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                                                                                                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   

ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ  

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ [Δ13] 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ [α] 

 

                      Αθήνα,         05/04/2021        

                      Αρ. Πρωτ.:  101409 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Ταχ. Κώδικας: 

Πληροφορίες: 

Τηλέφωνο: 

email: 

Λ. Αλεξάνδρας 19 

11473 - Αθήνα   

Ε. Κούκος  

210-6449886 

ekoukos@dmeo.gr 

 Α Π Ο Φ Α Σ Η 

 

ΘΕΜΑ: 1. Έγκριση δέσμευσης ποσού 167.400,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και 

διάθεση ισόποσης πίστωσης σε βάρος του προϋπολογισμού του Ενάριθμου 

Έργου 2015ΣΕ07100011 της ΣΑΕ 071, για την κάλυψη της δαπάνης 

πρόσληψης Τεχνικού Συμβούλου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 

άρθρου 128 του Ν.4412/2016, για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Οδικών 

Υποδομών, στην ωρίμανση των διαδικασιών δημοπράτησης του έργου: 

«Παράκαμψη Χαλκίδας και Παράκαμψη Ψαχνών», η οποία αφορά στην 

εκπόνηση συμπληρωματικών Ερευνών & Μελετών και στην ολοκλήρωση των 

Τευχών Δημοπράτησης. 

2. Έγκριση εφαρμογής της διαδικασίας του άρθρου 128, παρ. 1 του Ν. 

4412/2016, για την ανάθεση της ως άνω σύμβασης και των οικονομικών 

φορέων που θα συμμετάσχουν σε αυτή. 

 

 
Έχοντας υπόψη: 

 

1. Το Ν.4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Το Π.Δ.696/74 "Περί αμοιβών Μηχανικών", σε ότι αφορά στις προδιαγραφές. 

3. Το άρθρο 90 του ΠΔ 63/2005(ΦΕΚ 98/Α΄/2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 

4. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ112Α΄/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο 

«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» και τα σχετικά έγγραφα. 

5. Το Π.Δ. 70/2015 περί "Ανασύστασης των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ.λ.π. " (ΦΕΚ Α΄114/21-9-2015) με το οποίο 

ανασυστάθηκε το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 

6. Το Π.Δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208Α/04-11-2016) "Ανασύσταση και μετονομασία Υπουργείων, 

κλπ", με το οποίο μετονομάστηκε το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε 

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. 

7. Το Π.Δ. 123/2017 (ΦΕΚ 151Α/12-10-2017) "Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και 

Μεταφορών", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

8. Την με αρ. οικ./49104/26-06-2018 Απόφαση του Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ. «Τοποθέτηση 

Προϊσταμένου της Γεν. Δ/νσης Συγκ/κών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και 

Μεταφορών». 

9. Το Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α΄/9-7-2019 ) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 

Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 
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10. Το Ν.4622/2019 (ΦΕΚ 133Α΄/7-8-2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και 

διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 

διοίκησης». 

11.  Την Απόφαση 33496/30-07-2019 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 506) του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

ΥΠΟ.ΜΕ. για τον διορισμό του Γ.Γ.Υ. κ. Γ. Καραγιάννη. 

12. Το ΠΔ 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ 

Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων». 

13. Την με αρ. 2585/01-07-2020 Απόφαση Υπουργού ΥΠΟΜΕ (ΦΕΚ 3089Β/24-07-2020) περί 

«Ορισμού Αποφαινομένου Οργάνου και Διατάκτη. Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με 

εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και 

Μεταφορών κατ’ άρθρο 13 παρ. 6 και 37 παρ. 2 και 3 του Ν.4622/2019(Α133)». 

14. Τη με αρ. πρωτ. 2798/4-8-2020 (Ο.Ε. 5-8-2020) Εγκύκλιο «Οδηγίες σε σχέση με την υπ’ 

αριθμ. 2585/1-7-2020 (ΦΕΚ Β’ 3089/2020) Υπουργική Απόφαση περί ορισμού 

Αποφαινόμενου Οργάνου και Διατάκτη». 

