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ΑΠΟΦΑΘ

Ζγκριςη
1. Δζςμευςθσ ποςοφ εκατόν ςαράντα χιλιάδων ευρϊ (140.000,00 €), μθ
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ και διάκεςθ ιςόποςθσ πίςτωςθσ ςε βάροσ
του προχπολογιςμοφ του Ενάρικμου Ζργου 2015Ε07100011 τθσ ΑΕ 071,
για τθν ανάκεςθ παροχισ υπθρεςιϊν Σεχνικοφ υμβοφλου ςφμφωνα με
τθν παρ. 1 του άρκρου 128 του ν.4412/2016 όπωσ ιςχφει, για τθ ςφμβαςθ
με τίτλο «Παροχή Τπηρεςιών Σεχνικοφ υμβοφλου, για την υποβοήθηςη
τησ Δ/νςησ Οδικών Τποδομών (Δ13) ςτην ςφνταξη τοπογραφικοφ
υποβάθρου, κτηματογράφηςη και κτηματολόγιο του ζργου "ΜΕΛΕΣΘ
ΟΔΙΚΘ ΤΝΔΕΘ ΠΟΛΘ ΑΓΡΙΝΙΟΤ ΜΕ ΣΘΝ ΙΟΝΙΑ ΟΔΟ &
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΟΔΟΤ ΑΓΡΙΝΙΟΤ"».
2. Εφαρμογισ τθσ διαδικαςίασ του άρκρου 128, παρ. 1 του ν. 4412/2016 όπωσ
ιςχφει, για τθν ανάκεςθ τθσ ωσ άνω ςφμβαςθσ, με ανάρτθςθ τθσ πρόςκλθςθσ
ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ.
3. Πίνακα προςκαλουμζνων Οικονομικϊν Φορζων που κα ςυμμετάςχουν ςτον
εν κζματι διαγωνιςμό, για τθν ανάκεςθ τθσ ωσ άνω ςφμβαςθσ.
4. Οριςμοφ Ανακζτουςασ, Προϊςταμζνθσ Αρχισ και Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ

Ζχοντασ υπόψη:
1.
Σον ν.4013/2011 (Αϋ 204) «φςταςθ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων
και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων», (ΦΕΚ204Α’/2011),
όπωσ ιςχφει..
2.
Σον ν.4412/2016 "Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)", όπωσ ιςχφει.
3.
Σον ν.4622/2019 (ΦΕΚ 133Αϋ/7.8.2019 «Επιτελικό κράτοσ: οργάνωςθ, λειτουργία και
διαφάνεια τθσ Κυβζρνθςθσ, των Κυβερνθτικϊν οργάνων και τθσ κεντρικισ δθμόςιασ
διοίκθςθσ»όπωσ ιςχφει.
4.
Σον ν. 4727/2020 (ΦΕΚ184Αϋ/2020) «Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ (Ενςωμάτωςθ ςτθν
Ελλθνικι Νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/2102 και τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024) Θλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ (Ενςωμάτωςθ ςτο Ελλθνικό Δίκαιο τθσ Οδθγίασ (ΕΕ)
2018/1972) και άλλεσ διατάξεισ».
5.
Σο π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Αϋ/9.7.2019 ) «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ,
Τπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Τπουργϊν και Τφυπουργϊν».
6.
Σο π.δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123 Α’/17.07.2019) «φςταςθ και κατάργθςθ Γενικϊν
Γραμματειϊν και Ειδικϊν Γραμματειϊν/ Ενιαίων Διοικθτικϊν Σομζων Τπουργείων».
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7.
8.

9.

10.
11.

12.
13.

14.

15.

