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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζεται η μελέτη ενός έργου υποδομής

στο σύνολο των φάσεων που διαμορφώνουν τη διαχείριση του. Το έργο που

επιλέχθηκε έχει τίτλο ''Βελτίωση υφιστάμενης αγροδασικής οδού Μ. Μηλιά-Κ. Μηλιά

Τ.Κ. Μηλιάς'' και βρίσκεται στο Δήμο Κατερίνης, Π.Ε Πιερίας της Περιφέρειας

Κεντρικής Μακεδονίας.

Πρόκειται για ένα έργο οδοποιίας το οποίο έχει κατασκευαστεί, η υπογραφή της

σύμβασης του οποίου έγινε το Σεπτέμβριο του 2009 και η χρηματοδότηση του

στηρίχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-

2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ».

Η σημασία του έργου για την ευρύτερη περιοχή ήταν μεγάλη, καθώς μέσω αυτού θα

εξυπηρετούνταν πλέον οι ανάγκες της μεταφοράς προϊόντων και της μετακίνησης

ατόμων και φυσικά επέρχονταν στην περιοχή πλήθος έμμεσων θετικών αλλαγών

(αύξηση εισοδήματος κατοίκων κ.α.).

Ορισμένοι σημαντικοί παράγοντες όμως επέφεραν καθυστερήσεις στην

ολοκλήρωση των επιμέρους εργασιών του έργου και κατά συνέπεια στην παράδοση

του. Οι σημαντικότεροι εξ' αυτών ήταν: η διακοπή εργασιών που επέβαλε η 9η

Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, η μη έγκαιρη πληρωμή πιστοποιημένων εργασιών

του Αναδόχου και οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες τους χειμερινούς μήνες.
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ABSTRACT

In this master’s thesis, the author presents the analysis of an infrastructure project from

a holistic point of view including all the required management phases. The project

selected titled “Improving of the existing agroforestry road M. Milia – D. Milia in the

area of Milia” belonging to the municipality of Katerini, region of Pieria, central

Macedonia.

The project is a transportation and highway engineering project. The contract signed

in September 2009 and its financial resources based on the national strategical

agricultural plan of Greece 2007-2013 “Alexandros Baltatzis”.

The importance of the accomplishment of the project for the region was huge. Due

to the project the transportation needs of the people and goods will be met as well as

numerous positive social and financial impacts.

 In fact, some works did not follow the definite time schedule, as a result the delayed

finishing of the whole project. Most important reasons caused delays were the

mandatory pause of the works obliged by the 9th Byzantine Antiquities of the Ministry

of Culture, the delayed payments of certified group of works and the existed weather

conditions in the winter.
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1   ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ορθή διοίκηση-διαχείριση έργων (το καλούμενο ως Project Management) στοχεύει

στον ορθότερο (κατά το δυνατό) συνδυασμό κεφαλαίων, πόρων και χρόνου, ώστε ένα

έργο τελικά να αποβεί προσοδοφόρο στο σύνολο των άμεσα ενδιαφερομένων. Πολύ

συχνά όμως παρατηρείται το φαινόμενο των χρονικών και κοστολογικών υπερβάσεων,

που στην καλύτερη περίπτωση δυσφημίζουν την εργολήπτρια εταιρεία, καθώς και το

ίδιο το κράτος που είναι ο ιδιοκτήτης του έργου (Κορρές, et al., 2003).

Βασικές παράμετροι των στόχων που ορίζονται σε κάθε έργο είναι το κόστος, ο

χρόνος και η ποιότητα. Η διοίκηση είναι αυτή που επιλέγει -ανάλογα με το μέγεθος του

έργου- την καλύτερη σχέση των προαναφερόμενων τριών μεταβλητών. Η πρακτική της

διοίκησης περιέχει τέσσερις θεμελιώδεις λειτουργίες που αποτελούν την επεξεργασία

της. Αυτές είναι: ο προγραμματισμός, η οργάνωση, η διεύθυνση και ο έλεγχος

(Κορρές, et al., 2003).

        Τα Δημόσια Έργα ορίζονται γενικά ως έργα υποδομής της χώρας που καλύπτουν

βασικές ανάγκες του κοινωνικού συνόλου και συμβάλλουν στην αύξηση του εθνικού

προϊόντος, στην ασφάλεια της χώρας και γενικότερα στη βελτίωση της ζωής.

        Τα Δημόσια Έργα ορίζονται τεχνικά ως όλα τα έργα που εκτελούνται από φορείς

του Δημοσίου Τομέα και συνδέονται με το έδαφος, το υπέδαφος ή τον υποθαλάσσιο

χώρο, όπως και τα πλωτά τμήματα των τεχνικών έργων. Στο όρο αυτό

συμπεριλαμβάνονται η κατασκευή, ανακαίνιση, επισκευή, συντήρηση και οποιαδήποτε

σχετική ερευνητική εργασία που απαιτεί τεχνική γνώση και επέμβαση.

Γενικά, η οικονομική αξιολόγηση των δημοσίων έργων αποτελεί ένα καθοριστικό

παράγοντα της ορθότερης χρήσης των διαθέσιμων οικονομικών πόρων, με στόχο την

επίτευξη της μέγιστης δυνατής ευημερίας του κοινωνικού συνόλου. Έργα οδοποιίας,

κτιριακά έργα, έργα αντιπλημμυρικής προστασίας κ.α. αποτελούν παραδείγματα έργων

που απορροφούν δημόσιες επενδύσεις. Στο πλαίσιο της οικονομικής αξιολόγησης των

δημοσίων έργων η μέθοδος ανάλυση ωφελειών-κόστους είναι η πλέον

χαρακτηριστικότερη και ευρέως χρησιμοποιούμενη. Βάσει αυτής, η υλοποίηση ενός

δημοσίου έργου αποφασίζεται όταν οι ωφέλειες από το χρήστη του έργου είναι

μεγαλύτερες από το κόστος του (Κορρές, et al., 2003).

Η ανάλυση ωφελειών – κόστους στηρίζεται στην ακόλουθη δομή:
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 Καθορισμός αναμενόμενων ωφελειών για τους χρήστες του έργου.

 Καθορισμός του κόστους υλοποίησης για τον κύριο του έργου.

 Αποτίμηση των ωφελειών και του κόστους σε χρηματικό επίπεδο.

 Καθορισμός του επιθυμητού ρυθμού απόδοσης της επένδυσης.

 Τελική αξιολόγηση της επένδυσης και απόφαση.

Βέβαια πολλές φορές στο πλαίσιο της αξιολόγησης ενός έργου χρησιμοποιούνται

συμπληρωματικά και άλλες μέθοδοι αναφορικά με την ελκυστικότητα του έργου, όπως

η μέθοδος της καθαρής παρούσας αξίας ή του ρυθμού απόδοσης κ.α. Όλες αυτές οι

μέθοδοι ορίζουν την ελκυστικότητα ενός έργου, η κάθε μια με διαφορετικό τρόπο.
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2      ΤΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ

2.1   Τι είναι το έργο (Project)

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι ώστε να  γίνει ο ορισμός του έργου στην

επιστήμη της διοίκησης-διαχείρισης έργων (Project Management). Ο πιο απλός από

αυτούς είναι ο ορισμός του Ινστιτούτου Διοίκησης Έργων (Project Management

Institute), «μια προσωρινή προσπάθεια που αναλαμβάνεται για δημιουργηθεί ένα

μοναδικό προϊόν ή υπηρεσία» (PMBOK, 2000).

Έργο μπορεί να θεωρηθεί εξάλλου μια διαδικασία κατά την οποία ανθρώπινοι,

υλικοί και οικονομικοί πόροι οργανώνονται κατά τρόπο μοναδικό, για να φέρουν σε

πέρας ένα κάποιο στόχο, συγκεκριμένων προδιαγραφών, εντός χρονικών και

οικονομικών περιορισμών, πετυχαίνοντας επωφελής μεταβολές, ορισμένες από

σταθερές και παραμέτρους (Turner, 2009).

Κατά μια άλλη εκδοχή έργο επίσης μπορεί να οριστεί μία μοναδική διαδικασία

δραστηριοτήτων με ορισμένα σημεία αρχής και τέλους η οποία αναλαμβάνεται από

ιδιώτη ή οργανισμό, για να πετύχει συγκεκριμένους στόχους, σε ορισμένο

χρονοδιάγραμμα, κόστος και ποιότητα (BS6079, 2002).

        Έργα και λειτουργίες (λ.χ. μιας επιχείρησης) είναι δύο έννοιες στην επιστήμη της

Διοίκησης Έργων που αν και συχνά αλληλοκαλύπτονται δεν ταυτίζονται,

παρουσιάζοντας ομοιότητες και διαφορές. Μοιάζουν για παράδειγμα στο ότι

διεκπεραιώνονται από ανθρώπους, περιορίζονται από τους διαθέσιμους πόρους

(περιβαλλοντικούς, οικονομικούς κ.α.) και προγραμματίζονται και οργανώνονται

εξίσου. Τα έργα συχνά είναι συνώνυμα με την επίτευξη στρατηγικών στόχων μιας

εταιρείας και διαφέρουν σε σχέση με τις Λειτουργίες διότι είναι μοναδικά και

προσωρινά. Αντίθετα οι Λειτουργίες μιας επιχείρησης είναι επαναλαμβανόμενες και

συνεχιζόμενες (PMBOK, 2000).

Τα Έργα είναι προσωρινά διότι ορίζονται από μια συγκεκριμένη αρχή και

καταλήγουν σε ένα συγκεκριμένο πέρας. Επίσης είναι μοναδικά αφού το τελικό

παραγόμενο προϊόν ή υπηρεσία διαφέρει σημαντικά σαν αποτέλεσμα και διαδικασία σε

σχέση με οτιδήποτε άλλο έχει προηγηθεί (PMBOK, 2000). Για παράδειγμα δεκάδες

χιλιάδες έργα κατοικιών έχουν πραγματοποιηθεί. Όμως καθένα από αυτά είναι

μοναδικό μιας και έχει διαφορετικό ιδιοκτήτη, σχεδιασμό, τοποθεσία κ.ο.κ. Παρόλο
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που μεταξύ τους υπάρχουν αλληλεπικαλυπτόμενα στοιχεία κάθε έργο ξεχωριστά δεν

χάνει την μοναδικότητα του.

2.2 Οι Στόχοι – Περιορισμοί ενός έργου

Παρόλο που κάθε έργο έχει διάφορα παραδοτέα (συγκεκριμένα, μετρήσιμα και

επικυρωμένα παράγωγα μιας εργασίας π.χ. μια μελέτη) και συμπεράσματα, το κόστος,

ο χρόνος και η ποιότητα/απόδοση μπορούν να θεωρηθούν οι βασικές παράμετροι ενός

έργου. Οι πιο πάνω παράμετροι καλούνται συχνά και άμεσοι στόχοι του έργου ή

τρίγωνο διαχείρισης του έργου ή τρεις περιορισμοί του έργου. Είναι προφανές το ότι η

ποιότητα/απόδοση στο αποτέλεσμα ενός έργου αποτελεί βασικότατο διακύβευμα.

Όμως και το κόστος των εργασιών και ο χρόνος περάτωσης του έργου είναι επίσης

θεμελιώδη. Για παράδειγμα η ολοκλήρωση ενός έργου οδοποιίας σύμφωνα με τον

αρχικό σχεδιασμό και τις προδιαγραφές όμως έγκαιρα και εντός προϋπολογισμού

διαφέρει πολύ απλά από την ολοκλήρωση του ίδιου έργου σύμφωνα με τον σχεδιασμό

και τις προδιαγραφές (Meredith & Samuel Mantel, 2009).

Σχήμα 2-1 Οι τρεις περιορισμοί ενός έργου

  Η προσδοκώμενη ποιότητα/απόδοση ενός έργου δεν μπορεί να είναι ξεκομμένη

από τις αρχικές προσδοκίες του πελάτη και είναι ωφέλιμο οι προσδοκίες αυτές να

ευθυγραμμίζονται με εκείνες του κατασκευαστή του έργου (Meredith & Samuel

Mantel, 2009). Όπως φαίνεται η ποιότητα/απόδοση του έργου είναι συνάρτηση των

στόχων του έργου. Παρέκκλιση από τον αρχικό σχεδιασμό κάποιου από τους τρεις

παράγοντες επηρεάζει την απόδοση στο σύνολό της.
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Για παράδειγμα μείωση του προϋπολογισμού σε ένα έργο οδηγεί σε αύξηση του

χρόνου ολοκλήρωσης και μείωση της ποιότητας και μετατοπίσεις στο τρίγωνο

διαχείρισης (Φιτσιλής, n.d.). Υπάρχει μόνο ένα σημείο όπου οι τρεις στόχοι

επιτυγχάνονται αρμονικά στο σημείο της βέλτιστης απόδοσης.

Σχήμα 0-2 Ο άμεσος στόχος ενός έργου (Meredith & Samuel Mantel, 2009)

2.3 Λόγοι αποτυχίας των έργων

Πολλές φορές η διαχείριση ενός έργου είναι αρκετά δύσκολη αλλά η παράδοση ενός

πετυχημένου αποτελέσματος είναι ακόμα δυσκολότερη. Παρόλο που η επιστήμη της

διαχείρισης έργων έχει προοδεύσει πολύ τα τελευταία χρόνια και εκατοντάδες βιβλία

για την επιτυχή διαχείριση έργων έχουν γραφεί ο συντελεστής αποτυχίας των έργων

παραμένει πρακτικά αμετάβλητος.

        Οι παράγοντες αποτυχίας ενός έργου μπορούν να ομαδοποιηθούν στις πιο κάτω

τέσσερις κατηγορίες (Φιτσιλής, n.d.):

 Δεν καλύπτονται οι απαιτήσεις

 Λανθασμένη καταγραφή απαιτήσεων

 Μη ρεαλιστικός σχεδιασμός

 Έλλειψη πόρων
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2.4    Τι είναι η Διαχείριση έργων  (Project management)

Με τον όρο διαχείριση έργου καλείται η εφαρμογή γνώσης, ικανοτήτων, εργαλείων και

τεχνικών στις διαδικασίες ενός έργου ώστε να επιτευχθούν οι απαιτήσεις του έργου. Η

διαχείριση ενός έργου υλοποιείται μέσω διαδικασιών όπως: ο προγραμματισμός, η

εκτέλεση, ο προγραμματισμός και ο έλεγχος. Η ομάδα του έργου διαχειρίζεται τις

εργασίες του έργου οι οποίες συνήθως περιλαμβάνουν (PMBOK, 2000):

 Την επίτευξη των απαιτήσεων για χρόνο, κόστος, ρίσκο και ποιότητα.

 Την σύγκλιση των αναγκών και των προσδοκιών όλων των συμμετεχόντων.

 Την αναγνώριση των προδιαγραφών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλές διαδικασίες εντός της ομάδας διαχείρισης του

έργου είναι εκ φύσεως επαναληπτικές. Αυτό μαρτυρά στην ανάγκη υιοθέτησης

επεξεργασμένων τεχνικών και πρακτικών διαμέσου του κύκλου ζωής του έργου.

Εξάλλου, όσο καλύτερα γνωρίζεις το έργο τόσο καλύτερα μπορείς να το διαχειριστείς

(PMBOK, 2000).

