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ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ          Αζήλα,   4  -  7  - 2018    

ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ  ΤΠΟΔΟΜΩΝ                                                                           

ΚΑΘ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ                                                                                      Αξ. πξση.: ΔΟΤ/2171 

ΓENΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΤΠΟΔΟΜΩΝ                                                          

ΓENΘΚΗ  Δ/ΝΗ  ΤΓΚΟΘΝΩΝΘΑΚΩΝ ΤΠΟΔΟΜΩΝ                                              

ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΟΔΘΚΩΝ ΤΠΟΔΟΜΩΝ (Δ.Ο.Τ.)                                        

ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ (Γ)                                                                           
          

Ταρ. Γ/λζε : Μνπζηνμύδε 7                

Ταρ. Κώδηθαο  : 114 73 Αζήλα                         Α Π Ο Φ Α  Η 

Πιεξνθνξίεο   : Φ. Κέδηνο           

Τειέθσλν  : 210 6445267                                            

Fax                  : 210 6426787           

e-mail              : d1.gram@ggde.gr            
       

Θέκα:Έγθξηζε δέζκεπζεο πνζνύ πεληαθνζίσλ ρηιηάδσλ επξώ (500.000,00 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ Φ.Π.Α., ζε βάξνο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ ελάξηζκνπ έξγνπ 2014Ε57100004 ηεο ΑΕ 

571 ηνπ Π.Δ.Ε., δηάζεζεο ηζόπνζεο πίζησζεο θαη κεηαβίβαζήο ηεο ζην Δήκν Ζεξνύ ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Ελόηεηαο Πξέβεδαο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ « πληήξεζε – 

αλαβάζκηζε νδηθνύ ηκήκαηνο πξνο βειηίσζε νδηθήο αζθάιεηαο ζηελ πόιε ηεο Φηιηππηάδαο 

ηνπ Δήκνπ Ζεξνύ ».    
 

ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: 

 

1.  Τνπ Π.Γ. 63/2005 «Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά όξγαλα» 

όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν. 4320/2015ΦΔΚ29Α/2015 θαη ηζρύεη. 

2. Τνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ147Α΄/8-8-2016) « Γεκόζηεο Σπκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Υπεξεζηώλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ) » όπσο δηνξζώζεθε, ζπκπιεξώζεθε θαη 

ηζρύεη. 

3. Τεο κε αξ. πξση. Γ16α/04/773/29-11-1990 K.Υ. Απόθαζεο ησλ Υπνπξγώλ Πξνεδξίαο ηεο 

Κπβέξλεζεο θαη Αλαπι. ΠΔ.ΦΨ.Γ.Δ.  « Πεξί εμαηξέζεσο δηνηθεηηθώλ πξάμεσλ ή εγγξάθσλ από ηνλ 

θαλόλα ησλ ηξηώλ ππνγξαθώλ».                                                                                                                                                                              

4.   Τνπ Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ 112 Α΄/13-7-2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή    

αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην 

δηαδίθηπν «Πξόγξακκα Γηαύγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

5.  Τνπ Ν. 3852/2010 « Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο –      

Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο », όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη.   

6. Τνπ Π.Γ. 70/2015 θαη εηδηθόηεξα ηνπ άξζξνπ 3 « Αλαζύζηαζε ηνπ Υπνπξγείνπ Υπνδνκώλ, 

Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ » (ΦΔΚ.114Α/22-9-2015).   

7. Τνπ Π.Γ. 123/2016 θαη εηδηθόηεξα ηνπ άξζξνπ 4 « Σύζηαζε Υπνπξγείνπ Χεθηαθήο Πνιηηηθήο, 

Τειεπηθνηλσληώλ θαη Δλεκέξσζεο θαη Μεηνλνκαζία Υπνπξγείνπ Υπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη 

Γηθηύσλ  » (ΦΔΚ 208Α/4-11-2016). 

8. Τνπ Π.Γ. 125/2016 « Γηνξηζκόο Υπνπξγώλ, Αλαπιεξσηώλ Υπνπξγώλ θαη Υθππνπξγώλ » (ΦΔΚ 

210Α/5-11-2016).                                                                                           

   9. Τνπ Π.Γ. 123/2017 (ΦΔΚ 151Α΄/12-10-2017) «Οξγαληζκόο ηνπ Υπνπξγείνπ Υπνδνκώλ θαη 

Μεηαθνξώλ» όπσο ηζρύεη. 
10.Τεο κε αξηζκό νίθ.268/29-05-2017 (ΦΔΚ.1911/Β/01-06-2017) Απόθαζεο Υπνπξγνύ θαη ηνπ 

Υθππνπξγνύ Υπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ, «¨Μεηαβίβαζε δηθαηώκαηνο ππνγξαθήο « κε εληνιή 
Υπνπξγνύ ή Υθππνπξγνύ » θαηά πεξίπησζε¨….».   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΨΨΣΦ465ΧΘΞ-ΡΦΕ



 
 
 
 
Καη αθνύ ιάβακε ππόςε: 
 

1.  Τελ από 15/05/2017 Απόθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Υπνπξγνύ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο  κε ηελ νπνία 

εγθξίζεθε ε έληαμε ζην Πξόγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ (ΠΓΔ) 2017, ζηε ΣΑΔ 571 ηνπ 

ελάξηζκνπ έξγνπ: 2014ΣΔ57100004 ¨Σπληήξεζε νδηθνύ δηθηύνπ αξκνδηόηεηαο ΥΠ.Υ.ΜΔ.ΓΗ. 