Σο π.δ. 123/2017 (ΦΕΚ 151Α/12.10.2017) "Οργανιςμόσ του Τπουργείου Τποδομϊν και
Μεταφορϊν", όπωσ ιςχφει.
Σο π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208Α/04.11.2016) "Αναςφςταςθ και μετονομαςία Τπουργείων,
κλπ" όπωσ ιςχφει, με το οποίο μετονομάςτθκε το Τπουργείο Τποδομϊν, Μεταφορϊν
και Δικτφων ςε Τπουργείο Τποδομϊν και Μεταφορϊν.
Σο π.δ. 70/2015 περί "Αναςφςταςθσ των Τπουργείων Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ,
Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων κ.λ.π. " (ΦΕΚ Αϋ114/21.9.2015) με το οποίο
αναςυςτάκθκε το Τπουργείο Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων.
Σο άρκρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Αϋ/2005) «Κωδικοποίθςθ τθσ νομοκεςίασ για
τθν Κυβζρνθςθ και τα Κυβερνθτικά Όργανα».
Σθν Απόφαςθ με αρ. 205747/28.07.2021 τθσ Τπθρεςιακισ Γραμματζωσ του ΤΠΟΜΕ:
«Μετακίνθςθ Προϊςταμζνων Σμθμάτων και οριςμόσ ωσ Αναπλθρωτϊν Προϊςταμζνων
Διευκφνςεων»
Σθν Απόφαςθ αρ. 309/16.9.2021(ΤΟΔΔ 772) του Πρωκυπουργοφ και του Τπουργοφ
ΤΠΟΜΕ «Ανάκεςθ κακθκόντων Γενικισ Γραμματζωσ Τποδομϊν ςτο ΤΠΟΜΕ»
Σθν με αρ. οικ.49104/26.6.2018 Απόφαςθ Τπουργοφ ΤΠΟ.ΜΕ. «Σοποκζτθςθ
προϊςταμζνου τθσ Γεν. Δ/νςθσ υγκ/κϊν Τποδομϊν του Τπουργείου Τποδομϊν και
Μεταφορϊν».
Σθν Δ16α/04/773/29.11.1990 Κοινι Απόφαςθ του Τπουργοφ Προεδρίασ και του
Αναπλθρωτι Τπουργοφ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Περί εξαίρεςθσ Διοικθτικϊν Πράξεων ι Εγγράφων
από τον Κανόνα των Σριϊν Τπογραφϊν».
Σθν με αρ. 301258/2021 Απόφαςθ Τπουργοφ ΤΠΟΜΕ (ΦΕΚ 6778 Β/31-12-2021) περί
«Οριςμοφ Αποφαινομζνου Οργάνου και Διατάκτθ. Μεταβίβαςθ τθσ εξουςίασ
υπογραφισ «με εντολι Τπουργοφ» ςτον Γενικό Γραμματζα Τποδομϊν του
Τπουργείου Τποδομϊν και Μεταφορϊν κατ’ άρκρο 13 παρ. 6 και 37 παρ. 2 και 3 του
Ν.4622/2019(Α133)».

Και αφοφ είδαμε:
1. Tθν με αρ. πρωτ. οικ/71375/18-3-2021 Απόφαςθ Τπουργοφ ΤΠΟ. & ΜΕ. με τθν οποία
εγκρίκθκαν: α) Ο Χαρακτθριςμόσ του ζργου του κζματοσ ωσ Ζργου Εκνικοφ Επιπζδου,
Ειδικοφ και θμαντικοφ, β) Θ ζνταξι του ςτον προγραμματικό ςχεδιαςμό τθσ Γ.Γ.Τ. του
Τπ. ΤΠΟ. & ΜΕ. και γ) Ορίςκθκε θ Δ/νςθ Οδικϊν Τποδομϊν (Δ13) ωσ Ανακζτουςα και
Προϊςταμζνθ Αρχι για τθν εκπόνθςθ του ςυνόλου των μελετϊν που απαιτοφνται
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 4412/2016 και το τμιμα Μελετϊν και
Προγραμματιςμοφ (α) αυτισ ωσ Διευκφνουςα Τπθρεςία.
2.

Ότι το ζργο τθσ οδικισ ςφνδεςθσ τθσ πόλθσ του Αγρινίου µε τθν Ιόνια οδό κα μειϊςει
δραςτικά τουσ χρόνουσ μετακίνθςθσ από/προσ το Αγρίνιο και προβλζπεται µζςω του
κόμβου Αγγελοκάςτρου µε διζλευςθ νότια του υφιςτάμενου ςτρατιωτικοφ
αεροδρομίου, µε κατάλθξθ ςτθ νζα δυτικι περιφερειακι οδό τθσ πόλθσ του Αγρινίου.
Σο μικοσ του ςυνδετιριου αυτοκινθτοδρόμου είναι 13,3 χλμ., ενϊ το μικοσ τθσ
δυτικισ περιφερειακισ οδοφ είναι 6,8 χλμ.

