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ΚΑΘ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ                                                                                          Απ. ππυη.: ΔΟΤ/3674 

ΓENΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΤΠΟΔΟΜΩΝ                                                          

ΓENΘΚΗ  Δ/ΝΗ  ΤΓΚΟΘΝΩΝΘΑΚΩΝ ΤΠΟΔΟΜΩΝ                                              

ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΟΔΘΚΩΝ ΤΠΟΔΟΜΩΝ (Δ.Ο.Τ.)                                        

ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ (Γ)                                                                           
          

Ταρ. Γ/λζε : Μνπζηνμχδε 7                

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

Πιεξνθνξίεο   : Φ. Κέδηνο           

Τειέθσλν  : 210 6445267                                            

Fax                  : 210 6426787           

e-mail              : d1.gram@ggde.gr            
       

Θέμα:Έγκπιζη δέζμεςζηρ ποζού πενηακοζίυν σιλιάδυν εςπώ (500.000,00 €) ζςμπεπιλαμβανομένος 

ηος Φ.Π.Α., ζε βάπορ ηος πποϋπολογιζμού ηος ενάπιθμος έπγος 2014Ε57100004 ηηρ ΑΕ 

571 ηος Π.Δ.Ε., διάθεζηρ ιζόποζηρ πίζηυζηρ και μεηαβίβαζήρ ηηρ ζηο Δήμο Φαιζηού ηηρ 

Πεπιθεπειακήρ Ενόηηηαρ Ηπακλείος Κπήηηρ για ηην ςλοποίηζη ηος έπγος « Αποκαηάζηαζη 

βαηόηηηαρ ηος δημοηικού οδικού δικηύος ηος Δήμος Φαιζηού ».    
 

ύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ: 

 

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

φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν. 4320/2015ΦΔΚ29Α/2015 θαη ηζρχεη. 

2. Τνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ147Α΄/8-8-2016) « Γεκφζηεο Σπκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Υπεξεζηψλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ) » φπσο δηνξζψζεθε, ζπκπιεξψζεθε θαη 

ηζρχεη. 

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

Κπβέξλεζεο θαη Αλαπι. ΠΔ.ΦΨ.Γ.Δ.  « Πεξί εμαηξέζεσο δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ ή εγγξάθσλ απφ ηνλ 

θαλφλα ησλ ηξηψλ ππνγξαθψλ».                                                                                                                                                                              

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

αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην 

δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

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

Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο », φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.   

6. Τνπ Π.Γ. 70/2015 θαη εηδηθφηεξα ηνπ άξζξνπ 3 « Αλαζχζηαζε ηνπ Υπνπξγείνπ Υπνδνκψλ, 

Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ » (ΦΔΚ.114Α/22-9-2015).   

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

Τειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο θαη Μεηνλνκαζία Υπνπξγείνπ Υπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη 

Γηθηχσλ  » (ΦΔΚ 208Α/4-11-2016). 

8. Τνπ Π.Γ. 125/2016 « Γηνξηζκφο Υπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Υπνπξγψλ θαη Υθππνπξγψλ » (ΦΔΚ 

210Α/5-11-2016).                                                                                           

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

Μεηαθνξψλ» φπσο ηζρχεη. 
10.Τεο κε αξηζκφ νίθ.268/29-05-2017 (ΦΔΚ.1911/Β/01-06-2017) Απφθαζεο Υπνπξγνχ θαη ηνπ 

Υθππνπξγνχ Υπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ, «¨Μεηαβίβαζε δηθαηψκαηνο ππνγξαθήο « κε εληνιή 
Υπνπξγνχ ή Υθππνπξγνχ » θαηά πεξίπησζε¨….».   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 723Δ465ΧΘΞ-ΤΦΟ



 
 
 
 
Και αθού λάβαμε ςπότη: 
 

1.  Τελ απφ 15/05/2017 Απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Υπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο  κε ηελ νπνία 

εγθξίζεθε ε έληαμε ζην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ) 2017, ζηε ΣΑΔ 571 ηνπ 

ελάξηζκνπ έξγνπ: 2014ΣΔ57100004 ¨Σπληήξεζε νδηθνχ δηθηχνπ αξκνδηφηεηαο ΥΠ.Υ.ΜΔ.ΓΙ. 

