
 

  

Σελίδα 1 

                                                                                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ     ΑΔΑΜ: 

 

 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Το Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 

τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29 Α’) και ισχύει. 

2. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως διορθώθηκε, 

συμπληρώθηκε και ισχύει. 

3. Τη Δ16α/04/773/29.11.1990 Κοινή Απόφαση του Υπουργού Προεδρίας και του Αναπληρωτή 

Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. “Περί Εξαίρεσης Διοικητικών Πράξεων ή Εγγράφων από τον Κανόνα 

των Τριών Υπογραφών”. 

4. Το Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α΄114/21-9-2015) "Ανασύσταση και μετονομασία Υπουργείων κλπ ", 

με το οποίο ανασυστάθηκε το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 

5. Το Π.Δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α΄208/4-11-2016) περί της  Μετονομασίας του Υπουργείου 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. 

6. Το Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α΄210/5-11-2016) Διορισμός Υπουργών κλπ.  

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

και Μεταφορών». 

8. Την  υπ΄ αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.37834/ΦΝ 466/06-04-2017 (ΦΕΚ 1980/Β’/08-06-2017) Απόφαση 

του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα της 

Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κατά την 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Αθήνα,           31 -  01 - 2019 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ     
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Aρ. πρωτ.:   ΔΟΥ/οικ/502 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ   
Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (Δ13)   
TΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

(ΔΟΥ/α) 
  

   

Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 19   

Ταχ. Κώδικας :   114 73 Αθήνα  Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Πληροφορίες :   Π. Θεοδωροπούλου   

Τηλέφωνο         :  210 64 62 054   

FAX : 210 64 63 886   

ΘΕΜΑ: 1. Έγκριση δέσμευσης ποσού 178.560,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) και 

διάθεσης ισόποσης πίστωσης σε βάρος του προϋπολογισμού του Ενάριθμου Έργου 

2018ΣΕ07400002 της ΣΑΕ 074 για την κάλυψη της δαπάνης της  παροχής 

υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου  για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Οδικών 
Υποδομών στις διαδικασίες ωρίμανσης για τη δημοπράτηση του έργου: «Νέος Οδικός 
Άξονας Δράμας – Αμφίπολης, τμήμα Παλαιοκώμη – Μαυρολεύκη». 

2. Έγκριση εφαρμογής της διαδικασίας του άρθρου 128 του Ν. 4412/2016 και των 

οικονομικών φορέων που θα συμμετάσχουν σε αυτή. 
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Σελίδα 2 

ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και 

λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών». 

9. Την υπ’αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.37835/ΦΝ 466/06-04-2017 (ΦΕΚ 1980/Β’/08-06-2017) Μεταβίβαση 

αρμοδιοτήτων Αναθέτουσας και Προϊσταμένης Αρχής στις συμβάσεις δημοσίων έργων του 

Ν.4412/2016, αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών 

και Μεταφορών. 

10. Την Απόφαση ΔΝΣα/οικ.44075/Φ.2.2.1/06-06-2018 του Υπουργού Υποδομών και 

Μεταφορών περί  « Καθορισμού αρμοδιοτήτων προς άρση ενδεχόμενων αμφισβητήσεων, για 

δημόσιες συμβάσεις αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών, της 

Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. 

11. Την υπ’αριθμ. οικ268/29-05-2017 (ΦΕΚ 1911/Β’/01-06-2017) Απόφαση του Υπουργού 

Υποδομών και Μεταφορών: Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού ή 

Υφυπουργού» 

 

και αφού είδαμε: 

1. Ότι κύριος  σκοπός που εξυπηρετεί γενικότερα η κατασκευή του Νέου οδικού άξονα Δράμας-

Αμφίπολης είναι η αναβάθμιση της οδικής σύνδεση Δράμας - Εγνατίας Οδού και ειδικότερα 

της κίνησης από και προς Θεσσαλονίκη.  

Πέραν της σύνδεσης της Δράμας με την Εγνατία Οδό, το υπόψη οδικό έργο θα εξυπηρετεί: 

 την οδική σύνδεση των οικισμών του Παγγαίου (κυρίως Ροδολίβους, Πρώτης, Ν. 

Μπάφρας) κυρίως με την πόλη της Δράμας.     

 τη σύνδεση της Εγνατίας Οδού (κίνηση από και πρός Θεσσαλονίκη) με το Τελωνείο της 

Εξοχής (βουλγαρικά σύνορα) σε συνδυασμό με τον άξονα Δράμα - Εξοχή - Γκότζε 

Ντέλτσεφ (Βουλγαρία). 