Ο ρόλος της ομάδας διαχείρισης είναι να προσπαθεί να συγκλίνει τις ανάγκες των

εμπλεκομένων φορέων. Η καλή γνώση αυτών των αναγκών είναι σημαντική

παράμετρος για την επιτυχή διαχείρισης του έργου (Dickson, 2015).

2.5    Φάσεις και κύκλος ζωής ενός έργου

        Επειδή τα έργα είναι μοναδικά εγχειρήματα, περιλαμβάνουν και κάποιο βαθμό

αβεβαιότητας. Οι οργανισμοί που αναλαμβάνουν έργα συχνά χωρίζουν κάθε έργο σε

πολλές διαφορετικές φάσεις για να βελτιώσουν την διοίκηση και να πετύχουν

καλύτερο έλεγχο. Οι διάφορες φάσεις ενός έργου ονομάζονται κύκλος ζωής του έργου

(PMBOK, 2000). Οι φάσεις ενός έργου συνήθως μπορούν να ομαδοποιηθούν σε

Σύλληψη ΕκτίμησηΠρογραμματισμόΥλοποίησηΚλείσιμο (Dickson, 2015):
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Σχήμα 2-3   Ο κύκλος ζωής ενός έργου

        Στο τέλος κάθε φάσης και έχοντας ένα ή περισσότερα παραδοτέα αποφασίζεται

αν το έργο πρέπει να προχωρήσει σε επόμενη φάση και να εντοπιστούν και

διορθωθούν λάθη με το μικρότερο δυνατό κόστος (PMBOK, 2000).

        Ο κύκλος ζωής του έργου ορίζει τι τεχνικές εργασίες που απαιτούνται σε κάθε

φάση αλλά και ποιος θα πρέπει να εμπλακεί σε κάθε φάση. Οι περιγραφές του κύκλου

ζωής των έργων μπορεί να είναι πολύ γενικές έως και πολύ λεπτομερείς. Οι πολύ

λεπτομερείς μπορεί να απεικονισθούν με διάφορους μορφές (λ.χ. πίνακες,

διαγράμματα, λίστες) ώστε να διατηρείται η αξιοπιστία τους (PMBOK, 2000).
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3      ΔΗΜΟΣΙA ΕΡΓΑ, ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΠΛΑΙΣΙΟ

3.1   Η έννοια των δημοσίων έργων

Τα δημόσια έργα αποτελούν έργα υποδομής καλύπτοντας σημαντικές ανάγκες της

κοινωνίας συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων, στην

κάλυψη των βασικών αναγκών του πληθυσμού και στην αύξηση του εθνικού

προϊόντος. Είναι πυλώνες ασφάλειας της χώρας και δημιουργούν άνετες συνθήκες

διαβίωσης για το κοινωνικό σύνολο (Ν1418, 1984).

        Δημόσια έργα από τεχνική άποψη ορίζονται έργα τα οποία εκτελούν δημόσιοι

φορείς και υπάρχει σύνδεση είτε με το έδαφος, το υπέδαφος, τον υποθαλάσσιο χώρο

είτε με πλωτά τμήματα κατασκευών με οποιονδήποτε τρόπο (Ν1418, 1984).

Η σημασία και η συμβολή στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας και στην

ποιότητα ζωής των πολιτών επιτελείται μέσω της δημιουργίας των κάθε είδους

τεχνικών υποδομών και δικτύων για την ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων, της

κατασκευής εγκαταστάσεων κοινωνικής μέριμνας και παράλληλα της προστασίας του

περιβάλλοντος και δημιουργίας άνετων και ασφαλών συνθηκών διαβίωσης.

Επιτελείται επίσης δευτερογενώς, μέσω της δημιουργίας θέσεων εργασίας σε

παραγωγικούς τομείς, της ανάπτυξης και μεταφοράς τεχνογνωσίας κλπ.

        Στα δημόσια έργα δαπανώνται μεγάλα ποσά και εμφανίζουν μεγάλες ανάγκες

απασχόλησης ανθρωπίνου δυναμικού. Λόγω της σπουδαιότητας και της επιρροής τους

στην καθημερινότητα των πολιτών μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η νομοθεσία που

τα διέπει καθώς και η σχετική νομολογία (Παπαευαγγέλου, et al., 2004).

3.2     Θεσμικό πλαίσιο

Θέματα που άπτονται της διοίκησης και της διαχείρισης των δημοσίων έργων

ρυθμίζονται κατά κύριο λόγο από το Ν.1418/84 και το ΠΔ 609/85, όπως αυτά έχουν

τροποποιηθεί και ισχύουν μέχρι σήμερα. Επιπλέον για έργα αρμοδιότητας Περιφερειών

εφαρμόζεται το ΠΔ 131/98, για Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης το ΠΔ 186/96 και για

ΟΤΑ το ΠΔ 171/87.
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        Για θέματα σχετικά με την εκπόνηση μελετών δημοσίων έργων έχουν εφαρμογή ο

Ν 716/77, το ΠΔ 696/74, η Εγκύκλιος 37/95 και η Εγκύκλιος 27/97.

        Για θέματα σχετικά με την διαχείριση και διασφάλιση ποιότητας καθώς και

ποιοτικών ελέγχων βρίσκουν εφαρμογή το Άρθρο 12 του ΠΔ 334/00, το ΠΔ 428/95,

όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 81/99, ΑΥΕθνΟικΠΕΧΩΔΕ Δ17Α/10/16/Φ.Ν.

380/1998, ΑΥΠΕΧΩΔΕ ΔΕΕΠΠ/οικ. 502/13.10.2000, ΑΥΠΕΧΩΔΕ

ΔΙΠΑΔ/οικ/611/24.7.2001, ΑΥΠΕΧΩΔΕ Δ14/43309/2001, Αποφ.  ΔΕΕΠΠ 4/01

(ΟΕΜΚ-Β-2.0, 2002).

3.3    Συντελεστές των δημοσίων έργων

Τα δημόσια έργα, που έχουν εξαιρετικά μεγάλο εύρος και πεδίο εφαρμογής μπορούν

να χωριστούν σε οικοδομικά, οδοποιίας, υδραυλικά, ηλεκτρομηχανολογικά, λιμενικά

και πρασίνου.

Σημαντικοί συντελεστές στα δημόσια παρουσιάζονται στον παρακάτω :

Πίνακας 3-1 (Κυριακόπουλος, 2001):

Πίνακας 3-1   Συντελεστές Δημοσίων Έργων

Συντελεστές

«Κύριος του έργου» ή «Εργοδότης» Το Δημόσιο ή άλλο νομικό πρόσωπο

«Φορέας κατασκευής του έργου» Η υπεύθυνη αρμόδια υπηρεσία περάτωσης

του έργου

«Ανάδοχος»  ή « Ανάδοχος εργολήπτη» Η εργοληπτική επιχείρηση η οποία και έχει

επιφορτιστεί την ευθύνη κατασκευής του

δημοσίου έργου

«Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία» Τεχνική υπηρεσία του φορέα κατασκευής

του έργου, επιφορτισμένη με την

παρακολούθηση, έλεγχο και διοίκηση της

κατασκευής του έργου

«Εποπτεύουσα ή Προϊσταμένη Αρχή» Η υπηρεσία του φορέα κατασκευής του

έργου που έχει σαν αντικείμενο να εποπτεύει

και να εγγυάται τους όρους σύμβασης

«Τεχνικό Συμβούλιο» Όργανο του φορέα κατασκευής με ευθύνη
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την γνωμοδότηση σε νομικά θέματα

«Σύμβαση» Γραπτή συμφωνία μεταξύ του εργοδότη ή

του φορέα κατασκευής του έργου, και του

αναδόχου για την κατασκευή του έργου,

καθώς και όλα τα σχετικά τεύχη, σχέδια και

προδιαγραφές

        Συγκεκριμένα στο κομμάτι της διαχείρισης των δημοσίων έργων από τους

παραπάνω φορείς κυρίαρχο ρόλο παίζουν η Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία, η

Εποπτεύουσα ή Προϊσταμένη Αρχή και το Τεχνικό Συμβούλιο (ΟΕΜΚ-Β-2.0, 2002).

Σε περιπτώσεις σημαντικών έργων ενδείκνυται η συγκρότηση Επιτροπής

Παρακολούθησης του Έργου. Ένα δημόσιο έργο αξιολογείται ως σημαντικό από τον

Κύριο του έργου, αν και ο Υπουργός Δημοσίων Έργων μπορεί να παρακάμψει την

γνώμη του Κυρίου του έργου δρώντας πρακτικά αυτοβούλως (ΟΕΜΚ-Β-2.0, 2002).

        Σε περιπτώσεις όπου ένα έργο έχει ενταχθεί σε κάποιο εθνικό ή περιφερειακό

επιχειρησιακό πρόγραμμα Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης τότε η Διαχειριστική Αρχή

του αντίστοιχου επιχειρησιακού προγράμματος είναι υπεύθυνη για την φυσική και

οικονομική πρόοδο του έργου. Ο Ν. 2860/2000 ορίζει το είδος και την έκταση των

ελέγχων που πραγματοποιούν οι Διαχειριστικές Αρχές (ΟΕΜΚ-Β-2.0, 2002).

        Ειδικά για θέματα διαχείρισης ποιότητας και ποιοτικών ελέγχων οι εμπλεκόμενοι

φορείς είναι οι ακόλουθοι (ΟΕΜΚ-Β-2.0, 2002):

Πίνακας 3-2   Εμπλεκόμενοι Φορείς σε θέματα διαχείρισης ποιότητας

Φορείς

Γενική Διεύθυνση Ποιότητας Δημοσίων

Έργων του αρμόδιου Υπουργείου

Υποδομών

Αρμοδιότητες σε θέματα σχετικά με την

ποιότητα των δημοσίων έργων (λ.χ. συλλογή

ποιοτικών στοιχείων των δημοσίων έργων,

διαπιστεύσεις, υποστηρικτική δράση στους

φορείς υλοποίησης του έργου σε θέματα

ποιότητας κτλ.) με ρόλο κεντρικό και

υποστηρικτικό

Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων Ελέγχει τα υλικά και τα έργα σε όλη την

επικράτεια

Περιφερειακά και Νομαρχιακά

Εργαστήρια Δημοσίων Έργων

Ευθύνη τους να ελέγχουν τα υλικά και τα

έργα και περιφερειακό και νομαρχιακό

επίπεδο αντίστοιχα
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Ειδικός Σύμβουλος Ποιοτικού Ελέγχου

(ΕΣΠΕΛ)

Ιδιωτικός φορέας με ευθύνη την διενέργεια

ποσοτικών και ποιοτικών μετρήσεων σε

δημόσια έργα που έχουν ήδη ολοκληρωθεί ή

εκτελούνται ή θα εκτελεσθούν στα πλαίσια

Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.

3.4    Χρονικός Προγραμματισμός Έργου

Για ένα δημόσιο έργο το χρονοδιάγραμμα αποτελεί μια εξαιρετικά σημαντική

παράμετρο για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της κατασκευής και υλοποίησης

του έργου.

        Υπεύθυνος για την εκπόνηση του χρονοδιαγράμματος είναι ο Ανάδοχος. Το

περιθώριο υποβολής στην Διευθύνουσα Υπηρεσία του χρονοδιαγράμματος είναι

δεκαπέντε μέρες μετά την υπογραφή της σύμβασης. Η Υπηρεσία οφείλει να απαντήσει

για την έγκριση και να  προβεί σε οποιεσδήποτε διορθώσεις αν κριθεί αναγκαίο εντός

χρονικού διαστήματος δέκα ημερών. Σε περίπτωση μη απάντησης εντός χρονικού

πλαισίου το χρονοδιάγραμμά θεωρείται έγκυρο ως έχει όπως ορίζει ο Ν 1418/84.

        Το χρονοδιάγραμμα που έχει εγκριθεί είναι συμβατική υποχρέωση του έργου και

ορίζει ξεκάθαρα την συνολική διάρκεια του καθώς και τμηματικές και ενδεικτικές

προθεσμίες.

        Ο σχεδιασμός του χρονοδιαγράμματος γίνεται με ένα διάγραμμα Gantt στη μορφή

γραμμικού διαγράμματος. Στο διάγραμμα Gantt επισυνάπτεται απαραιτήτως και

πίνακας κατανομής ποσοτήτων και εκταμιεύσεων ανά εργασία όπως και τεχνική

αιτιολογική έκθεση όπου θεμελιώνεται η σύνταξη του χρονοδιαγράμματος

(αλληλουχία δραστηριοτήτων, κρίσιμη διαδρομή, λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε,

χρονική διάρκεια κ.α.). Η εν λόγω αιτιολογική έκθεση οφείλει να ευθυγραμμίζεται με

το οργανόγραμμα του εργοταξίου και τους διαθέσιμους ανθρώπινους και υλικούς

πόρους. Το οργανόγραμμα υποβάλλεται εντός χρονικού διαστήματος ενός μηνός από

την επικύρωση της σύμβασης από τον Ανάδοχο.

        Στο χρονοδιάγραμμα οφείλουν να υπάρχουν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες

που επιτρέπουν την ακριβή απεικόνιση των διαδικασιών κατασκευής του έργου.

Διαμέσου του χρονοδιαγράμματος είναι εφικτός ο προσδιορισμός της εξέλιξης του

έργου, τυχόν χρονικές καθυστερήσεις και οι επιπτώσεις τους (ΟΕΜΚ-Β-2.0, 2002).
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3.5    Δημόσια Έργα Οδοποιϊας

Σήμερα τα έργα οδοποιίας ενέχουν μεγάλο βαθμό πολυπλοκότητας και δυσκολίας με

αποτέλεσμά να απαιτείται πλειάδα επιστημόνων και μηχανικών από διαφορετικές

ειδικότητες για την πετυχημένη μελέτη και κατασκευή τους. Σε ότι αφορά την φάση

του προγραμματισμού αυτός απαιτεί ένα εξαιρετικά σύνθετο πλαίσιο κανονισμών που

περιλαμβάνει μεταξύ άλλων προεδρικά διατάγματα, εγκυκλίους, υπουργικές αποφάσεις

κ.α. (Παπαπαναγιώτου, 2013).

        Ο χωροταξικός σχεδιασμός των έργων οδοποιίας αποτελεί συναρμοδιότητα του

Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, του Υπουργείου Περιβάλλοντος,

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, του Υπουργείου Ανάπτυξης και

Ανταγωνιστικότητας καθώς και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

3.5.1    Κατάταξη οδών

Οι εθνικές οδοί της χώρας ορίζονται με βάση την σπουδαιότητα τους για την ανάπτυξη,

μεταφορές, οικονομία και Εθνική Άμυνα της χώρας και με βάση όσα προβλέπει το

Π.Δ. 347/93 «Λήψη μέτρων για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας»

κατατάσσονται σε Εθνικό Οδικό Δίκτυο και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο.