3.

Σθν με µε αρ. πρωτ. ΔΟΤ/ο/2996/06-06-2015 Απόφαςθ Τπουργοφ ΤΠΟ. & ΜΕ. με τθν
οποία εγκρίκθκε θ εκπόνθςθ μελζτθσ µε τίτλο «Οδικι ςφνδεςθ Αγρινίου µε τθν Ιόνια
οδό και Περιφερειακι οδόσ Αγρινίου», ωσ δωρεά ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο, ςε ςτάδιο
προωκθμζνθσ προμελζτθσ οδοποιίασ και θ οποία ζχει υποβλθκεί ςτο Τπουργείο.

4.

Ότι το ζργο «ΜΕΛΕΣΘ ΟΔΙΚΘ ΤΝΔΕΘ ΠΟΛΘ ΑΓΡΙΝΙΟΤ ΜΕ ΣΘΝ ΙΟΝΙΑ ΟΔΟ &
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΟΔΟΤ ΑΓΡΙΝΙΟΤ» περιλαμβάνει: α) υνδετιριο κλειςτό
αυτοκινθτόδρομο μικουσ 13,3 χλμ., κατθγορίασ ΑΙΙ, µε διαχωριςμζνο κατάςτρωμα
κυκλοφορίασ µε 2 λωρίδεσ κυκλοφορίασ πλάτουσ 3,5µ. εκάςτθ ανά κατεφκυνςθ, ζνα
(1) ανιςόπεδο κόμβο, πζντε (5) κυκλικοφσ κόμβουσ, τρεισ (3) άνω διαβάςεισ, πζντε (5)
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κάτω διαβάςεισ, τζςςερισ (4) γζφυρεσ, δεκατζςςερισ (14) κιβωτοειδείσ οχετοφσ,
ανακαταςκευι και καταςκευι νζου τοπικοφ οδικοφ δικτφου κάκετων και
παράπλευρων οδϊν και αποκατάςταςθ αρδευτικοφ δικτφου ςε μικοσ 14 χλμ. και β)
Νζα περιφερειακι οδό του πολεοδομικοφ ςυγκροτιματοσ Αγρινίου, μικουσ 6,8 χλμ..
κατθγορίασ ΒΙΙ (για το Νότιο τμιμα) και ΑΙΙ (για το Βόρειο τµιµα), µε διαχωριςμζνο
κατάςτρωμα κυκλοφορίασ µε 2 λωρίδεσ κυκλοφορίασ ανά κατεφκυνςθ, τζςςερισ (4)
κυκλικοφσ κόμβουσ, δφο (2) γζφυρεσ, µία (1) άνω διάβαςθ, δφο (2) κάτω διαβάςεισ,
τζςςερισ (4) κιβωτοειδείσ οχετοφσ, ανακαταςκευι και καταςκευι νζου τοπικοφ οδικοφ
δικτφου κάκετων και παράπλευρων οδϊν και καταςκευι ποδθλατοδρόµου ςυνολικοφ
μικουσ 3 χλμ.
5.

Ότι θ µελετθτικι ωρίμανςθ του ζργου, μζχρι το ςτάδιο τθσ περιβαλλοντικισ
αδειοδότθςισ του (Απόφαςθ ζγκριςθσ περιβαλλοντικϊν όρων - ΑΕΠΟ), απαιτεί ζνα
πλικοσ κφριων και υποςτθρικτικϊν μελετϊν, μεταξφ των οποίων είναι απαραίτθτθ θ
ςφνταξθ τοπογραφικοφ υποβάκρου (DTM) για τθν εκπόνθςθ και εφαρμογι τθσ
προμελζτθσ οδοποιίασ ςε κατάλλθλο υπόβακρο.

6.