 σε συνδυασμό με τον σχεδιαζόμενο (από την Εγνατία Οδός ΑΕ) Άξονα 61 (Σέρρες - 

Καβάλα) τη σύνδεση Σερρών - Δράμας. Αν τελικά υλοποηθεί η διαφαινόμενη πρόθεση της 

ΕΟΑΕ, να μετατεθεί προς τα βόρεια η ζώνη διέλευσης του άξονα 61 (περιοχή Συμβολής), 

η διαδρομή Σέρρες - Μεσορράχη - Συμβολή (θέση Α/Κ αυτοκινητοδρόμων) - Δράμα μέσω 

του Άξονα 61 και του άξονα Δράμα-Αμφίπολη θα είναι συντομότερη και θα παρέχει πολύ 

υψηλότερο επίπεδο εξυπηρέτησης από τη σύνδεση που παρέχεται μέσω της ΕΟ Σερρών-

Δράμας (μέσω Αλιστράτης).   

 τη σύνδεση της Δράμας με την παραλιακή ζώνη από Οφρύνιο έως Ν. Πέραμο, που 

αποτελεί το κύριο θέρετρο των κατοίκων της Δράμας (το μεγαλύτερο ποσοστό 

παραθεριστικών κατοικιών στη ζώνη αυτή ανήκει σε κατοίκους της Δράμας), μέσω της 

διαδρομής Δράμα - Συμβολή (θέση Α/Κ αυτοκινητοδρόμων) - Αμφίπολη. 

2. Το γεγονός ότι οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) έχουν αποδεχθεί 

καταρχήν να συμπεριληφθεί το υπόψη έργο στον κατάλογο των προς χρηματοδότηση έργων. 

Όμως οι Υπηρεσίες της ΕΤΕπ αποδίδουν μεγάλη σημασία στο βαθμό ωρίμανσης των 

εξεταζόμενων έργων και στην πληρότητα του φακέλου της σύμβασης. 

3. Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι για τη χρηματοδότηση του έργου από το ΕΣΠΑ 

2014 – 2020, είναι εξαιρετικά κρίσιμο θέμα η επίτευξη της χρηματοδότησής του από τα 

προγράμματα της ΕΤΕπ. 

4. Ότι με δεδομένη την επιτακτική ανάγκη για ταχεία ολοκλήρωση των διαδικασιών ωρίμανσης 

του έργου, κρίνεται απολύτως αναγκαία η ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την 

υποβοήθηση της Υπηρεσίας στην υλοποίηση τους, λόγω των ελλείψεων της Υπηρεσίας σε 

εξειδικευμένα λογισμικά και επιπρόσθετα επειδή στη παρούσα φάση υπάρχει μεγάλος φόρτος 

εργασιών στη ΔΟ.Υ.  δεδομένου ότι διαχειρίζεται πλέον των 90 συμβάσεων μελετών που 

βρίσκονται σε διάφορες φάσεις εξέλιξης των. 
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5. Ότι το αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της 

Δ/νσης Οδικών Υποδομών στις διαδικασίες ωρίμανσης για τη δημοπράτηση του τμήματος 

Παλαιοκώμη-Μαυρολεύκη της οδού Δράμα-Αμφίπολη αφορά στη θεματική ενότητα των 

τεχνικών έργων, δεδομένου ότι οι προϋποθέσεις προκειμένου να κριθεί ότι το έργο είναι ώριμο 

για δημοπράτηση είναι η εξασφάλιση οριστικών μελετών που θα καλύπτουν όλο το φυσικό 

αντικείμενο ώστε να μην πιθανολογούνται μεταβολές του οικονομικού αντικειμένου.. 

6. Ότι σύμφωνα με το άρθρο 128, παρ. 1 του Ν. 4412/2016, όταν πρόκειται να εκτελεστούν 

δημόσια έργα ή συμβάσεις παραχώρησης έργων προβλεπόμενου συνολικού κόστους 

μεγαλύτερου 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 Δημοσίων Έργων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του 

Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Για την υπόψη σύμβαση θα γίνει ανάρτηση 

στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής. 

7. Ότι η αμοιβή της Σύμβασης του Συμβούλου εκτιμάται κατά μέγιστο σε 144.000,00 €, μη 

συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ € (το τελικό ποσό θα προκύψει κατά την 

διαδικασία διαπραγμάτευσης που θα διενεργηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 

120 του ν. 4412/2016) και θα βαρύνει το ενάριθμο έργο 2018ΣΕ07400002 «Υπηρεσίες 

Συμβούλων για την υποβοήθηση του έργου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών» της ΣΑΕ 

074. 

8. Το με αρ. πρωτ. ΔΟΥ/οικ/3748/18-07-2018 (ΑΔΑΜ: 18REQ003469772 2018-07-24)έγγραφο 

του Διευθυντή της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών προς τον Γενικό Διευθυντή 

Συγκοινωνιακών Υποδομών με το οποίο ζητήθηκε η σύμφωνη γνώμη για την ανάγκη 

πρόσληψης Τεχνικού Συμβούλου για το έργο του θέματος. 