 

Και αφού είδαμε: 

 

1. Ότι η Διεύθυνση Οδικών Υποδομών (Δ13) είναι αρμόδια για την προετοιμασία και τη 

δημοπράτηση του έργου «Παράκαμψη Χαλκίδας και Παράκαμψη Ψαχνών», συνολικού 

προϋπολογισμού περίπου 200.000.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και ότι το 

τμήμα Μελετών και Προγραμματισμού (α) αυτής, σύμφωνα με την περίπτωση ι) της 

παραγράφου 3 του άρθρου 32 του Π.Δ. 123/2017, είναι αρμόδια για την εκπόνηση όλων των 

μελετών που είναι απαραίτητες για την ωρίμανση προς δημοπράτηση του  έργου: «Παράκαμψη 

Χαλκίδας και Παράκαμψη Ψαχνών».   

2. Την σύμβαση με τίτλο: «Συμπληρωματικές Μελέτες της Οδού Παράκαμψης Χαλκίδας-

Ανισόπεδος Κόμβος Χαραυγής» που υπογράφηκε στις 6-5-2004, καθώς και τη σύμβαση με 

τίτλο: «Ολοκλήρωση Μελετών Βελτίωσης Ε.Ο. Χαλκίδας-Λέπουρων και οδού Παράκαμψης 

Χαλκίδας, Τμήματα: α) Υψηλή Γέφυρα-Ν. Λάμψακος, β) Σύνδεση Βόρειας-Νότιας Εύβοιας, γ) 

Παράκαμψη Ψαχνών» που υπογράφηκε στις 24-11-2010, στα πλαίσια των οποίων εκπονήθηκε 

μεγάλο μέρος των προβλεπόμενων μελετών και ερευνών, χωρίς όμως να ολοκληρωθεί το 

απαιτούμενο τεχνικό αντικείμενο, ώστε το έργο να καταστεί ώριμο για δημοπράτηση. 

3. Ότι το έργο «Παράκαμψη Χαλκίδας και Παράκαμψη Ψαχνών» προωθείται για ένταξη στο 

Ταμείο Ανάκαμψης και σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. ΕΞ.2867/28-8-2020 έγγραφο του Γενικού 

Δ/ντή Συγκοινωνιακών Υποδομών, η προώθηση των διαδικασιών για τη σύναψη των 

συμβάσεων τεχνικών συμβούλων για την υποβοήθησή της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών στην 

εκπόνηση όλων των αναγκαίων μελετών, αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα αυτής. Συνεπώς 

είναι κατεπείγουσα η ανάγκη για την ολοκλήρωση των μελετών του έργου, η εκπόνηση 

ορισμένων μελετών τεχνικών ή χωματουργικών έργων, για τα οποία δεν εκπονήθηκε μελέτη σε 

κανένα στάδιο κατά τη φάση εκπόνησης των μελετών στο πλαίσιο των παλαιότερων 

συμβάσεων. 

4. Ότι για την ολοκλήρωση της ωρίμανσης του έργου για τη δημοπράτηση αυτού κρίνεται 

απαραίτητο, στο πλαίσιο της παρούσας ανάθεσης σύμβασης παροχής υπηρεσιών Τεχνικού 

Συμβούλου, ο Ανάδοχος Τ.Σ. να συνδράμει την Υπηρεσία για την εκπόνηση του εξής 

μελετητικού αντικειμένου: 

Α) ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

Απ’ ευθείας οριστική μελέτη τεχνικού Κάτω Διάβασης οδού Π4 στη Χ.Θ. 5+030,72 της 

κύριας αρτηρίας του αυτοκινητόδρομου Παράκαμψης Χαλκίδας 

Β) ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΜΕΛΕΤΕΣ 

i) Εκτέλεση γεωτεχνικών εργασιών υπαίθρου & εργαστηρίου, που συνίστανται σε επτά 

(7) γεωτρήσεις συνολικού βάθους 120μ. και δυο (2) στατικές πενετρομετήσεις με χρήση 

πιεζοκώνου (CPTu) συνολικού βάθους 40μ. & αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους 

ii) Γεωτεχνική μελέτη θεμελίωσης της Κάτω Διάβασης οδού Π4 στη θέση Χ.Θ. 5+030,72.  
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iii) Απ’ ευθείας οριστική μελέτη επιχώματος κλάδου 1 Α.Κ. Ν.Λαμψάκου (Χ.Θ. 0+340 έως 

0+500) 

iv) Εδαφοδυναμική μελέτη στην περιοχή του επιχώματος κλάδου 1 Α.Κ. Ν. Λαμψάκου. 

