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ΘΕΜΑ: Διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός για την κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Vc (5c) στην Βοσνία και 
Ερζεγοβίνη – Δυνατότητες συμμετοχής ελληνικών κατασκευαστικών εταιρειών. 

  
Το σημαντικότερο έργο υποδομών (και το ακριβότερο) στην Βοσνία και Ερζεγοβίνη, είναι η κατασκευή 

του ευρωπαϊκού αυτοκινητοδρόμου Vc (Corridor Vc). Η ΕΕ έχει διαθέσει περισσότερα από €200 εκ. σε 
επιχορηγήσεις μέσω του Επενδυτικού Πλαισίου Δυτικών Βαλκανίων (Western Balkans Investment Framework) και 
έχει εγκρίνει περίπου €1,1 δισεκ. σε άλλες μορφές χρηματοδότησης του έργου, μέσω της  Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων (ΕΙΒ) και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD). O Vc, ξεκινά από την 
Βουδαπέστη, διασχίζει το βόρειο τμήμα της Κροατίας (πόλη Osijek) και συνεχίζει στην Βοσνία και Ερζεγοβίνη με 
κατεύθυνση από βορρά προς νότο (μέσω των πόλεων Doboj, Zenica, Sarajevo και Mostar), για να καταλήξει στο 
λιμάνι Ploce της Κροατίας στην Αδριατική θάλασσα. Ο αυτοκινητόδρομος Vc, που αποτελεί μέρος του 
Πανευρωπαϊκού Διαδρόμου 5 (Βαρκελώνη – Κίεβο), έχει συνολικό μήκος 679 χλμ, εκ των οποίων, περίπου 325 
χλμ, διέρχονται της επικράτειας της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης. Σημειώνεται ότι εντός της χώρας, ο Vc θα 
αποτελείται από 11 διασυνδετήριους αυτοκινητόδρομους, 19 γέφυρες εκ των οποίων 1 διασυνοριακή, 7 σήραγγες, 
9 κόμβους και 4 οδογέφυρες. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορούν να αναζητηθούν στο σύνδεσμο:  
https://wbif.eu/corridor-vc-bosnia-and-herzegovina-road-europe 

 Σε επαφή μας με εδώ στελέχη της Αντιπροσωπείας της ΕΕ, πληροφορηθήκαμε ότι το ενδιαφέρον από 
εταιρείες της ΕΕ για συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι μηδενικό. Πρόσφατα (17 τρέχ.) προκηρύχθηκε η κατασκευή 
του σκέλους Βόρειο Μόσταρ-Νότιο Μόσταρ, αξίας €250 εκ., όμως, όπως ενημερωθήκαμε, καμία εταιρεία της ΕΕ 
δεν έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον, σε αντίθεση με αρκετές Κινεζικές, κάποιες από Τουρκία, μία από Ν. Κορέα, μία 
από Αζερμπαϊτζάν, καθώς και δύο τοπικές. Η προθεσμία υποβολής αίτησης λήγει στις 17 Μαρτίου 2023. 
Αναλυτικές πληροφορίες για το συγκεκριμένο διαγωνισμό και όσους θα ακολουθήσουν, οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να αναζητήσουν στις επίσημες ιστοσελίδες των προαναφερόμενων τραπεζών EBRD 
(https://ecepp.ebrd.com) και EIB (https://etendering.ted.europa.eu). Τέλος, επισυνάπτουμε πίνακα με τους 
διαγωνισμούς για τον VC που θα προκηρυχτούν εντός του τρέχοντος έτους. 
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