9. Το με αρ. πρωτ. 17746/20-07-2018 (ΑΔΑΜ: 18REQ003481068 2018-07-25) έγγραφο του 

Γενικού Διευθυντή Συγκοινωνιακών Υποδομών προς τη Διεύθυνση Οδικών Υποδομών με το 

οποίο διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη για την ανάγκη πρόσληψης Τεχνικού Συμβούλου. 

10. Την από 24-10-2018 Εισήγηση της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών (Δ.Ο.Υ.) προς το 

Συμβούλιο Δημοσίων Έργων, Τμήμα Κατασκευών για την ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού 

Συμβούλου σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 128 του Ν. 4412/2016 για την υποβοήθηση 

της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών στις διαδικασίες ωρίμανσης για τη δημοπράτηση του 

έργου: «Νέος Οδικός Άξονας Δράμας – Αμφίπολης, τμήμα Παλαιοκώμη – Μαυρολεύκη». 

11. Τη Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων/Τμήμα Κατασκευών επί της ως άνω από 

24-10-2018 Εισήγησης της Δ.Ο.Υ. με την οποία γνωμοδότησε ομόφωνα στις 30-10-2018 

(Συνεδρία 31, Πράξη 2) υπέρ της ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Συμβούλου ως ανωτέρω. 

12. Οι οικονομικοί φορείς: 

   «CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, διακριτικός τίτλος 

«CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΑΕ» 

 «ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΑΕ» 

 «DELCO ΕΠΕ Ν. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΕ» 

       διαθέτουν την γνώση και εμπειρία για την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. 

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

      έργου 2018ΣΕ07400002 της ΣΑΕ074.  
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Και επειδή: 

1. Η Διεύθυνση Οδικών Υποδομών είναι αρμόδια Υπηρεσία για τις διαδικασίες ωρίμανσης για 

τη δημοπράτηση του έργου «Νέος Οδικός Άξονας Δράμας – Αμφίπολης, τμήμα Παλαιοκώμη 

– Μαυρολεύκη». 

2. Η κατασκευή του έργου «Νέος Οδικός Άξονας Δράμας – Αμφίπολης, τμήμα Παλαιοκώμη – 

Μαυρολεύκη» είναι απολύτως αναγκαία καθόσον με αυτό το νέο οδικό έργο θα 

αναβαθμιστεί η οδική σύνδεση Δράμας – Εγνατίας Οδού και η σύνδεση μεγάλου αριθμού 

κωμοπόλεων και οικισμών με την πόλη της Δράμας, γεγονός που θα έχει πολύ σημαντικά 

αποτελέσματα στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. 

3. Λόγω της ανεπάρκειας των πόρων του ΕΣΠΑ 2014 -2020, η μοναδική δυνατότητα για την 

υλοποίηση του υπόψη έργου είναι η εξασφάλιση χρηματοδότησης από τα προγράμματα της 

Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ). 

4. Στην παρούσα φάση το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών βρίσκεται σε συνεννοήσεις 

και διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για την εξασφάλιση 

χρηματοδότησης ύψους τουλάχιστον πεντακοσίων (500) εκατομμυρίων ευρώ για την 

κατασκευή έργων σημαντικής περιφερειακής σημασίας. Στα υποψήφια έργα που θα 

χρηματοδοτηθούν από την ΕΤΕπ περιλαμβάνεται και το έργο «Νέος Οδικός Άξονας Δράμας 

– Αμφίπολης, τμήμα Παλαιοκώμη – Μαυρολεύκη». 

5. Οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) έχουν αποδεχθεί καταρχήν 

να συμπεριληφθεί το υπόψη έργο στον κατάλογο των προς χρηματοδότηση έργων. Όμως οι 

Υπηρεσίες της ΕΤΕπ αποδίδουν μεγάλη σημασία στο βαθμό ωρίμανσης των εξεταζόμενων 

έργων και στην πληρότητα του φακέλου της σύμβασης. 

6. Με δεδομένη την επιτακτική ανάγκη για ταχεία ολοκλήρωση των διαδικασιών ωρίμανσης 

του έργου, κρίνεται απολύτως αναγκαία η ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την 

υποβοήθηση της Υπηρεσίας στην υλοποίηση τους, λόγω των ελλείψεων της Υπηρεσίας σε 

εξειδικευμένα λογισμικά και επιπρόσθετα επειδή στη παρούσα φάση υπάρχει μεγάλος 

φόρτος εργασιών στο διαθέσιμο στελεχιακό δυναμικό της Δ.Ο.Υ.  δεδομένου ότι 

διαχειρίζεται πλέον των 90 συμβάσεων μελετών που βρίσκονται σε διάφορες φάσεις εξέλιξης 

των. 