        Το Εθνικό Οδικό Δίκτυο διακρίνεται με τρόπο που παρουσιάζεται στον πιο κάτω

Πίνακας 3-3 :

Πίνακας 3-3   Το Εθνικό Οδικό Δίκτυο

Διάκριση Εθνικού Οδικού Δικτύου

Βασικό ή Πρωτεύον Σύνδεση της χώρας με τις επικράτειες της ή

τα σημαντικότερα αστικά κέντρα μεταξύ

τους

Δευτερεύον Σύνδεση βασικών εθνικών οδικών αξόνων

με μεγάλα αστικά κέντρα, λιμάνια ή με

τόπους εξαιρετικού τουριστικού

ενδιαφέροντος

Τριτεύον Τμήμα του Εθνικού Οδικού Δικτύου που

έχει αντικατασταθεί με νέες χαράξεις
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Το Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο διακρίνεται με τρόπο που παρουσιάζεται στον Πίνακα

 3-4 :

Πίνακας 3-4   Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο

Διάκριση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου

Πρωτεύον Σύνδεση αστικών κέντρων με Εθνικό Οδικό

Δίκτυο

Δευτερεύον Σύνδεση δήμων και κοινοτήτων εκτός

πρωτεύουσας νομού μεταξύ τους

Γενικεύοντας και λαμβάνοντας υπόψη τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις το οδικό

δίκτυο της χώρας στο σύνολο του μπορεί να διακριθεί όπως φαίνεται στον Πίνακας

3-5:

Πίνακας 3-5   Οδικό Δίκτυο της Ελλάδας

Συνολική Διάκριση του Οδικού Δικτύου της χώρας

Εθνικό Οδικό Δίκτυο (συμπεριλαμβανομένων των Αυτοκινητόδρομων)

Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο

Δημοτικό Οδικό Δίκτυο

Αγροτικό Οδικό Δίκτυο

Δασικό Οδικό Δίκτυο

Αυτοκινητόδρομοι εντός των πολεοδομικών συγκροτημάτων της Αττικής και της

Θεσσαλονίκης

3.5.2    Μελέτη έργων οδοποιίας

Η εκπόνηση, επίβλεψη και έγκριση μιας μελέτης έργου οδοποιίας είναι μια πολύπλοκη

διαδικασία και εμπίπτει στην συναρμοδιότητα των παρακάτω φορέων όπως φαίνονται

στον Πίνακας 3-6:

Πίνακας 3-6    Αρμόδιοι φορείς έργων οδοποιίας σε φάση εκπόνησης, επίβλεψης

Φορείς

Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (ΔΤΕ) Περιφερειακής Εμβέλειας (Τμήμα Συγκοινωνιακών

Έργων)
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Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων (ΔΤΕ) Περιφερειακών Ενοτήτων (Τμήμα Συγκοινωνιακών

Έργων)

Διεύθυνση Δημοσίων Έργων (ΔΔΕ) της Περιφέρειας Αττικής

Διεύθυνση Ελέγχου Κατασκευής Έργων (ΔΕΚΕ) της Περιφέρειας Αττικής (Τμήμα

Μελετών και Τμήμα Εποπτείας Συγκοινωνιακών Έργων)

Διεύθυνση Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ9)

Διεύθυνση Κατασκευής Έργων Οδοποιίας (ΔΚΕΟ) της Περιφέρειας Αττικής (Τμήμα

Μελετών)

Τοπική Αυτοδιοίκηση (Α’ βαθμού)

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Διεύθυνση Δασών Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Η αρμόδια αρχή για την εκπόνηση, επίβλεψη και έγκριση της μελέτης

διαφοροποιείται ανάλογα σε ποια κατηγορία ανήκει το εκάστοτε έργο οδοποιίας. Έτσι,

για περιπτώσεις αυτοκινητοδρόμων υπεύθυνη είναι η Γενική Γραμματεία Δημοσίων

Έργων (ΓΓΔΕ) του αρμόδιου Υπουργείου Υποδομών. Για περιπτώσεις έργων

οδοποιίας που κατατάσσονται στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο (Πρωτεύον, Δευτερεύον και

Τριτεύον) η ΓΓΔΕ του Υπουργείου Υποδομών έχει στην αρμοδιότητα της την

εκπόνηση, επίβλεψη και έγκριση των μελετών.

  Σε ότι αφορά έργα οδοποιίας του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου ως αρμόδια αρχή

για την εκπόνηση, επίβλεψη και έγκριση των μελετών θεωρείται η τοπική Περιφέρεια

και ειδικότερα η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της περιφέρεις σύμφωνα με όσα ορίζει ο

Ν. 3852/2010.

  Αναφορικά με έργα οδοποιίας του δημοτικού οδικού δικτύου

συμπεριλαμβανομένων αγροτικών οδών η εκπόνηση, επίβλεψη και έγκριση μελετών

εμπίπτει στην αρμοδιότητα του οικείου δήμου και ειδικότερα της Τεχνικής Υπηρεσίας

αυτού. Παρόλα αυτά, σε περιπτώσεις έργων συνολικού κόστους υψηλότερου των πέντε

εκατομμυρίων € η έγκριση των μελετών εμπίπτει στην αρμοδιότητα του

Περιφερειακού Συμβουλίου  Έργων, ενώ για έργα συνολικού κόστους υψηλότερου των

δεκαπέντε εκατομμυρίων € απαιτείται έγκριση του Υπουργείου Εσωτερικών και

συγκεκριμένα της Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.

  Για έργα οδοποιίας του δασικού οδικού δικτύου αρμόδια αρχή για τις σχετικές

μελέτες ορίζεται η οικεία Διεύθυνση Δασών η υπεύθυνη για οποιοδήποτε δασοτεχνικό

έργο. Για αυτοκινητοδρόμους εντός Μητροπολιτικής Περιφέρειας Αττικής και
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Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης ισχύουν ειδικές ρυθμίσεις και υπεύθυνη

είναι η ΓΓΔΕ του Υπουργείου Υποδομών (Παπαπαναγιώτου, 2013).

3.5.3    Κατασκευή έργων οδοποιίας

Η κατασκευή των κύριων οδικών έργων αποτελεί αρμοδιότητα των φορέων που

φαίνονται στον Πίνακας 3-7 :

Πίνακας 3-7   Αρμόδιοι φορείς έργων οδοποιίας σε φάση κατασκευής

Φορείς

Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (ΔΤΕ) Περιφερειακών Εμβέλειας (Τμήμα

Συγκοινωνιακών Έργων).

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (ΔΤΕ) Περιφερειακών Ενοτήτων (Τμήμα Συγκοινωνιακών

Έργων)

Διεύθυνση Κατασκευής Έργων Οδοποιίας (ΔΚΕΟ) Περιφέρειας Αττικής (Τμήμα

Κατασκευών και Συντηρήσεων)

Διεύθυνση Ελέγχου Κατασκευής Έργων (ΔΕΚΕ) Περιφέρειας Αττικής (Τμήμα

Εποπτείας Συγκοινωνιακών Έργων)

Διεύθυνση Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ9) (Τμήμα Κατασκευών).

Διεύθυνση Κατασκευής Έργων Οδοποιίας (ΔΚΕΟ) Περιφέρειας Αττικής (Τμήμα

Κατασκευών και Συντηρήσεων)

Τοπική Αυτοδιοίκηση (Α’ βαθμού)

Διεύθυνση Δασών Αποκεντρωμένης Διοίκησης

        Η αρμοδιότητα για την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων ανήκει στην ΓΓΔΕ του

Υπουργείου Υποδομών ενώ τμήματα αυτοκινητοδρόμων δύναται να κατασκευάσουν οι

ΕΥΔΕ της ΓΓΔΕ (π.χ. ΕΥΔΕ ΠΑΘΕ, η Εγνατία Οδός Α.Ε και παραχωρησιούχοι

(Ολυμπία Οδός Α.Ε., Νέα Οδός Α.Ε., κ.α.).

        Η αρμοδιότητα κατασκευής έργων του Εθνικού Οδικού Δικτύου ανήκει στις

οικείες Περιφέρειες και στις Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Εμβέλειας.

        Σε ότι αφορά την κατασκευή οδικών έργων του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου η

αρμόδια είναι η οικεία Περιφέρεια και Διεύθυνση Τεχνικών Έργων των

Περιφερειακών Ενοτήτων όπως ορίζει ο Ν. 3852/2010. Η κατασκευή οδικών έργων
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στο Δημοτικό Οδικό Δίκτυο καθώς και του αγροτικού οδικού δικτύου είναι ευθύνη των

τεχνικής υπηρεσίας του εκάστοτε Δήμου (Παπαπαναγιώτου, 2013).

3.5.4    Συντήρηση οδών

Αναφορικά με τους φορείς αρμόδιους για την συντήρηση των οδικών έργων αυτοί

παρουσιάζονται στον πίνακα 3-8 :

Πίνακας 3-8   Αρμόδιοι φορείς για την συντήρηση έργων οδοποιίας

Φορείς

Διεύθυνση Συντήρησης Οδικών Έργων (Δ3) της ΓΓΔΕ / Υπουργείο Υποδομών

Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) της ΓΓΔΕ / Υπουργείο Υποδομών

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (ΔΤΕ) Περιφερειακής Εμβέλειας

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (ΔΤΕ) Περιφερειακών Ενοτήτων

Διεύθυνση Ελέγχου Συντήρησης Έργων (ΔΕΣΕ) της Περιφέρειας Αττικής (Τμήμα

Συντήρησης) Διεύθυνση Κατασκευής Έργων Συντήρησης Οδοποιίας (ΔΚΕΣΟ) της

Περιφέρειας  Αττικής

Εταιρείες Λειτουργίας των Αυτοκινητοδρόμων που λειτουργούν με Παραχώρηση

Διεύθυνση Δασών Αποκεντρωμένης Διοίκησης

        Η συντήρηση των αυτοκινητοδρόμων είναι αρμοδιότητα της ΓΓΔΕ του

Υπουργείου Υποδομών. Τμήματα των αυτοκινητοδρόμων συντηρούνται επίσης με

ευθύνη της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων, την Εγνατία Οδό ΑΕ και τους

παραχωρησιούχους.

        Η συντήρηση του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου αποτελεί ευθύνη της

οικείας Περιφερειακής διοίκησης όπως ορίζει ο Ν. 3852/2010. Τα όρια των οδών που

έχει στην ευθύνη της η κάθε Περιφέρεια καθορίζονται με τις αποφάσεις της Τέως

Κρατικής Περιφέρειας με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σε πολλές περιπτώσεις

συγχύσεις στο ποιος είναι υπεύθυνος για την συντήρηση των οδών.

        Η συντήρηση δημοτικών και αγροτικών οδών είναι αρμοδιότητα των Τεχνικών

Υπηρεσιών των Δήμων. Για τους ίδιους λόγους που αναφέρθηκαν για την συντήρηση

του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου και σε αυτή την περίπτωση συχνά

κάνουν την εμφάνιση τους φαινόμενα ασάφειας ποιος Δήμος έχει την αρμοδιότητα

(Παπαπαναγιώτου, 2013).
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4       ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΝΟΣ ΕΡΓΟΥ

 4.1   Ορισμός ωρίμανσης

Ως ωρίμανση μπορεί να οριστεί όλη η διαδικασία που διατρέχει τις φάσεις κάποιου

έργου από την σύλληψη ως την έναρξη της κατασκευής. Περιλαμβάνει τα στάδια του

σχεδιασμού, της μελέτης, των ερευνών και των αδειοδοτήσεων και αποτελεί όλη

εκείνη την αναγκαία προκαταρκτική περίοδο από την αίτηση απόφαση έως την

δημοπράτηση και το ξεκίνημα της απρόσκοπτης υλοποίησης του έργου

(Παπαπαναγιώτου, 2013) (Στραβοδήμου, 2013).

Η φάση ωρίμανσης ξεκινάει από το γενικό προγραμματισμό, την σχεδίαση,  την

εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών και την λήψη των απαραίτητων αδειοδοτήσεων

και τελικά καταλήγει στη διακήρυξη της δημοπρασίας.

Είναι μία πολύπλοκη διαδικασία, η οποία διακρίνεται από το πλήθος των

απαιτούμενων εγκρίσεων, όπως και από την πληθώρα των εμπλεκομένων φορέων –

υπηρεσιών οι οποίοι γνωμοδοτούν ή εγκρίνουν αντίστοιχες ενέργειες.

Με βάση την έως τώρα εμπειρία σε θέματα που αφορούν στο σύστημα παραγωγής

Δημοσίων Έργων, έχει παρατηρηθεί ότι πολλά από τα προβλήματα που

παρουσιάζονται κατά την εκτέλεση των τεχνικών έργων οφείλονται στην ελλιπή

προετοιμασία του έργου κατά τη φάση ωρίμανσής του. (Μεταξιώτου,2016)

Τα έργα οδοποιίας είναι ιδιαίτερα πολύπλοκα, άπτονται πολλών παραμέτρων και

απαιτούν πολλές ειδικότητες επιστημόνων για την αντιμετώπισή τους. Επίσης, ο

προγραμματισμός τους διέπεται από ένα σύνθετο κανονιστικό πλαίσιο, που

περιλαμβάνει εγκυκλίους, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, κ.α.

Επιπλέον, τα έργα οδοποιίας ως έργα υποδομής με σημαντικότατες επιπτώσεις στην

οικονομία, προκαλούν το άμεσο ενδιαφέρον της πολιτικής σε όλα τα επίπεδα.

        Διακριτά στάδια ωριμότητας ενός έργου μπορεί να είναι η έκδοση μιας

Υπουργικής Απόφασης για την ίδρυση Οργανισμού που θα αναλάβει την υλοποίηση

του έργου ή η υπογραφή μιας Σύμβασης με το Φορέα υλοποίησης, ή η έγκριση της

Οριστικής Μελέτης ενός έργου κλπ.

Με βάση τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και πιο συγκεκριμένα με βάση τους

Ν. 2218/1994, Ν. 2240/1994 και Ν. 2503/1997, Ν. 2647/1998 οι αρμοδιότητες σε

θέματα έργων οδοποιίας έχουν μεταφερθεί στις Περιφέρειες και στις Νομαρχιακές
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Αυτοδιοικήσεις. (Μητκίδης,2012).

Με βάση το Ν. 3155/55 «περί κατασκευής και συντηρήσεως οδών» καθορίζονται

οι Εθνικές –Επαρχιακές Οδοί, δίνονται δηλαδή τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητές

τους, ορίζεται η διαδικασία καθορισμού τους (οι Εθνικές και οι Επαρχιακές Οδοί

καθορίζονται δια Προεδρικών Διαταγμάτων εφάπαξ εκδοθεισόμενων), καθώς και οι

αρμοδιότητες των αντίστοιχων Υπηρεσιών.

        Οι Εθνικές Οδοί κατασκευάζονται, ανακαινίζονται και συντηρούνται από το

Κράτος δια των Υπηρεσιών Δημόσιων Έργων (Διανομαρχιακές Υπηρεσίες, τ.ΠΥΔΕ,

ΔΕΚΕ). ΟΙ Επαρχιακές Οδοί κατασκευάζονται, ανακαινίζονται και συντηρούνται από

τα Ταμεία Οδοποιίας των Νομών (Νομαρχιακά Ταμεία – ΔΤΥΝ). Οι Δημοτικές –

Κοινοτικές Οδοί κατασκευάζονται, ανακαινίζονται και συντηρούνται από τους

οικείους Δήμους – Κοινότητες. (Χανδάνος,2009)

Ο προγραμματισμός ενός έργου οδοποιίας πραγματοποιείται με κοινή απόφαση και

είναι κοινή αρμοδιότητα των Υπουργείων Οικονομίας και του Υπουργείου Υποδομών

και Μεταφορών.

