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Θέµα: Ένταξη του έργου «Σύνδεση κόµβου Μουρνιών του Β.Ο.Α.Κ. µε την πόλη των

Χανίων»  στο  Σ.Ε.Σ.  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραµµα  “Υποδοµές  Μεταφορών,
Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη” του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και

Τουρισµού

Αξιότιµε κύριε Υπουργέ,

σε  συνέχεια  προηγούµενου  εγγράφου  αιτήµατος  µας  προς  εσάς  και  γνωρίζοντας  το
ενδιαφέρον σας σχετικά µε την χρηµατοδότηση του ώριµου και εξαιρετικής σηµασίας έργου
της  σύνδεσης  του  κόµβου  Μουρνιών  του  Β.Ο.Α.Κ.  µε  την  πόλη  των  Χανίων
προϋπολογισµού 8.348.368,76 ευρώ,  σας ενηµερώνουµε ότι µε το υπ’ αριθ. 660/8-4-2016
έγγραφο του ο Οργανισµός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ.) υπέβαλε πρόταση χρηµατοδότησης
του  συγκεκριµένου  έργου  προς  την  Ειδική  Υπηρεσία  ∆ιαχείρισης  του  Επιχειρησιακού
Προγράµµατος  «Υποδοµές  Μεταφορών,  Περιβάλλον  &  Αειφόρος  Ανάπτυξη»  (Ε.Π.-
Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.)  του  Υπουργείου  σας,  στον  άξονα  Προτεραιότητας  04  «∆ιευρωπαϊκό
Οδικό ∆ίκτυο (Ε.Τ.Π.Α.)», σε συνέχεια της µε αριθ. 14881/9-11-2015 πρόσκλησης για την
«Κατασκευή  τµηµάτων  του  αναλυτικού   ∆ιευρωπαϊκού  Οδικού  ∆ικτύου  –  ∆.Ο.∆.  στην
Περιφέρεια  Κρήτης»  µε  συνολικό  προϋπολογισµό  της  συγχρηµατοδοτούµενης  δηµόσιας
δαπάνης 95.000.000,00 €. 

Προς:

1. Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού               
κ. Γεώργιο Σταθάκη                          

2. Ειδική Γραµµατέα ∆ιαχείρισης Τοµεακών Ε.Π. του 
Ε.Τ.Π.Α. και Τ.Σ. κα. Ευγενία Φωτονιάτα

3.  Προϊσταµένη Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Ε.Π.- 
Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. κα. Ζωή Παπασιώπη

Κοιν:
1. Οργανισµό Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.
     -  ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο κ. Φώτη Καζάση
     -  ∆ιευθυντή Συγκοινωνιακών Έργων κ. Γιώργο Αγαπάκη 
2. Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας και Βουλευτή Χανίων        

κ. Παύλο Πολάκη
3. Βουλευτή Χανίων κα. Βάλια Βαγιωνάκη
4. Βουλευτή Χανίων κ. Αντώνη Μπαλωµενάκη



Όπως  γνωρίζετε  το  έργο  «Σύνδεση  κόµβου  Μουρνιών  του  Β.Ο.Α.Κ.  µε  την  πόλη  των
Χανίων» είναι ένα εξαιρετικά σηµαντικό έργο πνοής για τον ∆ήµο µας, καθώς αποτελεί την
βασική  σύνδεση  της  πόλης  των  Χανίων  µε  τον  Βόρειο  Οδικό  Άξονα  Κρήτης,  ο  δε
υφιστάµενος δρόµος είναι επιεικώς απαράδεκτος και ανεπαρκής για τους χιλιάδες έλληνες
και ξένους που τον διέρχονται καθηµερινά. 

Η σύµβαση εκτέλεσης του έργου αυτού προϋπολογισµού 3.565.104,18 € έχει υπογραφεί
µε τον ανάδοχο στις 15-12-2014 χωρίς όµως µέχρι σήµερα να έχει ξεκινήσει η υλοποίησή
του, καθώς δεν έχει εξασφαλιστεί η χρηµατοδότηση του έργου από το Ε.Σ.Π.Α. ή το Σ.Ε.Σ.,
µε αποτέλεσµα να υφίσταται σοβαρότατος κίνδυνος διάλυσης της σύµβασης από µέρους του
αναδόχου. 

Επισηµαίνεται ότι η εκτέλεση του έργου θεωρείται από τους φορείς και την κοινωνία των
Χανίων επιβεβληµένη και αναγκαία καθώς αποτελεί ένα εξαιρετικά σηµαντικό έργο που είχε
επανειληµµένα εξαγγελθεί και θα έπρεπε να είχε υλοποιηθεί εδώ και πολλά χρόνια.

Καθώς η ολοκλήρωση του έργου αυτού θεωρείται επιβεβληµένη και καθοριστική για την
ανάπτυξη της πόλης των Χανίων και της ευρύτερης περιοχής, είναι κρίσιµο και αναγκαίο να
εκδοθεί άµεσα  από  την  Ειδική  Γραµµατέα  ∆ιαχείρισης  Τοµεακών  Ε.Π.  του  Ε.Τ.Π.Α.  του
Υπουργείου  σας  η  απόφαση  ένταξης  του  συγκεκριµένου  έργου  προϋπολογισµού
8.348.368,76 ευρώ στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υποδοµές Μεταφορών,  Περιβάλλον &
Αειφόρος Ανάπτυξη», καθώς και να προχωρήσει άµεσα η χρηµατοδότησή του.

Σας ευχαριστούµε εκ των προτέρων και είµαστε βέβαιοι ότι θα ανταποκριθείτε στο αίτηµά
µας και θα µεριµνήσετε για την άµεση ένταξη του εξαιρετικά σηµαντικού αυτού έργου για
τα Χανιά, ώστε να προχωρήσει άµεσα η υλοποίηση του.

Με εκτίµηση

Ο ∆ήµαρχος Χανίων

Αναστάσιος Βάµβουκας