Σθν ανάγκθ υποςτιριξθσ τθσ Διεφκυνςθσ Οδικϊν Τποδομϊν, ςτθ ςφνταξθ
τοπογραφικοφ υποβάκρου, κτθματογράφθςθσ και κτθματολογίου του ζργου "ΜΕΛΕΣΘ
ΟΔΙΚΘ ΤΝΔΕΘ ΠΟΛΘ ΑΓΡΙΝΙΟΤ ΜΕ ΣΘΝ ΙΟΝΙΑ ΟΔΟ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΟΔΟΤ
ΑΓΡΙΝΙΟΤ"».

7.

Προκειμζνου θ Τπθρεςία να ανταποκρικεί ςτισ ανωτζρω περιγραφόμενεσ απαιτιςεισ,
με ταχεία και άρτια εκτζλεςθ των απαιτοφμενων μελετϊν κρίνεται απολφτωσ αναγκαία
θ ανάκεςθ υπθρεςιϊν Σεχνικοφ υμβοφλου για τθν υποβοικθςθ τθσ Διεφκυνςθσ
Οδικϊν Τποδομϊν ςτθν υλοποίθςι τουσ, λόγω των ελλείψεων τθσ Τπθρεςίασ κυρίωσ
ςε εξειδικευμζνα λογιςμικά προγράμματα και εξοπλιςμό μετριςεων και λόγω
μεγάλου φόρτου εργαςίασ του ςτελεχιακοφ δυναμικοφ.

8.

Σο με αρ. πρωτ. 105302/7-4-2022 ζγγραφο τθσ Διεφκυνςθσ Οδικϊν Τποδομϊν *Δ13+
προσ τον Γενικό Διευκυντι υγκοινωνιακϊν Τποδομϊν, με το οποίο ηθτικθκε θ
ςφμφωνθ γνϊμθ του, ςχετικά με τθν ανάκεςθ κακθκόντων Σεχνικοφ υμβοφλου.

9.

Σο με αρ. πρωτ. 107594/08-04-2022 ζγγραφο του Γενικοφ Διευκυντι υγκοινωνιακϊν
Τποδομϊν με το οποίο παρζχεται θ ςφμφωνθ γνϊμθ ςχετικά με τθν ανάκεςθ
κακθκόντων Σεχνικοφ υμβοφλου ωσ ανωτζρω.