Ο Χανδάνος (2009) σημειώνει πως η μελέτη ενός έργου οδοποιίας εκπονείται σε

δύο έως και πέντε φάσεις, ανάλογα με την κατηγορία του οδικού έργου και ανάλογα με

τις συνθήκες που επικρατούν σε κάθε περίπτωση σε σχέση με τα ειδικά

χαρακτηριστικά του έργου.

Για την ωρίμανση ενός έργου οδοποιίας θα πρέπει στο στάδιο της μελέτης,

προκειμένου το έργο να δημοπρατηθεί να συνταχθούν τα επόμενα:

 Σύνταξη Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων

 Μελέτη Σκοπιμότητας όπου αποτελεί την ανάλυση των λειτουργικών,

οικονομικών και τεχνικών πτυχών του Έργου, έτσι ώστε να διαπιστωθεί το

κατά πόσο είναι εφικτή και αποτελεσματική η υλοποίησή του.

 Κατάλογος απαιτουμένων μελετών (Υδραυλικές Μελέτες, Περιβαλλοντικές

Μελέτες, κτλ)

 Εκτίμηση δαπανών

Με την ολοκλήρωση των προαναφερόμενων σταδίων εγκρίνονται τα τεύχη

δημοπράτησης και προκηρύσσεσαι η μελέτη.
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Στην συνέχεια πραγματοποιούνται όλοι οι έλεγχοι νομιμότητας των διαδικασιών

δημοπράτησης, της υπογραφής της σύμβασης του έργου προκειμένου να ξεκινήσει η

κατασκευή του.

Προκειμένου για δημόσια έργα, ο Κύριος του Έργου ή Εργοδότης είναι το

Δημόσιο ή άλλο νομικό πρόσωπο του δημοσίου τομέα, για λογαριασμό του οποίου

καταρτίζεται η Σύμβαση ή κατασκευάζεται το Έργο.

Ανάδοχος Μελετητής είναι ο Μελετητής (φυσικό πρόσωπο ή μελετητική εταιρία),

στον οποίο έχει ανατεθεί με Σύμβαση η μελέτη ενός Έργου.

Διευθύνουσα Υπηρεσία ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία είναι η Τεχνική Υπηρεσία του

Φορέα Κατασκευής του Έργου που είναι αρμόδια για την παρακολούθηση, έλεγχο και

διοίκηση της κατασκευής του Έργου.

Σύμβαση είναι η γραπτή συμφωνία μεταξύ του εργοδότη ή του φορέα κατασκευής

του έργου και του αναδόχου για την κατασκευή του έργου.

Το Τμήμα Μελετών του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (ΣΔΕ) είναι το ανώτατο

γνωμοδοτικό όργανο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων που αποφαίνεται επί

παντός θέματος που αφορά σε μελέτες δημοσίων έργων, αναθέσεις, κανονισμούς,

προδιαγραφές μελετών κλπ., ενώ το εκάστοτε θέμα το εισηγείται ο αρμόδιος

Διευθυντής.

Το Τεχνικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη γνωμοδότηση θεμάτων έργων,

μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005, που εκτελούνται από τις τεχνικές υπηρεσίες

της Περιφέρειας.

        Η ωρίμανση ενός έργου είναι μια αρκετά πολύπλοκη διαδικασία που

περιλαμβάνει πλήθος εγκρίσεων από εμπλεκόμενους φορείς που γνωμοδοτούν για

επιμέρους φάσεις του έργου που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους (Στραβοδήμου,

2013).
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4.2 Περιγραφή διαδικασίας ωρίμανσης έργων οδοποιίας

Ο Χανδάνος (2009) περιγράφει τις διαδικασίες ωρίμανσης σε ένα έργο οδοποιίας. Στο

ακόλουθο διάγραμμα 1 παρουσιάζονται οι φάσεις ωρίμανσης ενός έργου οδοποιίας.

Διάγραμμα 1: Φάσεις Ωρίμανσης Έργου Οδοποιίας

Φάση Ι – Προγραμματισμός και Προετοιμασία του Έργου

Στην φάση Ι της διαδικασίας  ωρίμανσης ενός έργου οδοποιίας πρέπει να

πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες διαδικασίες:

 Τεχνική περιγραφή του έργου,

 Τεκμηρίωση σκοπιμότητας του έργου,

 Αναλυτικός κατάλογος απαιτούμενων μελετών,

 Εκτίμηση χρονοδιαγράμματος

 Τεύχη Δημοπράτησης

 Έγκριση τευχών δημοπράτησης από Δ/νουσα υπηρεσία

 Έπεται η διαδικασία ανάθεσης της μελέτης και της επιλογής του αναδόχου της
μελέτης

 Έλεγχος της σύμβασης από το ελεγκτικό συνέδριο και τη διαχειριστική αρχή

ανάλογα με το ύψος της σύμβασης και με το εάν πρόκειται για

συγχρηματοδοτημένο έργο (παράλληλες διαδικασίες).
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Φάση ΙΙ – Λειτουργικός Σχεδιασμός του Έργου

Στην φάση ΙΙ της διαδικασίας ωρίμανσης πρέπει ενός έργου οδοποιίας να

πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες διαδικασίες:

 Τοπογραφική αποτύπωση του έργου,

 Σύνταξη αναγνωριστικής μελέτης οδικών έργων

 Εκπόνηση προμελέτης οδοποιίας και προμελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων

(πρώην μελέτης χωροθέτησης)

 Εφόσον η μελέτη αφορά Εθνικό Δίκτυο ή προστατευόμενες περιοχές (σύνηθες),

απαιτείται έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κεντρική

υπηρεσία Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) στην Αθήνα , διαφορετικά

στην περιφερειακή Υπηρεσία (ΔΙΠΕΧΩ),

 Σύνταξη μελέτης οικονομικής σκοπιμότητας από τον κύριο του έργου και

έγκριση της μελέτης οικονομικής σκοπιμότητας

 Έγκριση των εκπονηθέντων μελετών

 Υπογραφή σύμβασης προμελέτης με τον ανάδοχο

Φάση ΙΙΙ – Γεωμετρικός Σχεδιασμός του Έργου

Η φάση ΙΙΙ  της διαδικασίας ωρίμανσης ενός έργου οδοποιίας  είναι ίσως και η

κρισιμότερη φάση της διαδικασίας καθώς πραγματοποιούνται όλες οι απαιτούμενες

μελέτες και εγκρίνονται προκειμένου στην επόμενη φάση να πάρουν την τελική τους

μορφή και να προχωρήσει η κατασκευή. Στην φάση ΙΙΙ θα   πρέπει να

πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες διαδικασίες:

 Τοπογραφική αποτύπωση του έργου,

 Σύνταξη προμελέτης οδικών έργων

 Σύνταξη προμελέτης τεχνικών έργων

 Προμελέτη αποχετευτικών έργων

 Οριστική Γεωλογική μελέτη και εκτέλεση προγράμματος γεωτεχνικών ερευνών

 Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων
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 Έγκριση όλων των μελετών από την Υπηρεσία καθώς και των τευχών

δημοπράτησης κατασκευής του έργου.

Στην ίδια φάση πραγματοποιούνται και οι διαδικασίες ένταξης σε χρηματοδοτικό

πρόγραμμα  όπου θα πρέπει να πραγματοποιηθούν

 Αίτημα από την Υπηρεσία για τη χρηματοδότηση κατασκευής του έργου είτε

στο Υπουργείο Οικονομικών (Εθνικοί πόροι) είτε στη Διαχειριστική Αρχή

(συγχρηματοδοτούμενο – ώριμο)

1.  Εάν πρόκειται για εθνικούς πόρους δεν υπάρχει σταθερή ημερομηνία

υποβολής του αιτήματος

2. Εάν πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο πηγαίνει πρώτα στη Διαχειριστική

Αρχή και στη συνέχεια στο Υπουργείο Οικονομικών

Στην συνέχεια γίνεται η ανάθεση της οριστικής μελέτης στον ανάδοχο.

Φάση ΙV – Kατασκευαστικός Σχεδιασμός του Έργου

Στην φάση ΙV  της διαδικασίας ωρίμανσης ενός έργου οδοποιίας γίνεται η έγκριση

των οριστικών μελετών και πραγματοποιούνται οι διαδικασίες απόκτησης ζωνών

κατάληψης του έργου, δηλαδή οι απαλλοτριώσεις. Πιο αναλυτικά:

 Με την απόκτηση του κωδικού του έργου (ΣΑΕ) η Υπηρεσία προχωρά στην

έκδοση απόφασης έγκρισης διάθεσης πίστωσης από τον αρμόδιο διαχειριστή

του ΣΑΕ (περιφερειάρχης ή υπουργός)

 Στο χρόνο αυτό η Υπηρεσία δύναται λόγω του ότι το έργο έχει κωδικό

χρηματοδότησης (ΣΑΕ) μπορεί να προχωρήσει στις απαιτούμενες νομικές

διαδικασίες για τον ορισμό προσωρινής τιμής μονάδας για τις εκτάσεις που

απαλλοτριώνονται

 Οριστικές μελέτες οδοποιίας – αποχέτευσης

 Σύνταξη πράξεων αναλογισμού

 Σύνταξη Οριστικής μελέτης τεχνικών έργων

 Μελέτες ΣΑΥ - ΦΑΥ

 Έγκριση των μελετών
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Φάση V – Kατασκευαστικός Σχεδιασμός Εφαρμογής του

                             Έργου

Στην φάση V  της διαδικασίας ωρίμανσης ενός έργου οδοποιίας γίνεται η έγκριση των

υπόλοιπων μελετών. Πιο αναλυτικά:

   Οριστικές Μελέτες Η/Μ

   Οριστικές Μελέτες Σήμανσης – Ασφάλισης

   Μελέτες Εφαρμογής

   Μελέτη Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης του τοπίου

   Οριστική Έγκριση Μελετών

Δημοπράτηση του Έργου

Στην συνέχεια πραγματοποιείται η δημοπράτηση του έργου, αφού γίνει η έγκριση των

οριστικών μελετών. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η ακόλουθη:

 Διαδικασία διακήρυξης δημοπράτησης του έργου από τον κύριο του έργου

 Ανάδειξη του ανάδοχου μειοδότη του έργου και ελέγχου της σύμβασης από το

Ελεγκτικό Συνέδριο ανάλογα με τον προϋπολογισμό του έργου

 Υπογραφή της σύμβασης

 Εγκατάσταση του εργολάβου και «κατάληψη» των απαλλοτριωμένων

εκτάσεων καταβάλλοντας το 70% της τιμής μονάδας που ορίστηκε από τη

δικαιοσύνη.

        Ο Συνολικός απαιτούμενος χρόνος των διαδικασιών από τη στιγμή της σύλληψης,

μέχρι τη μελέτη, των εγκρίσεων των μελετών, την εγκατάσταση του αναδόχου και την

έναρξη κατασκευής ενός Δημόσιου Έργου οδοποιίας κυμαίνεται από 70-106 μήνες.

        Η ύπαρξη προκήρυξης, από την αρμόδια  Διαχειριστική Αρχή ή το αρμόδιο

Υπουργείο προηγείται της ένταξης του έργου σε πρόγραμμα χρηματοδότησης.

Για να συμμετάσχει ένας φορέας σε προκήρυξη για ένταξη έργου σε πρόγραμμα

χρηματοδότησης, απαραίτητο είναι να υπάρχει ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ.

Ο φάκελος έργου ετοιμάζεται βάσει της προκήρυξης και διαφέρει από πρόγραμμα σε

πρόγραμμα.
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Για να ενταχθεί ένα δημόσιο έργο οδοποιίας στην πράξη εφαρμογής της

χρηματοδότησης του θα πρέπει να εκπληρώνονται κάποιοι όροι όπως είναι οι

ακόλουθοι:

1) Υποχρέωση του Φορέα Εφαρμογής της Πράξης να τηρεί τους Κανόνες της

Κοινοτικής και Εθνικής Νομοθεσίας κατά την εκτέλεση της πράξης και ιδίως

αναφορικά με την Κοινή Γεωργική Πολιτική, το περιβάλλον, τις δημόσιες συμβάσεις

κλπ.

2) Τήρηση των κανόνων δημοσιότητας που προβλέπει η Εθνική και Κοινοτική

Νομοθεσία

3) Καθιέρωση των μηχανισμών πιστοποίησης εκτέλεσης της πράξης και εσωτερικού

ελέγχου για τις προβλεπόμενες πληρωμές, προς εξασφάλιση της νομιμότητας, της

επιλεξιμότητας και την κανονικότητά της.

4) Εξασφάλιση της τήρησης όλων των δικαιολογητικών ως προς την εκτέλεση της

πράξης τουλάχιστον για τρία χρόνια μετά το έτος πραγματοποίησης της τελικής

πληρωμής για το ΠΑΑ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

5) Διαθεσιμότητα στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΑΑ, του Οργανισμού

πληρωμών και σε όλους τους ελεγκτικούς μηχανισμούς της Ε.Ε., όλα τα έγγραφα,

δικαιολογητικά ή στοιχεία της πράξης όταν ζητηθούν

6) Λήψη προέγκρισης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης για τα ακόλουθα στάδια

προκειμένου να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο: - Πριν από τη διενέργεια της

διαδικασίας δημοπράτησης - πριν από τη σύναψη σύμβασης - πριν από την

τροποποίηση Δημόσιας Σύμβασης (Α.Π.Ε.) - πριν από την σύναψη Σ.Σ.Ε.

7) Ενημέρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΠΑΑ όταν διαφοροποιούνται οι

συνθήκες ή το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της πράξης

8) Ανάληψη από τον Φορέα της ευθύνης της καλής λειτουργίας του έργου και των

απαραίτητων μέτρων ώστε αυτό να εξυπηρετεί τους σκοπούς και τους στόχους για τους

οποίους κατασκευάστηκε.

9) Υποβολή - πριν τη δημοπράτηση - επικαιροποιημένου και διορθωμένου τεχνικό

δελτίο πράξης ΤΔΠ/Υ

10) Επικαιροποιημένα τεύχη δημοπράτησης με βάση το Ν. 3623/2004 πριν τη

δημοπράτησή του.
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4.2.1    Τεκμηρίωση Σκοπιμότητας του Έργου

Η διαδικασία ανάλυσης της σκοπιμότητας ενός έργου ξεκινά από την φάση της

σύλληψης. Η σύλληψη της ιδέας για την υλοποίηση κάποιου έργου μπορεί να

ξεκινήσει από την τοπική κοινωνία, από εμπλεκόμενους φορείς αλλά και από απλή

διαπίστωση.

        Έπειτα εξετάζονται και αναλύονται οι λόγοι και η σκοπιμότητα κατασκευής του

έργου και απαντώνται ερωτήματα όπως ποιος ο λόγος κατασκευής του, ποιόν θα

εξυπηρετήσει, η ανταποδοτικότητα του έργου καθώς και μια αρχική εκτίμηση του

οικονομικού κόστους της υλοποίησης.