(Τ.Δ.2008ΣΔ07100000), κε πξνυπνινγηζκφ 115.000.000,00 €  θαη ηελ απφ 31-07-2017 Απφθαζε 

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

ηελ απφ 18-12-2017 Απφθαζε ηνπ ηδίνπ (ΑΓΑ:70ΧΙ465ΦΙ8-14Ψ), ρσξίο κεηαβνιή ηεο εηδηθήο 

Γηάηαμεο ππ’αξηζκ.8.  

2.  Τελ εηδηθή δηάηαμε 8 ηεο ελ ιφγσ ΣΑΔ, φπσο ηζρχεη γηα ην αλσηέξσ ελάξηζκν έξγν,  κε ηελ νπνία 

δίλεηαη ε δπλαηφηεηα απεπζείαο ρξεκαηνδφηεζεο Πεξηθεξεηψλ θαη Γήκσλ ηεο ρψξαο γηα ηελ 

εθηέιεζε εξγαζηψλ ζηνηρεηψδνπο ζπληήξεζεο ζηνπο νδηθνχο άμνλεο ηεο ρψξαο.  

     3.  Τν ππ’ αξ. πξση. 7766/03-07-2018 έγγξαθν ηνπ Γεκάξρνπ ηνπ Γήκνπ Φαηζηνχ κε ην νπνίν δεηείηαη  

ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ελ ιφγσ Γήκνπ γηα ηελ απνθαηάζηαζε βαηφηεηαο ζην δεκνηηθφ νδηθφ δίθηπν 

αξκνδηφηεηάο ηνπ.    

4.  Τν κε αξ. πξση. 17671/11-07-2018 έγγξαθν ηνπ Γελ. Γ/ληή Σπγθνηλσληαθψλ Υπνδνκψλ κε ην νπνίν 

κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Υπνδνκψλ δηαβηβάδεηαη ην αλσηέξσ έγγξαθν 

πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε  ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Γήκνπ Φαηζηνχ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο 

Ηξαθιείνπ Κξήηεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ « Απνθαηάζηαζε βαηφηεηαο ηνπ δεκνηηθνχ νδηθνχ 

δηθηχνπ ηνπ Γήκνπ Φαηζηνχ  » κε πξνυπνινγηζκφ 500.000,00 €. 

 

 

Και επειδή: 

 

1. Κξίλεηαη απνιχησο αλαγθαία ε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ «Απνθαηάζηαζε βαηφηεηαο ηνπ δεκνηηθνχ 

νδηθνχ δηθηχνπ  ηνπ Γήκνπ Φαηζηνχ  » πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηαζεί ην νδηθφ δίθηπν ηνπ Γήκνπ θαη 

λα εμαζθαιηζηεί ε νδηθή αζθάιεηα ησλ θαηνίθσλ. 

2. Με ηελ εγθξηλφκελε πίζησζε  δελ πξνθαιείηαη ππέξβαζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ 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 πνζνχ πεληαθνζίσλ ρηιηάδσλ επξψ (500.000,00 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

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

Π.Γ.Δ., ηε δηάζεζε ηζφπνζεο πίζησζεο θαη ηε κεηαβίβαζή ηεο ζην Γήκν Φαηζηνχ ηεο Πεξηθεξεηαθήο 

Δλφηεηαο Ηξαθιείνπ Κξήηεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ « Απνθαηάζηαζε βαηφηεηαο ηνπ 

δεκνηηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ ηνπ Γήκνπ Φαηζηνχ ».    

2. Η δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ ζα γίλεη κε αλνηθηφ δηαγσληζκφ κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο. Ο πξνυπνινγηζκφο δεκνπξάηεζεο 

δελ ζα ππεξβαίλεη ηελ εγθξηλφκελε πίζησζε.                                                                                                                                                         

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

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

αλαζεψξεζε ηηκψλ απξφβιεπηα θαη ΦΠΑ. 