10. Σθν Γνωμοδότθςθ του υμβουλίου Δθμοςίων Ζργων/Σμιμα Μελετϊν επί τθσ από 7-42022 Ειςιγθςθσ τθσ Δ.Ο.Τ., με τθν οποία γνωμοδότθςε ομόφωνα τθν 14-4-2022.
(υνεδρία: 3θ, Πράξθ: 6θ) υπζρ τθσ ανάκεςθσ κακθκόντων Σεχνικοφ υμβοφλου ωσ
ανωτζρω.
11. Σθν προβλεπόμενθ αμοιβι τθσ φμβαςθσ του υμβοφλου, θ οποία εκτιμάται κατά
μζγιςτο ςε 140.000,00 €, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ ΦΠΑ *το τελικό
ποςό κα προκφψει κατά τθ διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ+ και κα βαρφνει το ενάρικμο
ζργο 2015Ε07100011 τθσ ΑΕ 071, με τίτλο «Δράςεισ ωρίμανςθσ και διαχείριςθσ
ζργων Τποδομϊν και Μεταφορϊν» και θ διάρκειά τθσ εκτιμάται ότι κα είναι οκτϊ (8)
μινεσ.
12. Σο άρκρο 128, παρ. 1 του ν. 4412/2016 ςφμφωνα με το οποίο, λαμβανομζνου υπόψθ
και του προχπολογιςμοφ του όλου ζργου που εκτιμάται ότι κα είναι μεγαλφτεροσ των
τριάντα εκατομμυρίων ευρϊ (30.000.000) ευρϊ, μπορεί να γίνει θ ανάκεςθ των
ανωτζρω υπθρεςιϊν Σεχνικοφ υμβοφλου. Κατά τα οριηόμενα ςε αυτό: «Όταν
πρόκειται να εκτελεςτοφν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ι ςυμβάςεισ παραχϊρθςθσ ζργων ι
ςυμβάςεισ ζργων που υλοποιοφνται ωσ Συμπράξεισ Δθμοςίου και Ιδιωτικοφ Τομζα
(ΣΔΙΤ), εκτιμϊμενθσ αξίασ ςφμβαςθσ ι τμιματοσ αυτισ μεγαλφτερθσ των τριάντα
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εκατομμυρίων (30.000.000) ευρϊ, ιδίωσ για τον ςχεδιαςμό, μελζτθ, ζλεγχο μελζτθσ,
διοίκθςθ και επίβλεψθ ζργων ι ςυμβάςεων επιτρζπεται θ ανάκεςθ, με προςφυγι ςε
διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ χωρίσ δθμοςίευςθ προκιρυξθσ με ανάρτθςθ τθσ
πρόςκλθςθσ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντοσ φορζα,
υπθρεςιϊν ςυμβοφλων οποιαςδιποτε ειδικότθτασ, όπωσ, τεχνικοφ, νομικοφ,
οικονομικοφ ςυμβοφλου και ςυμβοφλου οργάνωςθσ, ςε θμεδαπά ι αλλοδαπά, φυςικά
ι νομικά πρόςωπα, επί ειδικϊν κεμάτων, που απαιτοφνται για τθν υλοποίθςθ, μελζτθ
και εκτζλεςθ των ςυμβάςεων αυτϊν, ζναντι αμοιβισ μζχρι των ορίων των περ. β’, γ’
και δ’, κατά περίπτωςθ, του άρκρου 5 και με ανϊτατο όριο το μθδζν και πζντε δζκατα
(0,5%) τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Το προθγοφμενο εδάφιο εφαρμόηεται και
για τθν παροχι υπθρεςιϊν ςυμβοφλων οποιαςδιποτε ειδικότθτασ για κζματα που
ςχετίηονται με τθν επίβλεψθ και παρακολοφκθςθ από τεχνικισ, νομικισ και
χρθματοοικονομικισ πλευράσ κατά τθν περίοδο λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ των
Συμβάςεων Παραχϊρθςθσ ι των ςυμβάςεων ζργων που υλοποιοφνται ωσ ΣΔΙΤ, με αξία
ςφμβαςθσ μεγαλφτερθσ των τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) ευρϊ. Για τθν
ανάκεςθ απαιτείται γνϊμθ του Τεχνικοφ Συμβουλίου Δθμόςιων Έργων τθσ Γενικισ
Γραμματείασ Υποδομϊν του Υπουργείου Υποδομϊν και Μεταφορϊν.».
13. Σουσ οικονομικοφσ φορείσ:
ΣΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