        Σε αυτή την φάση του έργου το κόστος ανά μονάδα έργου (π.χ. ανά χιλιόμετρο

οδού ή ανά στρέμμα καλλιέργειας ή ανά τετραγωνικό οικοδομής κ.λπ.) κάνοντας

χρήση στατιστικών στοιχείων μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη. Ανατρέχουμε

σε στατιστικά δεδομένα προηγούμενων παρόμοιων έργων για μια αρχική εκτίμηση του

κόστους αφού δεν υπάρχουν άλλα ασφαλή στοιχεία κοστολόγησης.

        Πέρα των οικονομικών δεδομένων εξίσου σημαντικοί μπορεί να αποδειχθούν και

άλλοι παράγοντες όπως κοινωνικοί, αναπτυξιακοί και άλλοι για την υλοποίηση ή όχι

ενός έργου. Γενικεύοντας, για κάθε έργο είναι εξαιρετικής σπουδαιότητας η σχέση του

και η αλληλεπίδρασή του με την γενικότερη αναπτυξιακή πολιτική στη βάση της

ανταποδοτικότητας (Στραβοδήμου, 2013).

4.2.2  Προετοιμασία – Προγραμματισμός (Προκαταρκτική μελέτη)

Ο Κύριος του έργου (δημόσιο) πρέπει να προχωρήσει σε σχηματισμό του φάκελου του

έργου πριν την επιμέρους ανάθεση των μελετών. Ο φάκελος αυτός οφείλει να

περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

Πίνακας 4-1    Ο φάκελος του έργου

Προαπαιτούμενα φακέλου

Τον βασικό και επιμέρους στόχους του έργου

Τον προσδιορισμό της γεωγραφικής θέσης και εκτίμηση της μορφής του

Τις τοπικές συνθήκες και παραμέτρους που αφορούν το έδαφος και άλλες τυχόν

ιδιαιτερότητες (π.χ. κοινωνικοί λόγοι, σημεία αρχαιολογικού ενδιαφέροντος)
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Τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου στην τοπική χλωρίδα – πανίδα

Την ευκολία κατασκευής και προσέγγισης

Τεχνικές λεπτομέρειες και χαρακτηριστικά

Το εκτιμώμενο κόστος και εξασφάλιση χρηματοδοτικής ικανότητας

Κάποιο εναλλακτικό πλάνο οικονομικής επάρκειας

Την προκαταρκτική αξιολόγηση των δεδομένων του έργου

      Ακολούθως πρέπει να εξετασθεί η δυνατότητα χωροθέτησης του συγκεκριμένου

έργου στην συγκεκριμένη θέση. Σε αυτή την διαδικασία περιλαμβάνονται τοπογραφικά

υπόβαθρα που θα αξιοποιηθούν, αναγνωριστική μελέτη του έργου, γεωλογική

αναγνώριση της περιοχής και προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων αν αυτό κριθεί

αναγκαίο.

        Έχοντας λάβει κατά νου τον συγκεκριμένο χωροταξικό σχεδιασμό και πάντοτε σε

αγαστή συνεργασία και με την σύμφωνη γνώμη της τοπικής διοίκησης της περιοχής

και όλων των εμπλεκόμενων φορέων (λ.χ. Αρχαιολογία, δασική υπηρεσία κ.α.)

εκπονείται ένας αρχικός γεωμετρικός σχεδιασμός σε επίπεδο προμελέτης του έργου.

Κατά την διαδικασία της προμελέτης συντάσσονται οι πιο κάτω μελέτες:

Πίνακας 4-2   Προκαταρκτικές μελέτες

Μελέτες

Τοπογραφική αποτύπωση της εξεταζόμενης περιοχής

Γεωμετρικός αρχικός σχεδιασμός

Γεωλογική μελέτη και γεωτεχνικές παρεμβάσεις

        Η διαδικασία της προμελέτης σηματοδοτεί την έναρξη των εργασιών του έργου

και οριοθετείται έτσι η επικείμενη περιοχή κάλυψης του έργου. Πλέον τα οικονομικά

στοιχεία είναι ασφαλέστερα και μπορούν να οδηγήσουν σε εγκυρότερες κοστολογικές

εκτιμήσεις. Η σκοπιμότητα υλοποίησης επανεξετάζεται σε νέα βάση. Παράλληλα

προχωρά η γεωλογική και γεωτεχνική ανάλυση και αξιολόγηση (Στραβοδήμου, 2013).

4.2.3    Περιβαλλοντικοί Όροι

Σε αυτή την φάση του έργου εκπονείται η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του

έργου, που εξετάζει με λεπτομέρεια τις επιπτώσεις του έργου στο περιβάλλον, που
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περιλαμβάνει επιπτώσεις στην όχληση σε θόρυβο, στην εκπομπή αέριων ρύπων, στην

χλωρίδα και  πανίδα της περιοχής, στα (στερεά και υγρά) απόβλητα.

        Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι ένα δυναμικό εργαλείο λήψης

αποφάσεων σε αυτό το επίπεδο. Εκτιμά τους κινδύνους αλλά και τα πιθανά οφέλη στο

περιβάλλον και προτείνει μέτρα αποφυγής όπου είναι δυνατό και περιορισμού των

φαινομένων αν δεν είναι. Εξετάσει την φάση κατασκευή, την φάση λειτουργίας και

πιθανές επιπτώσεις μετά τον κύκλο ζωής του έργου (Morgan, 1998).

        Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων περιλαμβάνει αναλυτικά μέτρα για την

προστασία του περιβάλλοντος από το θόρυβο, την ατμοσφαιρική ρύπανση, τα υγρά

απόβλητα-λύματα-απορρίμματα, στερεά απόβλητα και το φυσικό περιβάλλον-χλωρίδα

κτλ. Τα μέτρα αυτά αφορούν τόσο κατά τη διάρκεια της κατασκευής, όσο και κατά τη

διάρκεια λειτουργίας του έργου. Μετά την έγκριση της μελέτης εκδίδεται η απόφαση

έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, η οποία αναφέρει όλους τους όρους και περιορισμούς

που πρέπει να τηρούνται απαραίτητα καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής και λειτουργίας

του έργου. Επίσης, καθορίζει όλες τις απαραίτητες άδειες – εγκρίσεις που πρέπει να

εκδοθούν, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, από τους εμπλεκόμενους φορείς, για

παράδειγμα άδειες από δασική υπηρεσία, αρχαιολογία κτλ.

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων καθορίζει όλες τις σχετικές άδειες που

θα πρέπει να ληφθούν από τους εμπλεκόμενους φορείς και εγκρίσεις (νομοθεσία,

άδειες από δασική υπηρεσία, αρχαιολογία κ.λπ.). Η επικύρωση των περιβαλλοντικών

όρων του έργου προϋποτίθεται της έκδοσης κάθε διοικητικής πράξης σύμφωνα με τις

κείμενες του έργου διατάξεις (Στραβοδήμου, 2013).

4.2.4    Οριστικές Μελέτες – Απαλλοτριώσεις

Αυτό είναι το στάδιο της εκπόνησης των οριστικών μελετών που απαιτούνται για την

ασφαλή υλοποίηση του έργου.

        Σε αυτό το στάδιο οι μελετητές λαμβάνουν υπόψη όλες τις πιθανές τροποποιήσεις

των προκαταρκτικών μελετών και συνοδεύονται από ολοκληρωμένη ανάλυση όλων

των κατασκευαστικών παραμέτρων που προκύψουν στην φάση κατασκευής του έργου.

        Ειδικότερα σε ότι αφορά έργα οδοποιίας χρειάζεται να εκπονηθούν οι μελέτες που

παρουσιάζονται στον Πίνακας 4-3 (Στραβοδήμου, 2013):
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Πίνακας 4-3  Οριστικές μελέτες

Μελέτες

Οριστική μελέτη οδοποιίας

Οριστική γεωτεχνική μελέτη

Οριστική μελέτη όμβριων – αποστράγγισης

Οριστική μελέτη τεχνικών έργων

Οριστική μελέτη αποχέτευσης ακαθάρτων (για περιπτώσεις όπου η προς κατασκευή

οδός είναι σε κατοικημένη περιοχή)

Οριστική μελέτη ηλεκτροφωτισμού

Οριστική μελέτη σήμανσης του έργου

Οριστική μελέτη σηματοδότησης

Οριστική μελέτη αποκατάστασης περιβάλλοντος

Το σχέδιο και ο φάκελος ασφάλειας (ΣΑΥ και ΦΑΥ)

        Προτού της ολοκλήρωσης και έγκρισης των πιο πάνω οριστικών μελετών

συντάσσεται το κτηματολόγιο του υπό κατασκευή έργου και εξετάζεται η ανάγκη

απαλλοτριώσεων. Σε αυτή την διαδικασία επισυνάπτονται σχετικά διαγράμματα και

πίνακες.

        Ακολούθως με την κήρυξη της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ξεκινά η διαδικασία

των απαλλοτριώσεων. Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων πρέπει να έχει

προηγουμένως εγκριθεί και να υπάρχει οριστική κατάληψη του χώρου από το

συγκεκριμένο έργο. Στην διαδικασία των απαλλοτριώσεων περιλαμβάνονται τα

παρακάτω βήματα (Στραβοδήμου, 2013):

Πίνακας 4-4   Στάδια απαλλοτριώσεων

Στάδια

Σύνταξη κτηματολογίου

Κήρυξη της απαλλοτρίωσης

Διαδικασία αποζημίωσης

Κίνηση δίκης για ορισμό τιμής μονάδας

Αναμονή για δικάσιμο

Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου και σύνταξη πίνακα παρακατάθεσης

Παρακατάθεση

Δημοσίευση γραμματίου παρακατάθεσης
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Συντέλεση της απαλλοτρίωσης

Ειδική πρόσκληση για κατάληψη του χώρου

Κατάληψη του χώρου

4.2.5    Χρηματοδότηση & Εξασφάλιση Οικονομικών Πόρων

Η εξασφάλιση των απαραίτητων οικονομικών πόρων είναι βασική προϋπόθεση για ένα

δημόσιο έργο οδοποιίας και ακολουθεί των σταδίων της εκπόνησης των οριστικών

μελετών και της πραγματοποίησης των απαλλοτριώσεων.

        Η χρηματοδότηση για ένα τέτοιο έργο μπορεί να προέρχεται από εθνικούς ή

κοινοτικούς πόρους είτε να είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων.

        Για να ενταχθεί ένα έργο σε κάποιο επιχειρησιακό πρόγραμμα είναι αναγκαίο να

υπάρχει αντίστοιχη πρόσκληση από την Διαχειριστική Αρχή ή τον αρμόδιο φορέα.

Έπειτα ο κύριος του έργου υποβάλλει αίτηση χρηματοδότησης στην αρμόδια

Διαχειριστική Αρχή, Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης συνάπτοντας όλα τα

προβλεπόμενα έγγραφα του. Η υπογραφή του συμφώνου αποδοχής των όρων της

ένταξης προηγείται της έκδοσης της σχετικής απόφασης. Ακολούθως η Εθνική Αρχή

Συντονισμού/Ειδική Υπηρεσία συντονισμού της εφαρμογής των επιχειρησιακών

προγραμμάτων δίνει την συγκατάθεση και σύμφωνη γνώμη της και τελικά έχουμε την

έκδοση της απόφασης ένταξης του έργου. Κάθε έργο κατέχει ένας ειδικό αριθμό

(ενάριθμος του έργου), η έκδοση του οποίου αποτελεί το τελευταίο στάδιο πριν την

έκδοση της έγκρισης διάθεσης πίστωσης και έγκρισης δημοπράτησης του έργου

(Στραβοδήμου, 2013).

4.2.6    Τεύχη Δημοπράτησης
(Προετοιμασία για την κατασκευή του έργου)

Μετά την έγκριση των οριστικών μελετών του έργου συντάσσονται τα τεύχη

δημοπράτησης ακολουθώντας την παρακάτω σειρά:

Πίνακας 4-5   Τεύχη δημοπράτησης
Τεύχη

Διακήρυξη και Περιληπτική Διακήρυξη

Έντυπο Οικονομικής προσφοράς

Περιγραφικό Τιμολόγιο
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Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων (ΕΣΥ)

Τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων (ΤΣΥ)-Τεχνικές Προδιαγραφές

Τεχνική περιγραφή

Προσμετρήσεις

Προϋπολογισμός Μελέτης

Ανάλυση Τιμών

Χρονικός Προγραμματισμός Έργου

Φ.Α.Υ – Σ.Α.Υ

Εγκεκριμένες Οριστικές Μελέτες

  Τα τεύχη εγκρίνονται (με ορισμένη την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου,

έπειτα δημοσιεύεται η προκήρυξη στον Ελληνικό Τύπο αλλά και σε επίσημο τύπο της

Ε.Ε. Εν τέλει εκδίδεται η απόφαση συγκρότησης της επιτροπής διαγωνισμού για την

δημοπράτηση του συγκεκριμένου έργου.

4.2.7    Χρόνος ωρίμανσης ενός δημόσιου έργου

Ο μέσος χρόνος ωρίμανσης της μελέτης ενός έργου (πάντα ανάλογα με το μέγεθος και

τη δυσκολία του έργου) στην Ελλάδα είναι τα πέντε χρόνια και εξαρτάται πάντα και

από την εμπειρία των φορέων και των υπηρεσιών που την αναλαμβάνουν. Με τη

σωστή ωρίμανση αποφεύγονται οι καθυστερήσεις, η κοινωνική επιβάρυνση, η

ταλαιπωρία και οι υπερβάσεις στον προϋπολογισμό.

Ένα ακόμη συνηθισμένο πρόβλημα που παρατηρείται στην Ελλάδα, είναι ότι το

σύνολο της διαδικασίας ωρίμανσης μάλλον εστιάζεται στον τεχνικό σχεδιασμό και στις

διαδιοικητικές διαβουλεύσεις και η συμμετοχή του «ενδιαφερόμενου κοινού» είναι

αρκετά περιορισμένη καθώς διαπιστώνεται έλλειμμα οργανωμένης και ουσιαστικής

διαβούλευσης, γενικότερα στις υποδομές κοινής ωφελείας. Η διαδικασία της

διαβούλευσης, κατά το σχεδιασμό αλλά και κατά την υλοποίηση των έργων είναι

καθιερωμένη στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες και εφαρμόζεται και από την ίδια

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κατά τη διαδικασία ωρίμανσης ενός έργου σε άλλες

ευρωπαϊκές χώρες, υπάρχει σαφής κατεύθυνση για πολύ ευρύτερη και έγκαιρη

συμμετοχή των κοινωνικών φορέων και ομάδων, αλλά και των απλών πολιτών μέσω

θεσμοθετημένων διαδικασιών για τη διαβούλευση.

Είναι προφανώς πολύ σημαντικό, πέραν της πλήρους ωρίμανσης και

προετοιμασίας κάθε δημόσιου έργου πριν από την δημοπράτησή του, να υπάρχει
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συνεχής και συνεπής παρακολούθηση της πορείας υλοποίησής του, ώστε έγκαιρα να

διαπιστώνονται και να αντιμετωπίζονται κατάλληλα οι ανάγκες του, προκειμένου να

αποφεύγεται το έργο να φθάνει σε κατάσταση όπου να είναι απαραίτητο να γίνουν

τροποποιήσεις του συμβατικού του αντικειμένου. Ακόμα όμως και σε τέτοια

κατάσταση πρέπει κατ’ αρχήν να εξετάζονται και να υιοθετούνται οι λύσεις οι οποίες

οδηγούν στην μικρότερη συνολική τροποποίησή του. Διαφορετικά, είναι πιθανό πολλά

έργα να μην είναι δυνατό να ολοκληρωθούν με την αρχική τους σύμβαση, να πρέπει να

διακοπούν και να επαναδημοπρατηθούν, με προφανείς μεγάλες επιπτώσεις στον χρόνο

(και ενδεχόμενα στο κόστος) ολοκλήρωσής τους.