Γ) ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

Επικαιροποίηση – ανασύνταξη του κτηματολογίου στο τμήμα «Νέα Λάμψακος – Ψαχνά», 

με βάση τα στοιχεία του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ. 

Δ) ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

i) Έλεγχος Οδικής Ασφάλειας στα τμήματα «Υψηλή Γέφυρα – Νέα Λάμψακος», 

«Σύνδεση Βόρειας – Νότιας Εύβοιας» και «Παράκαμψη Ψαχνών». 

ii) Τροποποίηση συγκοινωνιακών μελετών σε διακριτά τμήματα του τμήματος «Νέα 

Λάμψακος – Ψαχνά», σε περίπτωση που απαιτηθεί από τον Έλεγχο της Οδικής 

Ασφάλειας. 

Ε) ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

Τροποποίηση υδραυλικών μελετών σε διακριτά τμήματα του τμήματος «Νέα Λάμψακος – 

Ψαχνά», σε περίπτωση που απαιτηθεί από τον Έλεγχο της Οδικής Ασφάλειας. 

ΣΤ) ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

Ενσωμάτωση στα Τεύχη Δημοπράτησης του έργου, που συντάσσονται στο πλαίσιο άλλης 

σύμβασης Τ.Σ., του τμήματος «Σύνδεση Βόρειας-Νότιας Εύβοιας», το οποίο δεν είχε 

συμπεριληφθεί μέχρι σήμερα. 

5. Ότι για την ταχεία και άρτια εκτέλεση των παραπάνω εργασιών κρίνεται αναγκαία η ανάθεση 

υπηρεσιών Συμβούλου, που να είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο Μελετητών ή Μητρώο 

Γραφείων Μελετών, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα ΧΙ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 

4412/2016 σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 2 του ανωτέρω νόμου, για την υποβοήθηση της 

Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών (Δ13) στην υλοποίησή τους, λόγω των ελλείψεων της 

Υπηρεσίας κυρίως σε εξειδικευμένα λογισμικά προγράμματα και εξοπλισμό ερευνών υπαίθρου 

και εργαστηρίου, αλλά και επιπρόσθετα της αδυναμίας αυτής σε άμεση ανταπόκριση στα επί 

μέρους επιστημονικά πεδία, λόγω μεγάλου φόρτου εργασίας του διαθέσιμου στελεχιακού 

δυναμικού. 

6. Το με αρ. πρωτ. 110327/26-11-2020 έγγραφο του Γενικού Διευθυντή Συγκοινωνιακών 

Υποδομών με το οποίο παρέχει την σύμφωνη γνώμη του, σχετικά με την ανάθεση καθηκόντων 

Τεχνικού  Συμβούλου ως ανωτέρω. 

7. Την Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων/Τμήμα Κατασκευών επί της  από 10-12-

2020 Εισήγησης της Δ.Ο.Υ., με την οποία γνωμοδότησε ομόφωνα στις 15/12/2020 (Συνεδρία: 

28, Πράξη: 1) υπέρ της ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Συμβούλου ως ανωτέρω. 

8. Την προβλεπόμενη αμοιβή της σύμβασης του Τεχνικού Συμβούλου, η οποία εκτιμάται κατά 

μέγιστο σε 135.000,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (το τελικό ποσό 

θα προκύψει κατά τη διαδικασία διαπραγμάτευσης που θα διενεργηθεί σύμφωνα με την παρ. 3 

του άρθρου 120 του Ν. 4412/2016) και θα βαρύνει το ενάριθμο έργο 2015ΣΕ07100011 της 

ΣΑΕ 071 (ΑΔΑ: 64ΜΙ46ΜΤΛΡ-Ε72), με τίτλο «Δράσεις ωρίμανσης και διαχείρισης έργων 

Υποδομών και Μεταφορών» και η διάρκειά της εκτιμάται σε ένα (1) έτος. 