7. Το αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της 

Δ/νσης Οδικών Υποδομών στις διαδικασίες ωρίμανσης για τη δημοπράτηση του τμήματος 

Παλαιοκώμη-Μαυρολεύκη της οδού Δράμα-Αμφίπολη αφορά στη θεματική ενότητα των 

τεχνικών έργων, δεδομένου ότι οι προϋποθέσεις προκειμένου να κριθεί ότι το έργο είναι 

ώριμο για δημοπράτηση είναι η εξασφάλιση οριστικών μελετών που θα καλύπτουν όλο το 

φυσικό αντικείμενο ώστε να μην πιθανολογούνται μεταβολές του οικονομικού αντικειμένου. 

8. Η υποστήριξη της Δ.Ο.Υ. για την εξασφάλιση των υπολειπομένων οριστικών μελετών για τα 

τεχνικά έργα που δεν προβλέπονταν στο φυσικό αντικείμενο της σχετικής σύμβασης είναι 

απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί ωρίμανση για δημοπράτηση του έργου: «Νέος 

Οδικός Άξονας Δράμας – Αμφίπολης, τμήμα Παλαιοκώμη – Μαυρολεύκη». 

9. Η αμοιβή της Σύμβασης του Συμβούλου θα βαρύνει το ενάριθμο έργο 2018ΣΕ07400002 

«Υπηρεσίες Συμβούλων για την υποβοήθηση του έργου της Γενικής Γραμματείας 

Υποδομών» της ΣΑΕ074.   

10. Η ανάθεση των ανωτέρω υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 

128, παρ. 1 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με το οποίο όταν πρόκειται να εκτελεστούν δημόσια 

έργα ή συμβάσεις παραχώρησης έργων προβλεπόμενου συνολικού κόστους μεγαλύτερου 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, 
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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 Δημοσίων Έργων της Γενικής Γραμματείας 

Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.  

11. Ο προϋπολογισμός του έργου του θέματος, ανέρχεται στο ποσό των 120.000.000 ευρώ πλέον 

ΦΠΑ. 

12. Για την υπόψη σύμβαση θα γίνει ανάρτηση της πρόσκλησης για διαπραγμάτευση στην 

ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε  

 

1. Εγκρίνουμε τη δέσμευση ποσού 178.560,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και τη 

διάθεση ισόποσης πίστωσης σε βάρος του προϋπολογισμού του Ενάριθμου Έργου 

2018ΣΕ07400002 της ΣΑΕ 074 για την κάλυψη της δαπάνης της παροχής υπηρεσιών 

Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών στις 

διαδικασίες ωρίμανσης για τη δημοπράτηση του έργου: «Νέος Οδικός Άξονας Δράμας – 

Αμφίπολης, τμήμα Παλαιοκώμη – Μαυρολεύκη». 

2. Εγκρίνουμε την σύναψη της σύμβασης με την διαδικασία του άρθρου 128 του Ν. 4412/2016 

και αναθέτουμε στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Οδικών Υποδομών να προβεί στην 

προβλεπόμενη ανάρτηση και αποστολή των σχετικών προσκλήσεων προς διαπραγμάτευση 

στους οικονομικούς φορείς, να συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία από την διαδικασία 

διαπραγμάτευσης, ειδικότερα όσον αφορά στον χρόνο των παραδοτέων και την αιτούμενη 

αμοιβή και να υποβάλλει σχετικό υπόμνημα. 

3. Εγκρίνουμε τη συμμετοχή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης του άρθρου 128 του Ν. 

4412/2016 των οικονομικών φορέων: 

 «CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, διακριτικός τίτλος 

«CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΑΕ» 

 «ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΑΕ» 

 «DELCO ΕΠΕ Ν. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΕ» 

4. Ορίζουμε ως Αναθέτουσα και Προϊστάμενη Αρχή τη Διεύθυνση Οδικών Υποδομών 

(Δ.Ο.Υ.) και Διευθύνουσα Υπηρεσία της σύμβασης του Τεχνικού Συμβούλου, το Τμήμα 

Μελετών Τεχνικών Έργων (Τμήμα Β΄) αυτής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

    

Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ 
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1. Γραφείο Υπουργού 

2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υποδομών 

3. Γραφείο Γεν. Δ/ντή Συγκ. Υποδομών 

4. Διεύθυνση Προϋπολογισμού και 

Δημοσιονομικών Αναφορών 

Τμήμα Κατάρτισης Κρατικού  

Προϋπολογισμού και Μ.Π.Δ.Σ. 

Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, 

      101 91     Παπάγου 

EΣΩΤ.ΔΙΑΝΟΜΗ: 

1.  ΔΟΥ/ α 

2.  ΣΑ 147 

3.  Χρον/κό αρχείο 

4.  Δ/ντή ΔΟΥ 

5.  Εμ. Παπαδόπουλο 

6.  Π. Θεοδωροπούλου 
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