        Με βάση τη διεθνή πρακτική, η αναλογία της περιόδου ωρίμανσης ενός έργου με

αυτήν της κατασκευής του οφείλει να είναι 1 προς 1.

        Επισημαίνεται ότι επιτυχής υλοποίηση των μεγάλων έργων σημαίνει σωστός

σχεδιασμός και ακρίβεια στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων. Για να επιτευχθεί

αυτό, απαιτούνται τα εξής:

-   Γνώση

-   Εμπειρία

-   Εξειδίκευση

-   Διαβούλευση, καθώς η ομαδική δουλειά βοηθάει στον πληρέστερο σχεδιασμό

-   Προνοητικότητα, ώστε να μην προκύπτουν εμπόδια που θα μπορούσαν να είχαν

προβλεφθεί εξαρχής τα οποία δημιουργούν καθυστερήσεις και οικονομική

επιβάρυνση

5    ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  (κατόπιν διενέργειας Δημοπρασίας)

Δικαίωμα συμμετοχής σε Δημοπρασίες με σκοπό να αναλάβουν Δημόσια Έργα έχουν

οι εξής:

-   Ειδικευμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις

-   Φορέας κατασκευής Έργου με αυτεπιστασία μέσω κατάλληλης Τεχνικής

Υπηρεσίας και προσωπικού που είτε υπάρχει ήδη είτε κατά περίπτωση

προσλαμβάνεται και αμείβεται από τις πιστώσεις του έργου.
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        Στις δημοπρασίες κατασκευής των Δημοσίων Έργων καλούνται οι εγγεγραμμένες

στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) ή στα Νομαρχιακά Μητρώα

επιχειρήσεις, κατά κατηγορίες ή εξειδικευμένες επιχειρήσεις. Ειδικότερα για τις

Εργοληπτικές Επιχειρήσεις, υποχρεούνται να είναι εγγεγραμμένες στα Μητρώα

Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και στις αντίστοιχες με το έργο κατηγορίες και τάξεις

εγγραφής. Οι επιχειρήσεις αυτές μπορεί να είναι ατομικές ή εταιρίες οποιασδήποτε

νομικής μορφής ή συνεταιρισμοί. Το ΜΕΕΠ τηρείται στο Υπουργείο Δημοσίων

Έργων, για την παρακολούθηση της τεχνικής και οικονομικής ικανότητας των

εργοληπτικών επιχειρήσεων, που επιθυμούν να αναλαμβάνουν την εκτέλεση δημοσίων

έργων. Για την παρακολούθηση της τεχνικής εμπειρίας στην κατασκευή έργων των

προσώπων που στελεχώνουν τις εργοληπτικές επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ, τηρείται στο

Υπουργείο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ).

        Για τις περιπτώσεις μικρών έργων, την κατασκευή τους μπορούν να αναλάβουν

Επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι εγγεγραμμένες στα Μητρώα Εργοληπτικών

Επιχειρήσεων, αλλά στα Νομαρχιακά Μητρώα.

5.1.    Δημοπρασίες

Για την ανάθεση κατασκευής του έργου σε εργοληπτική επιχείρηση, διενεργείται

δημοπρασία, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες επιτρέπεται από το νόμο η

απευθείας ανάθεση ή διεξαγωγή πρόχειρου διαγωνισμού.

        Προφορική Δημοπρασία ή πρόχειρος διαγωνισμός γίνεται για έργα που ο

προϋπολογισμός τους είναι αρκετά μικρός. Για τα υπόλοιπα έργα (μεγαλύτερου

προϋπολογισμού), οι μορφές των δημοπρασιών είναι οι εξής:

-   Ανοιχτή Δημοπρασία: είναι η πιο συνηθισμένη μορφή δημοπρασίας που

χρησιμοποιείται για την επιλογή της εργοληπτικής εταιρίας η οποία θα

αναλάβει το δημόσιο έργο που αναφέρεται στην εκάστοτε δημοπρασία. Στην εν

λόγω δημοπρασία μπορούν να υποβάλλουν προσφορές όλοι όσοι έχουν τα

νόμιμα προσόντα που προβλέπονται από τη Διακήρυξη.

-   Δημοπρασία με προεπιλογή: διενεργείται σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο

λαμβάνουν μέρος όσοι θεωρούν ότι κατέχουν τα νόμιμα προσόντα. Αφού

διενεργηθεί η προεπιλογή, προσκαλούνται για συμμετοχή στην κυρίως
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δημοπρασία μόνο όσοι έχουν προεπιλεγεί. Η συγκεκριμένη διαδικασία

εφαρμόζεται μόνο σε έργα μεγάλης σπουδαιότητας ή εξειδικευμένα έργα.

-   Απευθείας Ανάθεση ή διαγωνισμός μεταξύ περιορισμένου αριθμού

προσκαλούμενων εργοληπτικών επιχειρήσεων: διενεργείται όταν συντρέχει μια

από τις εξαιρέσεις που προβλέπονται από το νόμο είτε σε ειδικές περιπτώσεις.

Ειδικές περιπτώσεις είναι ενδεικτικά οι εξής: θεομηνία, σοβαρός επικείμενος

κίνδυνος, μοναδικότητα του κατασκευαστή, συνέχιση έργων ύστερα από

έκπτωση του αναδόχου ή διάλυση της εργολαβικής σύμβασης, ερευνητικές

εργασίες, δοκιμαστικές εργασίες εφαρμογής νέων τεχνολογιών.

Η δημοπρασία διενεργείται με βάση τη σχετική διακήρυξη από τον ενδιαφερόμενο

φορέα. Βασικά στοιχεία της διακήρυξης είναι τα εξής:

-   Τίτλος αρχής που εκδίδει τη διακήρυξη

-   Σύστημα υποβολής προσφοράς

-   Τίτλος του έργου, κύρια χαρακτηριστικά και προϋπολογισμός

-   Ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας, έδρες των υπηρεσιών, ώρα λήψης

και παραλαβής των προσφορών, τόπος και χρόνος ανοίγματος των προσφορών

-   Εργοληπτικές επιχειρήσεις που γίνονται δεκτές

-   Κατάλογος συμβατικών τευχών και σχεδίων

-   Οδηγίες για τον τρόπο υποβολής των προτάσεων

-   Φορέας κατασκευής

-   Κριτήρια βαθμολογίας

-   Χρόνος ισχύος των προσφορών

-   Αρχή που θα εγκρίνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας

        Η κατάθεση των προσφορών από τις εργοληπτικές επιχειρήσεις στην επιτροπή

γίνεται με νόμιμο εκπρόσωπό τους ή με διορισμένο πληρεξούσιο. Για να θεωρηθεί

έγκυρη η κατάθεση μιας προσφοράς από μια εργοληπτική επιχείρηση, είναι

υποχρεωτική η κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής. Το ύψος αυτής της

εγγύησης ορίζεται στη διακήρυξη, είναι σταθερό για όλους τους ενδιαφερόμενους και

προσδιορίζεται στο 2% της προϋπολογιζόμενης αξίας του έργου.
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        Η δημοπρασία ολοκληρώνεται μόνο όταν εγκριθεί το αποτέλεσμά της από την

Προϊσταμένη Αρχή. Η εγκριτική απόφαση περιλαμβάνει και ενδεχόμενες βελτιώσεις

της προσφοράς που γίνονται δεκτές από την ενδιαφερόμενη επιχείρηση.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας ακυρώνεται στις εξής περιπτώσεις:

-    Παράτυπη διεξαγωγή

-    Κρίση αποτελέσματος ως μη ικανοποιητικού από τον κύριο του έργου

-    Ανεπαρκής συναγωνισμός κατά την κρίση της Προϊσταμένης Αρχής ή υπόνοιες

για συνεννόηση μεταξύ των συμμετεχόντων εργοληπτικών επιχειρήσεων

-    Άπρακτη προθεσμία υποβολής των προσφορών

-    Μη ικανοποιητικό αποτέλεσμα κατά την κρίση της Προϊσταμένης Αρχής,

οπότε είναι επιθυμητή η επαναδημοπράτηση του έργου με τους ίδιους ή

τροποποιημένους όρους ή η κατασκευή του έργου με οποιονδήποτε άλλο

νόμιμο τρόπο.

5.2    Γενικές Υποχρεώσεις της Αναδόχου Εργοληπτικής

    Επιχείρησης

Η ανάδοχος Εργοληπτική Επιχείρηση οφείλει να τηρεί με ακρίβεια τη διάταξη και τα

μέρη του Έργου. Οποιεσδήποτε αλλαγές προκύψουν κατά την κατασκευή του έργου

δεν μπορούν να γίνου με πρωτοβουλία της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης και

χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, έστω και αν βελτιώνουν το

έργο.

Επιπλέον, η ανάδοχος Εργοληπτική Επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να διαθέσει για το

έργο όλο το απαιτούμενο προσωπικό, υλικά, μηχανήματα, οχήματα, αποθηκευτικούς

χώρους, εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα μέσα.

        Η ανάδοχος Εργοληπτική Επιχείρηση βαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες

δαπάνες για την ολοκλήρωση του έργου, όπως για παράδειγμα δαπάνες μισθών και

ημερομισθίων του προσωπικού, οι δαπάνες των υλικών κλπ.

        Τέλος, η ανάδοχος Εργοληπτική Επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να μεριμνά για τη

λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος, την ενημέρωση της Διευθύνουσας

Υπηρεσίας σε περίπτωση που κατά την κατασκευή των έργων βρεθούν αρχαιότητες

ενώ απαγορεύεται να παρεμποδίζει την εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων έργων ή
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εργασιών φορέα του δημοσίου τομέα που είναι δυνατόν να επηρεάζονται από τις

εργασίες της εργολαβίας της.

5.3    Ολοκλήρωση των εργασιών και παράδοση του έργου

Όταν λήξει η προθεσμία περάτωσης του έργου και οι εργασίες έχουν περατωθεί, ο

προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας εκδίδει βεβαίωση για το χρόνο περάτωσης

των εργασιών. Από τη στιγμή που θα γίνει έκδοση της βεβαίωσης περάτωσης των

έργων, θα πρέπει μέσα σε έξι μήνες να διενεργηθεί η προσωρινή παραλαβή (εφ’ όσον

έχει υποβληθεί από την επιχείρηση η τελική επιμέτρηση του έργου μέσα σε δύο μήνες

από την περάτωση).

        Ανάμεσα στην προσωρινή και στην οριστική παραλαβή του έργου μεσολαβεί ο

χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης των έργω. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η

επιχείρηση φέρει τον κίνδυνο του έργου και υποχρεούται για τη συντήρησή του. Μετά

από την αυτήν την περίοδο, ενεργείται η οριστική παραλαβή. Ο χρόνος εγγύησης

ορίζεται στους δεκαπέντε μήνες, ενώ η οριστική παραλαβή πρέπει να διενεργηθεί μέσα

σε δύο μήνες από τη λήξη του χρόνου εγγύησης.

6      ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ

6.1   Διαδικασία αδειοδοτήσεων σε Δήμους

Η διαδικασία αδειοδοτήσεων σε Δήμους περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες:

1. Καθορίζονται οι υφιστάμενες αρχαιολογικές, περιβαλλοντικές και άλλες

δεσμεύσεις, για την έκδοση των αντίστοιχων αδειών (αρχαιολογίας,

περιβαλλοντικής εκτίμησης και περιβαλλοντικών όρων, από δασική υπηρεσία

Αρχιτεκτονικού ελέγχου κ.ά.), καθώς και οι απαραίτητες απαλλοτριώσεις για

την εκτέλεση του έργου βάσει της διαδικασίας «Καθορισμός Απαιτήσεων

Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Ωρίμανσης Έργων».

2. Βάσει του «Πίνακα Απαιτήσεων Έργου» ο Υπεύθυνος/ Ομάδα Έργου

ενημερώνεται για τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις ή/και απαλλοτριώσεις.
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3. Ο Υπεύθυνος/ Ομάδα Έργου συντάσσει, παρακολουθεί και ενημερώνει, με

ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο, το χρονοδιάγραμμα των διαδικασιών και ενεργειών

που απαιτούνται για τη λήψη των αναγκαίων αδειών ή την εξασφάλιση της

κυριότητας των ακινήτων στο «Χρονοδιάγραμμα Διαδικασιών Λήψης Αδειών

και Διενέργειας Απαλλοτριώσεων».

4. Ο Υπεύθυνος/ Ομάδα Έργου παραδίδει το «Χρονοδιάγραμμα Διαδικασιών

Λήψης Αδειών και Διενέργειας Απαλλοτριώσεων» στον αρμόδιο Προϊστάμενο

προς έγκριση.

5. Σε περίπτωση που απαιτούνται Απαλλοτριώσεις, ο Υπεύθυνος/ Ομάδα Έργου

προωθεί τις απαραίτητες ενέργειες για την εκτέλεσή τους.

6. Ο Υπεύθυνος/ Ομάδα Έργου καταχωρεί στο Φάκελο Ωρίμανσης όλα τα

σχετικά έγγραφα κυριότητας ή παραχώρησης χρήσης των ακινήτων.

7. Ο Υπεύθυνος/ Ομάδα Έργου ενημερώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα τον

Τεχνικών Έργων για την πορεία των εργασιών αδειοδότησης.

8. Με ευθύνη του Προϊσταμένου του τμήματος Τεχνικών Έργων υποβάλλονται

προς τα αρμόδια όργανα του Δήμου (Δημοτικό Συμβούλιο ή Δημαρχιακή

Επιτροπή, ανάλογα με το είδος του έργου) οι απαραίτητες εισηγήσεις για τη

λήψη σχετικών αποφάσεων.

9. Οι αποφάσεις αυτές κοινοποιούνται στον Προϊστάμενο του τμήματος Τεχνικών

Έργων, ο οποίος υποβάλλει τις αντίστοιχες αιτήσεις για τη χρηματοδότηση του

έργου, σύμφωνα με τη Διαδικασία «Διασφάλιση Απαιτούμενων Πόρων για την

Ωρίμανση και την Υλοποίηση του Έργου».

6.2    Διαδικασία Προγραμματισμού  Μελετών σε Δήμους

Οι απαραίτητες μελέτες για την εκτέλεση του κάθε έργου καθορίζονται βάσει της

Διαδικασίας «Καθορισμός Απαιτήσεων Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Ωρίμανσης

Έργων». Οι Προϊστάμενοι των τμημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών σε

συνεργασία με τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών επιλέγουν τον

τρόπο υλοποίησης της κάθε μελέτης (εκπόνηση από την υπηρεσία με ή χωρίς τη

συνδρομή εξωτερικών συνεργατών ή ανάθεση σε ανάδοχο).



