  Ενέργειες του ΟΑΚ: α) Για τις  προσκλήσεις των οικονομικών φορέων που θα 
λάβουν μέρος στη διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου 128 του Ν.4412/2016 (όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4782/2021), β) για τη συγκρότηση των οργάνων 
της παρ. 11 (α) του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, για την προβλεπόμενη 
διαπραγμάτευση και γ) για την υπογραφή των συμβάσεων των Τεχνικών 
Συμβούλων που θα επιλεγούν με βάση την προβλεπόμενη διαδικασία και θα έχουν 
καθήκοντα εκπόνησης των υπολειπόμενων οριστικών μελετών, για την πλήρη 
ωρίμανση, ένταξη και δημοπράτηση των οδικών τμημάτων του ΒΟΑΚ: «Καλό 
Χωριό – Γέφυρα Φρουζή» και «Γέφυρα Φρουζή – Παράκαμψη Παχειάς Άμμου» 
στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου καθώς και για την εκπόνηση των μελετών 
κατασκευής στοάς διαφυγής για τη σήραγγα «Αγίας Βαρβάρας» του οδικού 
τμήματος «Αγία Βαρβάρα – Απομαρμά- Καστέλι» του ΝΟΑΚ.

    Σχετ.:    α) Η με αρ. πρωτ.: Υπ.ΥΠΟ.ΜΕ./230064/13-08-2021 Απόφαση Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.  
                  
    

Σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, θέτουμε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου την 
παρούσα εισήγηση και παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά, λαμβάνοντας υπόψη τα 
παρακάτω:

  Η ΔΣΕ του ΟΑΚ  έχει εισηγηθεί, μεταξύ άλλων, στο Τεχνικό Συμβούλιο – Τμήμα 
Μελετών του Υπ.ΥΠΟ.ΜΕ. και για την αναγκαιότητα πρόσληψης Τεχνικών Συμβούλων στους 
οποίους θα ανατεθούν καθήκοντα για την εκπόνηση των υπολειπόμενων οριστικών μελετών, 
για την ολοκλήρωση της ωρίμανσης, την ένταξη και τη δημοπράτηση των οδικών τμημάτων 
του ΒΟΑΚ: «Καλό Χωριό – Γέφυρα Φρουζή» και «Γέφυρα Φρουζή – Παράκαμψη Παχειάς 
Άμμου» στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου καθώς και για την εκπόνηση των μελετών 
κατασκευής στοάς διαφυγής για τη σήραγγα «Αγίας Βαρβάρας» του οδικού τμήματος «Αγία 
Βαρβάρα – Απομαρμά – Καστέλι» του ΝΟΑΚ.

  Το σύνολο των Τεχνικών Συμβούλων για τα ανωτέρω καθήκοντα είναι έξι (6) και ήδη 
μας κοινοποιήθηκε με το (α) σχετικό έγγραφο, η Απόφαση έγκρισης του Υπουργού Υποδομών 
και Μεταφορών για την διαδικασία πρόσληψης (βάσει της παρ. 1 του άρθρου 128 του 
Ν.4412/2016) του Τεχνικού Συμβούλου που θα εκπονήσει τις οριστικές στατικές μελέτες του 
οδικού τμήματος «Γέφυρα Φρουζή – Παράκαμψη Παχειάς Άμμου» και ορίζει το  Διοικητικό 
Συμβούλιο του ΟΑΚ ως Αναθέτουσα και Προϊστάμενη Αρχή και την ΔΣΕ του ΟΑΚ ως 
Διευθύνουσα Υπηρεσία.
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Αναλυτικότερα, σας παραθέτουμε το αντικείμενο των οριστικών μελετών που θα 
εκπονήσουν οι προαναφερόμενοι έξι Τεχνικοί Σύμβουλοι, για τα κάτωθι έργα, για τους οποίους 
αναμένουμε τις σχετικές αποφάσεις:

1). «Καλό Χωριό – Γέφυρα Φρουζή», αναμένονται τρείς συνολικά Αποφάσεις έγκρισης για 
τις κάτωθι συμβάσεις, με αντικείμενο:

1ος Τεχνικός Σύμβουλος
Εκπόνηση μελέτης οικονομικής σκοπιμότητας των έργων και εκπόνηση των οριστικών 
μελετών για τα Γεωτεχνικά, Η/Μ, Σήμανση – Ασφάλιση, Έργων Πρασίνου, τη σύνταξη 
του Σ.Α.Υ.- Φ.Α.Υ. και των Τευχών Δημοπράτησης του έργου.

2ος Τεχνικός Σύμβουλος
Εκπόνηση των οριστικών στατικών μελετών των Τεχνικών και της μόνιμης επένδυσης της 
σήραγγας του έργου.

3ος Τεχνικός Σύμβουλος
Εκπόνηση της οριστικής στατικής μελέτης της γέφυρας Καλού Ποταμού (Χ.Θ. 9+558,29) 
μήκους 608,00μ.

Με την εκπόνηση των ανωτέρω υπολειπόμενων μελετών ολοκληρώνεται το απαιτούμενο 
μελετητικό αντικείμενο για την ένταξη και δημοπράτηση του έργου του οδικού τμήματος του 
ΒΟΑΚ «Καλό Χωριό – Γέφυρα Φρουζή» όπου και αναμένουμε τις σχετικές αποφάσεις του 
Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.