9. Ότι στην προαναφερθείσα συνολική αμοιβή περιλαμβάνονται η πλήρης αποζημίωση για τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες, οι πάσης φύσης δαπάνες και γενικά έξοδα του Τεχνικού Συμβούλου 

που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων (όπως 

ασφαλίσεις, κρατήσεις, φόροι, έξοδα μετακινήσεών του, δαπάνες αναπαραγωγής παραδοτέων 

και λοιπές δαπάνες μη ρητά κατονομαζόμενες αλλά αναγκαίες για την εκτέλεση της σύμβασης 

και την επιτυχή ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του), καθώς και το όφελός του. Η 

παρακράτηση φόρου θα αποδίδεται σύμφωνα με την απόφαση ΠΟΛ 1028/20-01-2014 (ΦΕΚ 

Β΄245/06-02-2014). 

10. Την με αριθ. 117384/26-10-2017 Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης – 

Υποδομών και Μεταφορών: «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των 
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δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 

επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (Φ.Ε.Κ. Β΄3821/31-10-

2017), με την οποία μεταξύ άλλων ορίζονται τα εξής : 

α) Άρθρο 1 παρ. 3: Το πεδίο εφαρμογής της παρούσας αφορά το σύνολο των διαδικασιών 

σύναψης συμβάσεων ανεξαρτήτως κριτηρίου ανάθεσης που αφορούν σε έργα, μελέτες και 

παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του ν. 4412/2016, με 

εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα (60.000) ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). 

11. Ότι για την ολοκλήρωση της ωρίμανσης του έργου για τη δημοπράτηση αυτού είναι αναγκαία 

και απαιτείται η εκτέλεση συμπληρωματικών μελετών που περιλαμβάνουν: α) την εκτέλεση 

αναγκαίων συμπληρωματικών γεωτεχνικών ερευνών, β) την εκπόνηση των αναγκαίων 

συμπληρωματικών μελετών (στατικών, γεωτεχνικών, τοπογραφικών, συγκοινωνιακών και 

υδραυλικών) καθώς και γ) την σύνταξη ολοκλήρωση των Τευχών Δημοπράτησης 

συμπεριλαμβάνοντας και το τμήμα: «Σύνδεση Βόρειας-Νότιας Εύβοιας». 

12. Τους οικονομικούς φορείς: 

AA 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 

ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΤΥΧΙΟΥ 

ΤΑΞΗ 

ΠΤΥΧΙΟΥ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

1 ADT ΩΜΕΓΑ ΑΤΕ 
(08) 

 

(21) 

 

(16) 

 

(10) 

 

(13) 

Ε 

 

Γ 

 

Ε 

 

Ε 

 

Ε 

Χ. Ανδρικόπουλος 

2 OBERMEYER HELLAS Ι. Κύρου 

3 
ΔΟΜΗ ΑΕ 

 
Σ. Σταθόπουλος 

4 GTB ΑΝΟΔΟΣ Κ. Γαλερίδης 

οι οποίοι διαθέτουν τη γνώση, την εμπειρία και τα τυπικά προσόντα, προκειμένου να 

υποβοηθηθεί η Υπηρεσία στην υλοποίηση του αντικειμένου του θέματος. 

13. Ότι η απαιτούμενη δαπάνη καλύπτεται από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του ενάριθμου 

έργου 2015ΣΕ07100011 της ΣΑΕ 071.  

 
Και επειδή: 

 

1. Tο έργο: «Παράκαμψη Χαλκίδας και Παράκαμψη Ψαχνών» προωθείται για ένταξη στο Ταμείο 

Ανάκαμψης και σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. ΕΞ.2867/28-8-2020 έγγραφο του Γενικού Δ/ντή 

Συγκοινωνιακών Υποδομών, η προώθηση των διαδικασιών για τη σύναψη των συμβάσεων 

τεχνικών συμβούλων για την υποβοήθησή της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών στην εκπόνηση 

όλων των αναγκαίων μελετών, αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα αυτής. 