49

6.2.1    Εκπόνηση μελέτης από την υπηρεσία

Σε περίπτωση που η μελέτη υλοποιείται από την υπηρεσία, ορίζεται από τον αρμόδιο

Προϊστάμενο ο Υπεύθυνος σύνταξης της μελέτης ή η Ομάδα σύνταξης των μελετών,

ανάλογα με το είδος της κάθε μελέτης, την ειδικότητα που απαιτείται για την εκπόνησή

της και το διαθέσιμο προσωπικό.

        Οι υπεύθυνοι σύνταξης των μελετών συμπληρώνουν το χρονοδιάγραμμα

ωρίμανσης του έργου και ενημερώνουν σε τακτά χρονικά διαστήματα τον

Προϊστάμενό τους για την πορεία των μελετών. Το χρονοδιάγραμμα θα πρέπει να

κοινοποιείται και στο Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης.

        Μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων μελετών, αυτές παραδίδονται στον

αρμόδιο Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ο οποίος ελέγχει αν

εξυπηρετούνται πλήρως οι στόχοι της μελέτης, εάν τηρήθηκαν από το μελετητή τα

προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις στάδια, διαδικασίες, κανονισμοί και ό,τι

άλλο απαιτείται.

        Σε περίπτωση αρνητικού ελέγχου, δίνονται οι κατάλληλες διευκρινήσεις στον

Υπεύθυνο/ους σύνταξης της μελέτης/των και επαναλαμβάνεται η διαδικασία μέχρι την

τελική έγκριση. Σε περίπτωση θετικού ελέγχου από τον αρμόδιο Προϊστάμενο, οι

μελέτες θεωρούνται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών υπηρεσιών και

υποβάλλονται στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη σχετικών αποφάσεων.

Σε περίπτωση που αναζητείται χρηματοδότηση για το έργο, ο Υπεύθυνος/ Ομάδα

Έργου συνεργάζεται για τη σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου με το Τμήμα

Προγραμματισμού και Οργάνωσης, και ακολουθείται η αντίστοιχη διαδικασία.

6.2.2    Εκπόνηση μελέτης εκτός υπηρεσίας

Σε περίπτωση ανάθεσης σε μελετητή, ο τρόπος ανάθεσης επιλέγεται σύμφωνα με τη

σχετική νομοθεσία. Μετά την υπογραφή της σύμβασης, η διευθύνουσα υπηρεσία ορίζει

ως επιβλέποντες έναν ή περισσότερους υπαλλήλους που έχουν την τεχνική δυνατότητα

να επιβλέψουν τη μελέτη, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη στελέχωση, τις ανάγκες της και τις

εν γένει δυσχέρειες της επίβλεψης. Ο επιβλέποντας ενδέχεται να συμπίπτει με τον

υπεύθυνο έργου. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητές του αναφέρονται στο άρθρο 25

του Ν. 3316/2005.
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        Για τη διασφάλιση της εκτέλεσης και της ποιότητας των απαιτούμενων μελετών,

ο Μελετητής καταρτίζει, για κάθε μελέτη, Πρόγραμμα Ποιότητας Μελέτης (Π.Π.Μ.)

και το παραδίδει στον επιβλέποντα.

Ενδεικτικά, στο Π.Π.Μ. περιέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

-   Αναλυτική περιγραφή των προβλεπόμενων δραστηριοτήτων σε όλα τα στάδια

εκπόνησης της μελέτης

-   Παρουσίαση σε χρονοδιάγραμμα όλων των δραστηριοτήτων εκπόνησης της

μελέτης κατά τα στάδια σύμφωνα με τη σύμβαση

-   Οργανόγραμμα εκπόνησης μελέτης

-   Τρόπος και λεπτομέρειες συγκέντρωσης και αρχειοθέτησης όλων των στοιχείων

που χρησιμοποιούνται ή προκύπτουν κατά την εκπόνηση της μελέτης, ώστε να

εξασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητά τους.

        Με την ολοκλήρωση των απαιτούμενων μελετών και με ευθύνη του αρμόδιου

Προϊσταμένου, υποβάλλονται προς το Δημοτικό Συμβούλιο οι απαραίτητες εισηγήσεις

για την έγκρισή τους. Οι αποφάσεις αυτές κοινοποιούνται στον Προϊστάμενο της

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και τον Προϊστάμενο του τμήματος

Προγραμματισμού και Οργάνωσης, και ακολουθείται η διαδικασία για τη

χρηματοδότηση του Έργου.

6.3.    Νομοθεσία και Τεχνικό  Πρόγραμμα Δήμων

Για το μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό των δήμων εκπονείται Πενταετές

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το οποίο εξειδικεύεται κατ’ έτος σε Ετήσιο Πρόγραμμα

Δράσης. Το Τεχνικό Πρόγραμμα αποτελεί μέρος του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης

και επισυνάπτεται σε αυτό ως παράρτημα. Επισημαίνεται ότι για την ψήφιση και

εκτέλεση του προϋπολογισμού κάθε έτους, απαιτείται μόνο η κατάρτιση Τεχνικού

Προγράμματος για το έτος αυτό και δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση η εκπόνηση και

έγκριση Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος και Ετήσιου Προγράμματος

Δράσης, βάσει του Ν. 4172/2013.

  Η διαδικασία κατάρτισης και ψήφισης του τεχνικού προγράμματος, σύμφωνα με

τις διατάξεις του Καλλικράτη είναι η εξής:



51

1. Εισήγηση συμβουλίου δημοτικής ή τοπικής κοινότητας (συμπεριλαμβανομένων

προτάσεων κοινωνικών φορέων της περιοχής) στην Εκτελεστική επιτροπή, για

τις δράσεις που πρέπει να περιλαμβάνει το επιχειρησιακό πρόγραμμα του

δήμου και τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν.

2. Κατάρτιση και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Τεχνικού

Προγράμματος του Δήμου από την εκτελεστική Επιτροπή (η οποία έχει την

ευθύνη της υλοποίησης του τεχνικού προγράμματος).

3. Γνωμοδότηση δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης στο δημοτικό συμβούλιο

σχετικά με το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.

4. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για ψήφιση του τεχνικού προγράμματος του

Δήμου.

5. Αποστολή Απόφασης δημοτικού Συμβουλίου στον Ελεγκτή Νομιμότητας (ή

στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης έως την τοποθέτηση του

Ελεγκτή Νομιμότητας) για έλεγχο.

        Σε ειδικό παράρτημα του προϋπολογισμού αναφέρονται οι δράσεις που αφορούν

στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των έργων και των

υπηρεσιών τους. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων

Ελλάδος, καθορίζονται τα ποσοστά κατανομής των πόρων που αφορούν στις δημοτικές

ενότητες. Σε περίπτωση που η δημοτική ενότητα έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα

εξυγίανσης, ο προϋπολογισμός συντάσσεται με βάση αυτό.

        Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια της κατασκευής ενός έργου, ανάλογα με την

πορεία των δημοσιονομικών δεδομένων του αναθέτοντος δήμου, επιτρέπεται η αλλαγή

της πηγής χρηματοδότησής του. Βέβαια, η αλλαγή της πηγής χρηματοδότησης του

έργου κατά τη διάρκεια εκτέλεσής του προϋποθέτει, για τη νομιμότητά της, τόσο τη

σχετική τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος, σύμφωνα με τον «Κώδικα Δήμων

και Κοινοτήτων», καθώς και την τήρηση, στην περίπτωση πληρωμών υποχρεώσεων

παρελθόντων οικονομικών ετών, της προβλεπόμενης διαδικασίας. Πρέπει να γίνει

δεκτό ότι δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της εντελλόμενης δαπάνης του πρώτου

λογαριασμού του έργου, η αλλαγή της πηγής χρηματοδότησής του κατά τη διάρκεια

κατασκευής του. Η αλλαγή αυτή διενεργείται κατά την προβλεπόμενη διαδικασία

αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου και ανάληψης των σχετικών
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δημοσιονομικών δεσμεύσεων, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω αντίστοιχη τροποποίηση

του οικείου τεχνικού προγράμματος.

        Ανεξαρτήτως του ότι η ένταξη στο τεχνικό πρόγραμμα δεν απαιτείται ως

προϋπόθεση για την έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης προμήθειας, υπηρεσίας ή

εκπόνησης μελέτης, η κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος, όσον αφορά στα

εκτελεστέα έργα του Δήμου, συνιστά έναν ευέλικτο προγραμματισμό, δεδομένου ότι

το Δημοτικό Συμβούλιο κατά τη διάρκεια του έτους μπορεί να τροποποιήσει το τεχνικό

του πρόγραμμα και να το προσαρμόσει στα νέα δημοσιονομικά δεδομένα.

6.4     Διασφάλιση απαιτούμενων πόρων και ωρίμανσης

          Έργων σε Δήμους

Η διαδικασία διασφάλισης απαιτούμενων πόρων και Ωρίμανσης Έργων σε Δήμους

είναι η εξής:

1. Για την αναζήτηση χρηματοδότησης, ο Προϊστάμενος του τμήματος

Προγραμματισμού  συντάσσει βάσει των οδηγιών του εκάστοτε προγράμματος

των φορέων χρηματοδότησης τις αντίστοιχες προτάσεις προς ευρωπαϊκά ή

εθνικά προγράμματα.

2. Σε περίπτωση υλοποίησης με ίδια μέσα, ο Υπεύθυνος/ Ομάδα έργου εισηγείται

προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση εκτέλεσης του έργου και την

αξιοποίηση ιδίων πόρων.

3. Σε περίπτωση υποβολής πρότασης σε προγράμματα, το Τμήμα

Προγραμματισμού συντάσσει το Τεχνικό Δελτίο που απαιτείται σε συνεργασία

με τον Υπεύθυνο/ Ομάδα έργου και το υποβάλλει στη Διαχειριστική Αρχή μαζί

με την Αίτηση χρηματοδότησης του έργου και τα λοιπά δικαιολογητικά, όπως

αναφέρονται κάθε φορά στην εκάστοτε πρόσκληση χρηματοδότησης.

4. Με ευθύνη του Προϊσταμένου του τμήματος Προγραμματισμού  υποβάλλονται

προς τα αρμόδια όργανα του Δήμου (Δημοτικό Συμβούλιο ή Οικονομική

Επιτροπή ανάλογα με το είδος του έργου), σύμφωνα με τις εσωτερικές

διαδικασίες, οι απαραίτητες εισηγήσεις για τη λήψη σχετικών αποφάσεων οι

οποίες υποβάλλονται μαζί με την αίτηση και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στη

Διαχειριστική Αρχή.
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5. Σε περίπτωση που η Διαχειριστική Αρχή ζητήσει επιπλέον πληροφορίες ή

τροποποίηση της πρότασης, το τμήμα Προγραμματισμού συντάσσει την

τροποποιημένη πρόταση με τις ζητούμενες πληροφορίες και την υποβάλλει στη

Διαχειριστική Αρχή.

6. Σε κάθε περίπτωση, ο Προϊστάμενος του τμήματος Προγραμματισμού

λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου από το Τμήμα Πρωτοκόλλου, πραγματοποιεί

όποια αποστολή με ηλεκτρονικό ή/και με άλλο τρόπο προς την αρμόδια

Διαχειριστική Αρχή και αποστέλλει αντίγραφο στον Υπεύθυνο έργου ο οποίος

ενημερώνει το φάκελο ωρίμανσης του έργου.

7. Εφόσον ο Δήμος δεν έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση από προγράμματα για

την ωρίμανση των έργων, ο Προϊστάμενος του τμήματος Προγραμματισμού

εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο βάσει των εσωτερικών διαδικασιών

του δήμου για την αξιοποίηση ιδίων πόρων.

Σε κάθε βήμα, ο Υπεύθυνος του τμήματος Προγραμματισμού και Οργάνωσης

αρχειοθετεί το Τεχνικό Δελτίο/ Αίτηση Έγκρισης/ λοιπά δικαιολογητικά/ αποφάσεις

Δ.Σ., σχετική αλληλογραφία με τη Διαχειριστική Αρχή και όλους τους αριθμούς

πρωτοκόλλου.

7     ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

      ΈΡΓΩΝ

7.1   Νόμος  4412/2016

Με το νόμο 4412/2016 ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

προσαρμόζονται στην ελληνική νομοθεσία οι διατάξεις της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ (με

κατάργηση της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ) και 2014/25/ΕΕ (με κατάργηση της Οδηγίας

2004/17/ΕΚ). Ο παρών νόμος θεσπίζει κανόνες για  τις  διαδικασίες  προγραμματισμού

και  σύναψης  Δημοσίων  συμβάσεων  και  διαγωνισμών μελετών.

        Ως «έργο» νοείται το αποτέλεσμα ενός συνόλου οικοδομικών εργασιών ή

εργασιών μηχανικού το οποίο  επαρκεί  αυτό  καθαυτό  για  την  εκπλήρωση  μίας

οικονομικής  ή  τεχνικής  λειτουργίας. Η εκτέλεση των εργασιών απαιτεί ιδίως την
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εφαρμογή μελέτης κατά την έννοια του παρόντος, με τη χρήση  τεχνικών γνώσεων και

μεθόδων και αφορά νέες κατασκευές, επεκτάσεις, ανακαινίσεις, επισκευές -

συντηρήσεις  κατά τη λειτουργία, κατεδαφίσεις Υποδομών, ιδίως στις κατηγορίες

οδοποιίας, οικοδομικών, υδραυλικών, ηλεκτρομηχανολογικών, λιμενικών,

βιομηχανικών - ενεργειακών, δικτύων, πρασίνου, καθαρισμού  και  επεξεργασίας

νερού, υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων, γεωτρήσεων,  ειδικών  μονώσεων,

ανελκυστήρων, ηλεκτρονικού εξοπλισμού, πλωτών έργων και εγκαταστάσεων,

ναυπηγείων, αποκαλύψεις  μεταλλείων ή όπως  οι κατηγορίες αυτές διαμορφώνονται

από τις κείμενες διατάξεις και των Υποδομών εκ του συνδυασμού των ανωτέρω

κατηγοριών.

        Ως «απευθείας ανάθεση» νοείται η διαδικασία ανάθεσης χωρίς εκ των προτέρων

δημοσιότητα, στο πλαίσιο της οποίας οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φoρείς

αναθέτουν στον οικονομικό φορέα της επιλογής  τους,  κατόπιν  έρευνας  αγοράς  και

διαβούλευσης  με  έναν  ή  περισσότερους  οικονομικούς φoρείς.

        Ως  «Εθνικό  Σύστημα  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ)»

νοείται  το Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα

αναγκαία στοιχεία για τον προγραμματισμό και τη σύναψη Δημοσίων συμβάσεων και

συμβάσεων, με τη χρήση και εφαρμογή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

(ΤΠΕ).