(Τ.Δ.2008ΣΔ07100000), κε πξνϋπνινγηζκό 115.000.000,00 €  θαη ηελ από 31-07-2017 Απόθαζε 

ηνπ ηδίνπ πεξί ζπκπιήξσζεο ηεο Δηδηθήο Γηάηαμεο ππ’ αξηζκόλ 8, πεξ. (1), όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 

ηελ από 18-12-2017 Απόθαζε ηνπ ηδίνπ (ΑΓΑ:70ΧΗ465ΦΗ8-14Ψ), ρσξίο κεηαβνιή ηεο εηδηθήο 

Γηάηαμεο ππ’αξηζκ.8.  

2.  Τελ εηδηθή δηάηαμε 8 ηεο ελ ιόγσ ΣΑΔ, όπσο ηζρύεη γηα ην αλσηέξσ ελάξηζκν έξγν,  κε ηελ νπνία 

δίλεηαη ε δπλαηόηεηα απεπζείαο ρξεκαηνδόηεζεο Πεξηθεξεηώλ θαη Γήκσλ ηεο ρώξαο γηα ηελ 

εθηέιεζε εξγαζηώλ ζηνηρεηώδνπο ζπληήξεζεο ζηνπο νδηθνύο άμνλεο ηεο ρώξαο.  

     3.  Τν ππ’ αξ. πξση. 18285/11-12-2017 έγγξαθν ηνπ Γεκάξρνπ ηνπ Γήκνπ Εεξνύ κε ην νπνίν δεηείηαη  ε 

ρξεκαηνδόηεζε ηνπ ελ ιόγσ Γήκνπ γηα ζπληήξεζε νδνζηξσκάησλ ζην νδηθό δίθηπν αξκνδηόηεηάο 

ηνπ.    

4.  Τν κε αξ. πξση. 16986/23-04-2018 έγγξαθν ηνπ Γελ. Γ/ληή Σπγθνηλσληαθώλ Υπνδνκώλ κε ην νπνίν 

κεηά από ζπλελλόεζε κε ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα Υπνδνκώλ δηαβηβάδεηαη ην αλσηέξσ έγγξαθν 

πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε  ρξεκαηνδόηεζε ηνπ Γήκνπ Εεξνύ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Πξέβεδαο 

γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ « Σπληήξεζε – αλαβάζκηζε νδηθνύ ηκήκαηνο πξνο βειηίσζε νδηθήο 

αζθάιεηαο ζηελ πόιε ηεο Φηιηππηάδαο ηνπ Γήκνπ Εεξνύ » κε πξνϋπνινγηζκό 500.000,00 €. 

 

 

Καη επεηδή: 

 

1. Κξίλεηαη απνιύησο αλαγθαία ε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ « Σπληήξεζε – αλαβάζκηζε νδηθνύ ηκήκαηνο 

πξνο βειηίσζε νδηθήο αζθάιεηαο ζηελ πόιε ηεο Φηιηππηάδαο ηνπ Γήκνπ Εεξνύ » πξνθεηκέλνπ λα 

απνθαηαζηαζεί ην νδηθό δίθηπν ηνπ Γήκνπ θαη λα εμαζθαιηζηεί ε νδηθή αζθάιεηα ησλ θαηνίθσλ. 

2. Με ηελ εγθξηλόκελε πίζησζε  δελ πξνθαιείηαη ππέξβαζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ 

ελάξηζκνπ έξγνπ 2014ΣΔ57100004 ηεο ΣΑΔ 571 ηνπ Π.Γ.Δ,. 

 

                                                            

                                                           Α Π Ο Φ Α  Θ Ζ Ο Τ Μ Ε 

 

 

1. Δγθξίλνπκε ηε δέζκεπζε πνζνύ πεληαθνζίσλ ρηιηάδσλ επξώ (500.000,00 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ Φ.Π.Α., ζε βάξνο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ ελάξηζκνπ έξγνπ 2014ΣΔ57100004 ηεο ΣΑΔ 571 ηνπ 

Π.Γ.Δ., ηε δηάζεζε ηζόπνζεο πίζησζεο θαη ηε κεηαβίβαζή ηεο ζην Γήκν Εεξνύ ηεο Πεξηθεξεηαθήο 

Δλόηεηαο Πξέβεδαο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ « Σπληήξεζε – αλαβάζκηζε νδηθνύ ηκήκαηνο πξνο 

βειηίσζε νδηθήο αζθάιεηαο ζηελ πόιε ηεο Φηιηππηάδαο ηνπ Γήκνπ Εεξνύ ».    