4. Η παξαπάλσ πίζησζε πνπ εγθξίλεηαη κε ηελ απφθαζε απηή πεξηνξίδεηαη απηνκάησο ζην πνζφ ηνπ 

ζπκθσλεηηθνχ ηεο εξγνιαβίαο πνπ ζα πξνθχςεη, κε αληίζηνηρε πξνζαξκνγή ηνπ Φ.Π.Α. ησλ 

απξνβιέπησλ θαη ηεο αλαζεψξεζεο ζην πνζφ ηεο ζχκβαζεο.   

5.  Οη εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζζνχλ ζα αλαιχνληαη  ζηα Τεχρε Γεκνπξάηεζεο θαη ν πξνυπνινγηζκφο 

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

4412/2016.  
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6. Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ε Γηεπζχλνπζα ην έξγν Υπεξεζία ππνρξενχηαη λα απνζηείιεη 

ακέζσο πιήξε ζεηξά ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ ηεο εξγνιαβίαο θαη ηελ ππνγξαθείζα ζχκβαζε ζηε  Γ/λζε 

Οδηθψλ Υπνδνκψλ (Γ.Ο.Υ.). 

7. Η Γηεχζπλζε  Οδηθψλ Υπνδνκψλ (Γ.Ο.Υ.) ηεο ΓΓΥ/ΥΠΥΜΔ. δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα επνπηεχεη ηελ 

αληηζηνίρηζε ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ηελ πξφνδν ηνπ έξγνπ θαη κε επί ηφπνπ 

επηζεσξήζεηο, εθφζνλ απαηηείηαη. 

8. Η πξντζηακέλε Υπεξεζία ηνπ έξγνπ πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηελ έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο ησλ ελ ιφγσ 

ρξεκαηνδνηνχκελσλ Σπκβάζεσλ (θάζε δηνηθεηηθή πξάμε πνπ επηθέξεη νηθνλνκνηερληθή αιιαγή 

ζηελ ζχκβαζε), πξέπεη πξψηα λα εμαζθαιίδεη ηελ ζχκθσλε γλψκε ηνπ Υπνπξγείνπ Υπνδνκψλ θαη 

Μεηαθνξψλ, απνζηέιινληαο αληίζηνηρα αηηήκαηα, ψζηε λα γίλεηαη νξζνινγηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ 

δηαηηζεκέλσλ πεξηνξηζκέλσλ πφξσλ ηνπ Υπνπξγείνπ θαη λα θαιχπηνληαη επαξθέζηεξα νη αλάγθεο 

ησλ Πεξηθεξεηψλ – Γήκσλ ηεο ρψξαο. 

9.  Τν πνζφ γηα γεληθά έμνδα θαη φθεινο εξγνιάβνπ (Γ.Δ.& Ο.Δ.) αλέξρεηαη ζε 18%. 

10. Σηελ πηλαθίδα δεκνζηφηεηαο ηνπ έξγνπ ζα αλαγξάθεηαη φηη εθηειείηαη κε εζληθνχο πφξνπο απφ ην 

Π.Γ.Δ. ηνπ Υπνπξγείνπ Υπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ.  

 

 

 

Κοινοποίηζη:                                         ΜΕ ΕΝΣΟΛΗ ΤΠΟΤΡΓΟΤ                                      

1. Γξαθείν  Υπνπξγνχ                                                               Ο ΓΕΝΘΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ                                  

2. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα Υπνδνκψλ                                                   ΤΠΟΔΟΜΩΝ 

3. Γξαθείν Γεληθνχ Γ/ληή Σ.Υ.                                                                                                                                        

      4. Γ/λζε Πξνυπ/ζκνχ θαη Γεκνζ/θψλ Αλαθνξψλ                                    

5. Γ/λζε Οηθ. Γηαρείξηζεο                                   

6. Γξαθείν Τχπνπ & Γεκ. Σρέζεσλ                ΓΕΩΡΓΘΟ ΔΕΔΕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

7. Γήκνο Φαηζηνχ  

    Πάξνδνο 25
εο

 Μαξηίνπ Νν 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

    Τ.Κ. 704 00 – Μνίξεο, Ηξάθιεην Κξήηεο 

         

                                                               
Εζυηεπική διανομή:                                                                  
1. Γηεπζπληήο                                               

2. Τκήκα Γ΄          

3. θ. Φαξ. Κέδην, θ. Β. Τδνχκα                                                                                                         

4. Φξνλνινγηθφ Αξρείν 
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