1
Γραφείο ΤΣΑ ΑΝΩΝΤΜΘ ΜΕΛΕΣΘΣΙΚΘ ΕΣΑΙΡΙΑ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ
– Δ.Σ. «ΤΣΑ ΑΕ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΜΘΧΑΝΙΚΟΙ».
2
Γραφείο PLAS Ι. ΚΑΡΑΝΙΚΑ – Α. ΦΡΑΝΣΗΕΚΑΚΘ & ΤΝ/ΣΕ Α.Ε. – Δ.Σ.
«PLAS A.E.».
3
Γραφείο Χ. ΡΑΔΟ & ΤΝ/ΣΕ Ε.Ε. – Δ.Σ. «RACE φμβουλοι Μθχανικοί ΕΕ».
οι οποίοι διακζτουν τθ γνϊςθ, τθν εμπειρία και τα τυπικά προςόντα, προκειμζνου να
υποςτθριχκεί θ Τπθρεςία ςτθν υλοποίθςθ του αντικειμζνου του κζματοσ.
Και επειδή:
1. Θ Διεφκυνςθ Οδικϊν Τποδομϊν και ειδικότερα το τμιμα Μελετϊν και
Προγραμματιςμοφ (α) αυτισ, ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ ι) τθσ παραγράφου 3 του
άρκρου 32 του Π.Δ. 123/2017, είναι αρμόδια για τθν εκπόνθςθ όλων των μελετϊν
που είναι απαραίτθτεσ για τθν περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ του ζργου: «ΜΕΛΕΣΘ
ΟΔΙΚΘ ΤΝΔΕΘ ΠΟΛΘ ΑΓΡΙΝΙΟΤ ΜΕ ΣΘΝ ΙΟΝΙΑ ΟΔΟ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΟΔΟΤ
ΑΓΡΙΝΙΟΤ», εκτιμϊμενου προχπολογιςμοφ 80.000.000 €.
2. Είναι αναγκαία θ εκτζλεςθ όλων των εργαςιϊν που απαιτοφνται για να
εξαςφαλιςτεί θ περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ του ζργου.
3. Για τθν ταχεία και άρτια εκτζλεςθ των παραπάνω εργαςιϊν κρίνεται αναγκαία θ
ανάκεςθ υπθρεςιϊν Σεχνικοφ υμβοφλου για τθν υποβοικθςθ τθσ Διεφκυνςθσ
Οδικϊν Τποδομϊν ςτθν υλοποίθςι τουσ, λόγω των ελλείψεων τθσ Τπθρεςίασ κυρίωσ
ςε εξειδικευμζνα λογιςμικά προγράμματα και εξοπλιςμό μετριςεων και λόγω
μεγάλου φόρτου εργαςίασ του διακζςιμου ςτελεχιακοφ δυναμικοφ.
4. Θ ανάκεςθ των ανωτζρω υπθρεςιϊν Σεχνικοφ υμβοφλου κα γίνει ςφμφωνα με το
άρκρο 128 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το ν. 4782/2021 και
ιςχφει, δεδομζνου του προχπολογιςμοφ των ζργων, που εκτιμάται ότι κα είναι
ςθμαντικά μεγαλφτεροσ των τριάντα εκατομμυρίων ευρϊ (30.000.000):
5. Σο φυςικό αντικείμενο τθσ φμβαςθσ, αφορά ςε υποβοικθςθ τθσ Τπθρεςίασ ςε
τοπογραφικζσ εργαςίεσ και ςφνταξθ τοπογραφικοφ μοντζλου (DTM) το οποίο είναι
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αναγκαίο προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί θ πλθρότθτα και αρτιότθτα τθσ
προωκθμζνθσ προμελζτθσ οδοποιίασ, που απαιτείται για τθν περιβαλλοντικι
αδειοδότθςθ του ζργου.
6. Για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ παροχισ των υπόψθ υπθρεςιϊν, γνωμοδότθςε
ομόφωνα τθν 14-04-2022 *υνεδρία: 3θ, Πράξθ: 6θ+ το υμβοφλιο Δθμοςίων Ζργων
/ Σμιμα Μελετϊν τθσ Γενικισ Γραμματείασ Τποδομϊν του Τπουργείου Τποδομϊν &
Μεταφορϊν
7. Για τθν υπόψθ ςφμβαςθ κα γίνει ανάρτθςθ πρόςκλθςθσ οικονομικϊν φορζων, που
ζχουν τα απαιτοφμενα προςόντα και τθν εμπειρία, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ.
8. Θ προβλεπόμενθ δαπάνθ κα καλυφκεί από το ενάρικμο ζργο 2015Ε07100011 τθσ
ΑΕ 071.