2. Η Διεύθυνση Οδικών Υποδομών και ειδικότερα το τμήμα Μελετών και Προγραμματισμού (α) 

αυτής, σύμφωνα με την περίπτωση ζ) της παραγράφου 3 του άρθρου 32 του Π.Δ. 123/2017, 

είναι αρμόδια για την εκπόνηση όλων των μελετών που είναι απαραίτητες για την ωρίμανση 

προς δημοπράτηση του  έργου: «Παράκαμψη Χαλκίδας και Παράκαμψη Ψαχνών»   

3. Για την ολοκλήρωση της ωρίμανσης του έργου για τη δημοπράτηση αυτού είναι αναγκαία και 

απαιτείται η εκτέλεση συμπληρωματικών μελετών που περιλαμβάνουν: α) την εκτέλεση 

αναγκαίων συμπληρωματικών γεωτεχνικών ερευνών, β) την εκπόνηση των αναγκαίων 

συμπληρωματικών μελετών (στατικών, γεωτεχνικών, τοπογραφικών, συγκοινωνιακών και 

υδραυλικών) καθώς και γ) την σύνταξη ολοκλήρωση των Τευχών Δημοπράτησης 

συμπεριλαμβάνοντας και το τμήμα: «Σύνδεση Βόρειας-Νότιας Εύβοιας».  

4. Για την ταχεία και άρτια εκτέλεση των παραπάνω εργασιών κρίνεται αναγκαία η ανάθεση 

υπηρεσιών Συμβούλου, που να είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο Μελετητών ή Μητρώο 

Γραφείων Μελετών, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα ΧΙ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 

4412/2016 σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 2 του ανωτέρω νόμου, για την υποβοήθηση της 

Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών (Δ13) στην υλοποίησή τους, λόγω των ελλείψεων της 

Υπηρεσίας κυρίως σε εξειδικευμένα λογισμικά προγράμματα και εξοπλισμό ερευνών 

υπαίθρου και εργαστηρίου, αλλά και επιπρόσθετα της αδυναμίας αυτής σε άμεση 
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ανταπόκριση στα επί μέρους επιστημονικά πεδία, λόγω μεγάλου φόρτου εργασίας του 

διαθέσιμου στελεχιακού δυναμικού. 

5. Η ανάθεση των ανωτέρω Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 128 

παρ. 1 του ν. 4412/2016, δεδομένου του προϋπολογισμού του έργου που εκτιμάται ότι 

ανέρχεται σε 200.000.000 ευρώ με βάση το οποίο: «Όταν πρόκειται να εκτελεστούν δημόσια 

έργα ή συμβάσεις παραχώρησης έργων ή συμβάσεις έργων που υλοποιούνται ως Συμπράξεις 

Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) εκτιμώμενης αξίας σύμβασης μεγαλύτερης των τριάντα 

εκατομμυρίων (30.000.000) ευρώ, επιτρέπεται, η ανάθεση, με προσφυγή σε διαδικασία 

διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης με ανάρτηση της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα 

της αναθέτουσας αρχής, υπηρεσιών συμβούλων οποιασδήποτε ειδικότητας, όπως, ιδίως, 

τεχνικού, νομικού, οικονομικού και συμβούλου οργάνωσης, σε ημεδαπά ή αλλοδαπά, φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα, επί ειδικών θεμάτων, που απαιτούνται για την υλοποίηση, μελέτη και εκτέλεση 

των έργων αυτών, έναντι συνολικής αμοιβής μέχρι των ορίων των περιπτώσεων β΄ και γ΄, κατά 

περίπτωση, του άρθρου 5. Για την ανάθεση απαιτείται γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου 

Δημόσιων Έργων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών 

και Δικτύων».  

6. Για την ανάθεση της σύμβασης παροχής των υπόψη υπηρεσιών, απαιτείται γνώμη του 

Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου 

Υποδομών & Μεταφορών. 