2. Ζ δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ ζα γίλεη κε αλνηθηό δηαγσληζκό κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κόλν βάζεη ηηκήο. Ο πξνϋπνινγηζκόο δεκνπξάηεζεο 

δελ ζα ππεξβαίλεη ηελ εγθξηλόκελε πίζησζε.                                                                                                                                                         

3. Καζνξίδνπκε κε ηε πίζησζε ησλ πεληαθνζίσλ  ρηιηάδσλ επξώ (500.000,00 €)  λα αληηκεησπηζηνύλ νη 

δαπάλεο γηα νινθιεξσκέλε θάζε εξγαζίαο, γεληθά έμνδα θαη όθεινο εξγνιάβνπ (ΓΔ&ΟΔ), 

αλαζεώξεζε ηηκώλ απξόβιεπηα θαη ΦΠΑ. 

4. Ζ παξαπάλσ πίζησζε πνπ εγθξίλεηαη κε ηελ απόθαζε απηή πεξηνξίδεηαη απηνκάησο ζην πνζό ηνπ 

ζπκθσλεηηθνύ ηεο εξγνιαβίαο πνπ ζα πξνθύςεη, κε αληίζηνηρε πξνζαξκνγή ηνπ Φ.Π.Α. ησλ 

απξνβιέπησλ θαη ηεο αλαζεώξεζεο ζην πνζό ηεο ζύκβαζεο.   

5.  Οη εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζζνύλ ζα αλαιύνληαη  ζηα Τεύρε Γεκνπξάηεζεο θαη ν πξνϋπνινγηζκόο 

ηνπ έξγνπ ζα ζπληαρζεί βάζεη ησλ εγθεθξηκέλσλ ηηκνινγίσλ θαη ησλ ζρεηηθώλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 

4412/2016.  

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΨΨΣΦ465ΧΘΞ-ΡΦΕ



 

 

 

 

6. Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ε Γηεπζύλνπζα ην έξγν Υπεξεζία ππνρξενύηαη λα απνζηείιεη 

ακέζσο πιήξε ζεηξά ζπκβαηηθώλ ηεπρώλ ηεο εξγνιαβίαο θαη ηελ ππνγξαθείζα ζύκβαζε ζηε  Γ/λζε 

Οδηθώλ Υπνδνκώλ (Γ.Ο.Υ.). 

7.  Τν πνζό γηα γεληθά έμνδα θαη όθεινο εξγνιάβνπ (Γ.Δ.& Ο.Δ.) αλέξρεηαη ζε 18%. 

8. Ζ Γηεύζπλζε  Οδηθώλ Υπνδνκώλ (Γ.Ο.Υ.) ηεο ΓΓΥ/ΥΠΥΜΔ. δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα επνπηεύεη ηελ 

αληηζηνίρηζε ηνπ θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ θαη ηελ πξόνδν ηνπ έξγνπ θαη κε επί ηόπνπ 

επηζεσξήζεηο, εθόζνλ απαηηείηαη. 

9. Σηελ πηλαθίδα δεκνζηόηεηαο ηνπ έξγνπ ζα αλαγξάθεηαη όηη εθηειείηαη κε εζληθνύο πόξνπο από ην 

Π.Γ.Δ. ηνπ Υπνπξγείνπ Υπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ.  

 

 

Κνηλνπνίεζε:                                         ΜΕ ΕΝΣΟΛΗ ΤΠΟΤΡΓΟΤ                                      

1. Γξαθείν  Υπνπξγνύ                                                               Ο ΓΕΝΘΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ                                  

2. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα Υπνδνκώλ                                                   ΤΠΟΔΟΜΩΝ 

3. Γξαθείν Γεληθνύ Γ/ληή Σ.Υ.                                                                                                                                        

      4. Γ/λζε Πξνϋπ/ζκνύ θαη Γεκνζ/θώλ Αλαθνξώλ                                    

5. Γ/λζε Οηθ. Γηαρείξηζεο                                   

6. Γξαθείν Τύπνπ & Γεκ. Σρέζεσλ                ΓΕΩΡΓΘΟ ΔΕΔΕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

7. Γήκνο Εεξνύ  

    Πιαηεία Γελλεκαηά                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

    Τ.Κ. 482 00 – Φηιηππηάδα 

         

                                                               
Εζσηεξηθή δηαλνκή:                                                                  
1. Γηεπζπληήο                                               

2. Τκήκα Γ΄          

3. θ. Φαξ. Κέδην, θ. Β. Τδνύκα                                                                                                         

4. Φξνλνινγηθό Αξρείν 

  
 

 

 

        

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

     

                                                                    

                                                                 
                                              
         

                                                                                                        
 

  
 

 

 

 

     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                           

ΑΔΑ: ΨΨΣΦ465ΧΘΞ-ΡΦΕ
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