2). «Γέφυρα Φρουζή – Παράκαμψη Παχειάς Άμμου», αναμένεται η Απόφαση έγκρισης και 
για το 2ο Τεχνικό Σύμβουλο. Οι Τ.Σ. θα έχουν αντικείμενο:

1ος Τεχνικός Σύμβουλος
Εκπόνηση των οριστικών στατικών μελετών των Τεχνικών και της μόνιμης επένδυσης της 
σήραγγας του έργου, τη σύνταξη του Σ.Α.Υ.- Φ.Α.Υ. και των Τευχών Δημοπράτησης.
Ο αναφερόμενος τεχνικός σύμβουλος εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ. 230064/13-08-
2021            Απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών .

2ος Τεχνικός Σύμβουλος
Εκπόνηση των οριστικών μελετών για τα Γεωτεχνικά, Ηλεκτροφωτισμό, Ηλεκτρο- 
μηχανολογικά και Πράσινο.

Με την εκπόνηση των ανωτέρω υπολειπόμενων μελετών ολοκληρώνεται το απαιτούμενο 
μελετητικό            αντικείμενο για την ένταξη και δημοπράτησή του έργου του οδικού τμήματος του 
ΒΟΑΚ «Γέφυρα Φρουζή – Παράκαμψη Παχειάς Άμμου» όπου και αναμένουμε την σχετική 
απόφαση για τον 2ο Τεχνικό Σύμβουλο από τον Υπουργό ΥΠΟ.ΜΕ.

3). Έργο διαφυγής (στοά) για τη σήραγγα «Αγίας Βαρβάρας» του περαιωμένου οδικού 
τμήματος «Αγία Βαρβάρα – Απομαρμά (Χ.Θ. 22+650 έως Χ.Θ. 29+990)» του ΝΟΑΚ, η οποία  
εμπίπτει στις διατάξεις του Π.Δ. 230/2007 λόγω υπέρβασης του μήκους των 500μ.
Αναμένεται Απόφαση έγκρισης για μια (1) σύμβαση Τεχνικού Συμβούλου με αντικείμενο:

Τεχνικός Σύμβουλος
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Εκπόνηση των οριστικών μελετών κατασκευής του έργου διαφυγής (στοάς) και 
συγκεκριμένα: α) Γεωτεχνικής, Στατικής, Η/Μ, Υδραυλικών, β) της απαιτούμενης νέας 
μελέτης Σήμανσης και Ασφάλισης της σήραγγας, γ) της νέας μελέτης Κυκλοφοριακού Φόρτου, 
δ) της μελέτης διαχείρισης και λειτουργίας εν γένει της σήραγγας και ε) την εκπόνηση νέας 
μελέτης Ανάλυσης Επικινδυνότητας, από την κυκλοφορία στη σήραγγα οχημάτων που 
μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα, καθώς και τη σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης του 
έργου διαφυγής.

Με την εκπόνηση των ανωτέρω μελετών και την υλοποίηση του έργου διαφυγής θα καταστεί 
εφικτή η αδειοδότηση για την λειτουργία της σήραγγας από την Διοικητική Αρχή Σηράγγων, όπου και 
για τον ανωτέρω Τεχνικό Σύμβουλο, αναμένουμε την σχετική απόφαση έγκρισης για την 
διαδικασία πρόσληψης από τον Υπουργό ΥΠΟ.ΜΕ.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
        Την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΑΚ για την υλοποίηση 
της προβλεπόμενης διαδικασίας πρόσληψης Τεχνικών Συμβούλων και συγκεκριμένα: α) Για 
τις προβλεπόμενες ανακοινώσεις και προσκλήσεις των οικονομικών φορέων που θα 
λαμβάνουν μέρος στη διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου 128 του Ν.4412/2016 (όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4782/2021), β) για τη συγκρότηση των οργάνων της παρ. 
11 (α) του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 για τη διενέργεια της παραλαβής των προσφορών και 
την προβλεπόμενη διαπραγμάτευση και γ) την υπογραφή των συμβάσεων των Τεχνικών 
Συμβούλων, οι οποίοι θα επιλέγονται με βάση την προβλεπόμενη διαδικασία.

  Στο άμεσο διάστημα  αναμένονται οι αποφάσεις ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού 
Συμβούλου για την εκπόνηση των υπολειπόμενων οριστικών μελετών για την πλήρη 
ωρίμανση, ένταξη και δημοπράτηση των οδικών τμημάτων του ΒΟΑΚ: «Καλό Χωριό – 
Γέφυρα Φρουζή» και «Γέφυρα Φρουζή – Παράκαμψη Παχειάς Άμμου» στην Περιφερειακή 
Ενότητα Λασιθίου καθώς και για την εκπόνηση των μελετών κατασκευής στοάς διαφυγής για 
τη σήραγγα «Αγίας Βαρβάρας» του οδικού τμήματος «Αγία Βαρβάρα – Απομαρμά- Καστέλι» 
του ΝΟΑΚ.

  Εκτός των προαναφερόμενων Τεχνικών Συμβούλων, στο επόμενο χρονικό διάστημα 
αναμένονται και άλλες θετικές γνωμοδοτήσεις του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων 
του ΥΠΟΜΕ και αντίστοιχα νέες Αποφάσεις εγκρίσεων τεχνικών συμβούλων για εκπόνηση 
μελετών για νέα οδικά τμήματα του ΒΟΑΚ και ΝΟΑΚ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 
του άρθρου 128 του Ν.4412/2016. 

Για την προώθηση των ανωτέρω διαδικασιών, απαιτείται η σχετική ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΑΚ από το Διοικητικό Συμβούλιο.

  
Ο Δ/ντής Συγκ. Έργων του ΟΑΚ ΑΕ

 

Αγαπάκης  Γεώργιος
Τοπ.  Μηχ. με Α΄β - MScΔΧΤ





Ακριβές Αντίγραφο
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΑΓΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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