ΑΠΟΦΑΙΗΟΤΜΕ
1.

2.

3.

Σθν ζγκριςθ δζςμευςθσ ποςοφ εκατόν ςαράντα χιλιάδων ευρϊ, (140.000,00 €) μθ
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ και τθ διάκεςθ ιςόποςθσ πίςτωςθσ ςε βάροσ του
προχπολογιςμοφ του Ενάρικμου Ζργου 2015Ε07100011 τθσ ΑΕ 071, προκειμζνου να
ςυναφκεί ςφμβαςθ υπθρεςιϊν τεχνικοφ ςυμβοφλου (κατά το άρκρο 128, παρ. 1 του ν.
4412/2016 όπωσ ιςχφει), για τθν: «Παροχή Τπηρεςιών Σεχνικοφ υμβοφλου, για την
υποβοήθηςη τησ Δ/νςησ Οδικών Τποδομών (Δ13) ςτην ςφνταξη τοπογραφικοφ
υποβάθρου, κτηματογράφηςη και κτηματολόγιο του ζργου "ΜΕΛΕΣΘ ΟΔΙΚΘ
ΤΝΔΕΘ ΠΟΛΘ ΑΓΡΙΝΙΟΤ ΜΕ ΣΘΝ ΙΟΝΙΑ ΟΔΟ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΟΔΟΤ
ΑΓΡΙΝΙΟΤ"».
Εγκρίνουμε τθν εφαρμογι τθσ διαδικαςίασ του άρκρου 128, παρ. 1 του ν. 4412/2016,
για τθν ανάκεςθ τθσ ωσ άνω ςφμβαςθσ, με ανάρτθςθ τθσ πρόςκλθςθσ ςτθν ιςτοςελίδα
τθσ ανακζτουςασ αρχισ.
Εγκρίνουμε τθν ςυμμετοχι ςτθν διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ του άρκρου 128, παρ. 1
του ν. 4412/2016, των οικονομικϊν φορζων:
ΣΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
1
Γραφείο ΤΣΑ ΑΝΩΝΤΜΘ ΜΕΛΕΣΘΣΙΚΘ ΕΣΑΙΡΙΑ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ
– Δ.Σ. «ΤΣΑ ΑΕ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΜΘΧΑΝΙΚΟΙ».
2
Γραφείο PLAS Ι. ΚΑΡΑΝΙΚΑ – Α. ΦΡΑΝΣΗΕΚΑΚΘ & ΤΝ/ΣΕ Α.Ε. – Δ.Σ.
«PLAS A.E.».
3
Γραφείο Χ. ΡΑΔΟ & ΤΝ/ΣΕ Ε.Ε. – Δ.Σ. «RACE φμβουλοι Μθχανικοί ΕΕ».

4.

Ορίηουμε ωσ Ανακζτουςα και Προϊςτάμενθ Αρχι τθ Διεφκυνςθ Οδικϊν Τποδομϊν
*ΔΟΤ+ και ωσ Διευκφνουςα Τπθρεςία τθσ ςφμβαςθσ Σεχνικοφ υμβοφλου, το τμιμα
Μελετϊν και Προγραμματιςμοφ αυτισ *ΔΟΤ/α+.

5.

Εξουςιοδοτοφμε τον Προϊςτάμενο τθσ Διεφκυνςθσ Οδικϊν Τποδομϊν *ΔΟΤ+, να προβεί
ςτθν προβλεπόμενθ ανάρτθςθ και αποςτολι των ςχετικϊν προςκλιςεων ςτουσ
καλοφμενουσ οικονομικοφσ φορείσ, ςτθ διενζργεια όλων των απαραίτθτων
διαδικαςιϊν τθσ διαπραγμάτευςθσ, ςτθ ςυγκρότθςθ Επιτροπισ Αποςφράγιςθσ των
προςφορϊν, ςτθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ κακϊσ και ςτθν παραλαβι αυτισ,
ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ.
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Σο ποςό του προχπολογιςμοφ που δεςμεφεται με τθν Απόφαςθ αυτι αναπροςαρμόηεται
αυτομάτωσ ςτο ςυνολικό ποςό τθσ ςφμβαςθσ που κα προκφψει, ςυμπεριλαμβανομζνου
του ΦΠΑ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Γραφείο Υπουργοφ
2. Γρ. Υφυπουργοφ Υποδομϊν
3.
Γρ. Γ.Γ.Γ.Γ.
Υποδομϊν
Γραφείο
Υποδομϊν
4. Γραφείο Γεν. Δ/ντι Συγκ. Υποδομϊν
5. Διεφκυνςθ Προχπολογιςμοφ και
Δθμοςιονομικϊν Αναφορϊν (Δ1)
Τμιμα Κατάρτιςθσ Κρατικοφ
Προχπολογιςμοφ και Μ.Π.Δ.Σ.
6. Διεφκυνςθ Σχεδιαςμοφ, Προγ/ςμοφ
και Ηλεκτρονικισ Παρακολοφκθςθσ
παρακολοφκθςθσ Τεχνικϊν Έργων
(Δ10)

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ
ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΘ

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:
Χ.Α., Α 213
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