7. Για την υπόψη σύμβαση θα γίνει ανάρτηση πρόσκλησης τεσσάρων (4) οικονομικών φορέων, 

που έχουν τα απαιτούμενα προσόντα και την εμπειρία, στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας 

Αρχής. Η διαδικασία διαπραγμάτευσης της παρ. 1 του αρθ. 128 του ν. 4412/2016 θα 

πραγματοποιηθεί μέσω του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ – ΔΗΜ. ΕΡΓΑ. 

8. Η προβλεπόμενη δαπάνη θα καλυφθεί από το ενάριθμο έργο 2015ΣΕ07100011 «Δράσεις 

ωρίμανσης και διαχείρισης έργων Υποδομών και Μεταφορών» της ΣΑΕ 071. 

9. Η αμοιβή της σύμβασης του Τεχνικού Συμβούλου εκτιμάται κατά μέγιστο σε 135.000,00€, μη 

συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (το τελικό ποσό θα προκύψει κατά τη 

διαδικασία διαπραγμάτευσης που θα διενεργηθεί σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 120 του 

Ν. 4412/2016), θα βαρύνει το ενάριθμο έργο 2015ΣΕ07100011«Δράσεις ωρίμανσης και 

διαχείρισης έργων Υποδομών και Μεταφορών» της ΣΑΕ 071(ΑΔΑ: 64MI46ΜΤΛΡ-Ε72) και η 

διάρκειά της εκτιμάται σε ένα (1) έτος. 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε  
 

 

1. Εγκρίνουμε τη δέσμευση ποσού 167.400,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και τη διάθεση 

ισόποσης πίστωσης σε βάρος του προϋπολογισμού του Ενάριθμου Έργου 2015ΣΕ07100011 

της ΣΑΕ 071, για την κάλυψη της δαπάνης της παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, για 

την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών, στην ωρίμανση των διαδικασιών 

δημοπράτησης του έργου: «Παράκαμψη Χαλκίδας και Παράκαμψη Ψαχνών», η οποία 

αφορά στην εκπόνηση συμπληρωματικών Ερευνών & Μελετών και στην ολοκλήρωση των 

Τευχών Δημοπράτησης. 

2. Την εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 128, παρ. 1 του Ν. 4412/2016, για την ανάθεση 

της ως άνω σύμβασης. 

3. Την συμμετοχή στην διαδικασία διαπραγμάτευσης του άρθρου 128, παρ. 1 του Ν. 4412/2016, 

των οικονομικών φορέων: 

AA 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 

ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΤΥΧΙΟΥ 

ΤΑΞΗ 

ΠΤΥΧΙΟΥ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

1 ADT ΩΜΕΓΑ ΑΤΕ 
(08) 

 

(21) 

 

(16) 

 

(10) 

 

(13) 

Ε 

 

Γ 

 

Ε 

 

Ε 

 

Ε 

Χ. Ανδρικόπουλος 

2 OBERMEYER HELLAS Ι. Κύρου 

3 
ΔΟΜΗ ΑΕ 

 
Σ. Σταθόπουλος 

4 GTB ΑΝΟΔΟΣ Κ. Γαλερίδης 
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4. Ορίζουμε ως Προϊστάμενη Αρχή τη Διεύθυνση Οδικών Υποδομών (Δ.Ο.Υ.) και ως 

Διευθύνουσα Υπηρεσία της σύμβασης Τεχνικού Συμβούλου, το τμήμα Μελετών και 

Προγραμματισμού αυτής (Δ.Ο.Υ./α). 

5. Εξουσιοδοτούμε τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών (Δ.Ο.Υ.) να προβεί 

στην προβλεπόμενη διαπραγμάτευση και στη συγκρότηση Επιτροπής Αποσφράγισης των 

προσφορών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ: 

ΣΑ 178 (με την πρωτότυπη εισήγηση και γνωμοδότηση) 

 

 

Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 

 

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1. Γραφείο Υπουργού 

2. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Υποδομών 

3. Γραφείο Γεν. Δ/ντή Συγκ. Υποδομών 

4. Διεύθυνση Προϋπολογισμού και 

Δημοσιονομικών Αναφορών (Δ1) 

Τμήμα Κατάρτισης Κρατικού  

Προϋπολογισμού και Μ.Π.Δ.Σ. 

Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, 101 91 Παπάγου 
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