Ως κατώτατα όρια, σε συνάρτηση προς την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, εκτός

ΦΠΑ, ορίζονται τα ακόλουθα:

 5.225.000 ευρώ για τις δημόσιες συμβάσεις έργων

 135.000 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που

ανατίθενται από κεντρικές κυβερνητικές αρχές και για διαγωνισμούς μελετών

που διοργανώνονται από τις εν λόγω αρχές

 209.000 ευρώ  για  δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που

ανατίθενται  από μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές και για διαγωνισμούς

μελετών που διοργανώνονται από τις εν λόγω αρχές

Ο υπολογισμός της εκτιμώμενης αξίας μιας δημόσιας σύμβασης βασίζεται στο

συνολικό πληρωτέο ποσό, χωρίς ΦΠΑ, όπως εκτιμάται από την αναθέτουσα αρχή,

συμπεριλαμβανομένου κάθε τυχόν δικαιώματος προαιρέσεως ή τυχόν παρατάσεων της

σύμβασης, που προβλέπονται ρητά στα έγγραφα της σύμβασης. Όσον αφορά τις
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δημόσιες συμβάσεις έργων, κατά τον υπολογισμό της εκτιμώμενης  αξίας λαμβάνονται

υπόψη το κόστος των έργων, καθώς και η συνολική εκτιμώμενη αξία των αγαθών και

υπηρεσιών  που τίθενται στη διάθεση του  εργολάβου από τις αναθέτουσες  αρχές,

εφόσον είναι αναγκαία για την εκτέλεση των έργων. Όταν ένα προτεινόμενο έργο ή μία

προτεινόμενη παροχή υπηρεσιών μπορεί να οδηγήσει σε ανάθεση συμβάσεων υπό τη

μορφή χωριστών τμημάτων, λαμβάνεται υπόψη η συνολική εκτιμώμενη αξία όλων

αυτών των τμημάτων.

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προσφεύγουν σε ανοικτές ή κλειστές

διαδικασίες. Στις ανοικτές διαδικασίες, κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας

μπορεί να υποβάλλει προσφορά στο πλαίσιο προκήρυξης διαγωνισμού. Στις κλειστές

διαδικασίες, οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλλει αίτηση

συμμετοχής, παρέχοντας τις πληροφορίες για την ποιοτική επιλογή που ζητούνται από

την αναθέτουσα αρχή. Προσφορά μπορούν να υποβάλουν μόνο οι οικονομικοί φορείς

που έχουν προσκληθεί από την αναθέτουσα αρχή κατόπιν της αξιολόγησης των

πληροφοριών που έχουν παρασχεθεί.

7.1.1    Κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων

1. Με την επιφύλαξη των εθνικών νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών

διατάξεων σχετικά με την τιμή ορισμένων αγαθών ή την αμοιβή ορισμένων

υπηρεσιών, οι αναθέτουσες αρχές βασίζουν την ανάθεση των δημόσιων

συμβάσεων στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

2. H πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά κατά την κρίση της

αναθέτουσας αρχής προσδιορίζεται βάσει της τιμής ή του κόστους, με τη χρήση

μιας μεθόδου προσέγγισης κόστους-αποτελεσματικότητας, όπως της

κοστολόγησης του κύκλου ζωής, σύμφωνα με το άρθρο 88 και μπορεί να

περιλαμβάνει τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει

κριτηρίων, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, ποιοτικών, περιβαλλοντικών

ή/και κοινωνικών πτυχών που συνδέονται με το αντικείμενο της συγκεκριμένης

δημόσιας σύμβασης. Στα κριτήρια αυτά μπορούν να περιλαμβάνονται, για

παράδειγμα: α) η ποιότητα, περιλαμβανομένης της τεχνικής αξίας, τα αισθητικά

και λειτουργικά χαρακτηριστικά, η προσβασιμότητα, ο σχεδιασμός για όλους

τους χρήστες, τα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και καινοτόμα χαρακτηριστικά και

η εμπορία και οι σχετικοί όροι, β) η οργάνωση, τα προσόντα και η εμπειρία του
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προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης, στην περίπτωση

που η ποιότητα του διατεθέντος προσωπικού μπορεί να έχει σημαντική

επίδραση στο επίπεδο εκτέλεσης της σύμβασης, ή γ) η εξυπηρέτηση μετά την

πώληση και η τεχνική υποστήριξη, οι όροι παράδοσης, όπως η ημερομηνία

παράδοσης, η διαδικασία και η προθεσμία παράδοσης ή η προθεσμία

ολοκλήρωσης. Το στοιχείο του κόστους δύναται επίσης να λαμβάνει τη μορφή

σταθερής τιμής ή κόστους, βάσει του οποίου οι οικονομικοί φορείς θα

ανταγωνίζονται αποκλειστικά και μόνο βάσει ποιοτικών κριτηρίων.

3. Η κοστολόγηση του κύκλου ζωής καλύπτει, στον προσήκοντα βαθμό, μέρος ή

το σύνολο των ακόλουθων ειδών κόστους κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής

ενός προϊόντος, μιας υπηρεσίας ή ενός έργου: α) κόστος που βαρύνει την

αναθέτουσα αρχή ή άλλους χρήστες, όπως: αα) το κόστος κτήσης, αβ) το

κόστος χρήσης, όπως κατανάλωση ενέργειας και άλλων πόρων / πηγών, αγ) το

κόστος συντήρησης, αδ) το κόστος τέλους του κύκλου ζωής, όπως το κόστος

συλλογής και ανακύκλωσης, β) το κόστος που οφείλεται σε εξωτερικούς

περιβαλλοντικούς παράγοντες που συνδέονται με το προϊόν, την υπηρεσία ή το

έργο στη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, εφόσον η οικονομική αξία τους

μπορεί να προσδιοριστεί και να επαληθευτεί· στο κόστος αυτό μπορεί να

περιλαμβάνεται το κόστος εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και άλλων

εκπομπών ρύπων, καθώς και το κόστος για τον μετριασμό της κλιματικής

αλλαγής.

4. Όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η χαμηλότερη τιμή και ο

συνολικός προϋπολογισμός του έργου δεν υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ (χωρίς

ΦΠΑ), η επιτροπή διαγωνισμού αποτελείται από τρεις τεχνικούς υπαλλήλους

της αναθέτουσας αρχής που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μελών

Επιτροπών Διαγωνισμών και που ορίζονται από το αρμόδιο όργανο μετά από

κλήρωση. Στις εργασίες της επιτροπής παρίσταται χωρίς να μετέχει στις

διαδικασίες του διαγωνισμού εκπρόσωπος των εργοληπτών, που υποδεικνύεται

μαζί με τον αναπληρωτή του, από τις πανελλήνιες εργοληπτικές οργανώσεις.

Όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον συμφέρουσα από

οικονομική άποψη προσφορά ή ο προϋπολογισμός υπερβαίνει το όριο της

προηγούμενης παραγράφου, η επιτροπή διαγωνισμού αποτελείται από: α)

Τέσσερις (4) τεχνικούς υπαλλήλους φορέων του δημοσίου τομέα, κατόχους

τίτλους σπουδών  με ειδικότητες που προσιδιάζουν στις κατηγορίες εργασιών
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εγγεγραμμένους στο Μητρώο Μελών Επιτροπών Διαγωνισμών. β) Έναν (1)

εκπρόσωπο των Ο.Τ.Α. που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από την

Περιφερειακή Ένωση Δήμων της έδρας της αναθέτουσας αρχής

εγγεγραμμένους στο σχετικό μητρώο της υπηρεσίας τους. γ) Έναν (1)

εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (TEE), που

υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από τα αρμόδια όργανα του TEE

εγγεγραμμένους στο σχετικό μητρώο της υπηρεσίας τους.

7.1.2   Ωριμότητα Σύμβασης

Στοιχεία της ωριμότητας της σύμβασης αποτελούν ιδίως τα εξής:

- η πλήρωση των προϋποθέσεων που τίθενται από τυχόν ειδικές νομοθετικές

διατάξεις για την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης (για

παράδειγμα εκπόνηση μελετών, εξασφάλιση χρηματοδότησης, συντέλεση

απαλλοτριώσεων, μετακινήσεως δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας,

εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικών  επιπτώσεων,  άρση εμποδίων λόγω

αρχαιολογικών ευρημάτων, λοιπές σχετικές αδειοδοτήσεις)

- η νομιμότητα και πληρότητα των σχετικών εγγράφων της σύμβασης

- η δυνατότητα των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων να διαμορφώσουν,

κατά την αντίστοιχη διαδικασία σύναψης, βάσιμες και ρεαλιστικές προσφορές,

με βάση τα χορηγούμενα από την αναθέτουσα αρχή στοιχεία.

Για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, πέραν των ανωτέρω, ισχύουν και τα

ακόλουθα: α) Προϋπόθεση για την έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης οριστικής

μελέτης είτε μεμονωμένα είτε με άλλα στάδια μελετών είναι η ένταξη του έργου στον

προγραμματικό σχεδιασμό του φορέα. β) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ωριμότητα

των έργων και να διασφαλιστεί η ταχύτερη και απρόσκοπτη εκτέλεσή τους, η αρμόδια

αρχή ή υπηρεσία δύναται, εφόσον απαιτείται, πριν από την κίνηση της διαδικασίας για

τη δημοπράτηση του κυρίως έργου, να προχωρήσει στη δημοπράτηση του συνόλου ή

μέρους των πρόδρομων εργασιών του, ως αυτοτελούς έργου, το οποίο είναι

ανεξάρτητο από το κυρίως έργο και δεν αποτελεί τμήμα αυτού. Πρόδρομες είναι οι

εργασίες, οι οποίες, ως σύνολο, αποσκοπούν στη διασφάλιση ελεύθερων των χώρων

εκτέλεσης του κυρίως έργου, των χώρων απόληψης και απόθεσης υλικών, της

προσβασιμότητας του έργου και της άρσης κάθε πραγματικού ή νομικού εμποδίου για

την ταχεία και ομαλή εκτέλεσή του. Ως πρόδρομες εργασίες νοούνται ιδίως οι
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απαιτούμενες μετακινήσεις των δικτύων των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, οι

αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες, οι πρόσθετες γεωτρήσεις, οι αναγκαίες

προσωρινές εργασίες, οι εργασίες διαμόρφωσης χώρων, οδών πρόσβασης και

εξυπηρέτησης του έργου, λατομείων, δανειοθαλάμων και αποθεσιοθαλάμων, οι

απαιτούμενες γεωτεχνικές, γεωλογικές, περιβαλλοντικές, τεχνικές και παντός είδους

έρευνες και αδειοδοτήσεις, καθώς και κάθε άλλη εργασία ή έρευνα που αποσκοπεί

στην εξασφάλιση της ωριμότητας του κυρίως έργου. γ) Για την πραγματοποίηση νέων

έργων ή δραστηριοτήτων ή τη μετεγκατάσταση υφισταμένων ή την επέκταση, την

τροποποίηση ή και τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων έργων ή δραστηριοτήτων

απαιτείται η έγκριση όρων για την προστασία του περιβάλλοντος εφόσον επέρχονται

ουσιαστικές επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Προϋπόθεση για την δημοσιοποίηση της

διακήρυξης του έργου ή της δραστηριότητας είναι η ολοκλήρωση της κατά περίπτωση

απαιτούμενης διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Στην περίπτωση που

προβλέπεται από την κατασκευή του έργου η παραγωγή αποβλήτων, για την διαχείριση

αυτών σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους θα

συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά στον προϋπολογισμό του έργου αντίστοιχο κονδύλιο.

7.2    Νόμος  4412/2016

Με το νόμο 4413/2016 ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016 «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων

παραχώρησης (προσαρμογή στην Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου)», ως «συμβάσεις παραχώρησης» νοούνται οι εξής συμβάσεις

παραχώρησης έργων ή υπηρεσιών:

- Ως «σύμβαση παραχώρησης έργων» νοείται η σύμβαση εξ επαχθούς αιτίας που

συνάπτεται εγγράφως μέσω της οποίας μία ή περισσότερες αναθέτουσες αρχές

ή αναθέτοντες φορείς αναθέτουν την εκτέλεση έργων σε έναν ή περισσότερους

οικονομικούς φορείς, το δε αντάλλαγμα για αυτή συνίσταται είτε αποκλειστικά

στο δικαίωμα εκμετάλλευσης των έργων τα οποία αποτελούν το αντικείμενο

της σύμβασης είτε στο δικαίωμα αυτό μαζί με την καταβολή πληρωμής.

- Ως «σύμβαση παραχώρησης υπηρεσιών» νοείται η σύμβαση εξ επαχθούς αιτίας

που συνάπτεται εγγράφως μέσω της οποίας μία ή περισσότερες αναθέτουσες

αρχές ή αναθέτοντες φορείς αναθέτουν την παροχή και διαχείριση υπηρεσιών,

εκτός από την εκτέλεση έργων που αναφέρθηκε σε έναν ή περισσότερους

οικονομικούς φορείς, το δε αντάλλαγμα για αυτήν συνίσταται είτε
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αποκλειστικά στο δικαίωμα εκμετάλλευσης των υπηρεσιών τα οποία αποτελούν

το αντικείμενο της σύμβασης, είτε στο δικαίωμα αυτό μαζί με την καταβολή

πληρωμής.

Η ανάθεση σύμβασης παραχώρησης έργων ή υπηρεσιών συνεπάγεται τη

μεταβίβαση στον παραχωρησιούχο του λειτουργικού κινδύνου που απορρέει από την

εκμετάλλευση των εν λόγω έργων ή υπηρεσιών και ο οποίος συμπεριλαμβάνει κίνδυνο

ζήτησης ή προσφοράς ή αμφοτέρους. Ο παραχωρησιούχος θεωρείται ότι αναλαμβάνει

τον λειτουργικό κίνδυνο όταν, υπό φυσιολογικές συνθήκες λειτουργίας, δεν υπάρχει

εγγύηση για την απόσβεση της επένδυσης ή των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν

κατά την εκτέλεση των έργων ή την παροχή των υπηρεσιών που αποτελούν το

αντικείμενο της σύμβασης παραχώρησης. Το τμήμα του κινδύνου που μεταβιβάζεται

στον παραχωρησιούχο περιλαμβάνει την πραγματική έκθεση στις αστάθμητες

συνθήκες της αγοράς, που συνεπάγεται ότι οποιαδήποτε πιθανή εκτιμώμενη απώλεια

του παραχωρησιούχου δεν πρέπει να είναι απλώς ονομαστική ή αμελητέα.

Οι προκηρύξεις σύμβασης παραχώρησης και οι γνωστοποιήσεις συναφθείσας

σύμβασης παραχώρησης δεν δημοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο προτού δημοσιευθούν

από την Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός εάν η δημοσίευση σε

επίπεδο Ε.Ε. δεν γίνει εντός 48 ωρών αφότου η Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής

Ένωσης επιβεβαίωσε την παραλαβή από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα

φορέα της προκήρυξης ή γνωστοποίησης.

Οι συμβάσεις παραχώρησης ανατίθενται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων που

διασφαλίζουν την αξιολόγηση των προσφορών υπό συνθήκες πραγματικού

ανταγωνισμού κατά τρόπον ο οποίος να παρέχει συνολικό οικονομικό πλεονέκτημα για

την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα. Τα κριτήρια ανάθεσης συνδέονται με

το αντικείμενο της σύμβασης παραχώρησης και δεν παρέχουν απεριόριστη ελευθερία

επιλογής στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα. Μπορούν να

περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, περιβαλλοντικά ή κοινωνικά κριτήρια ή κριτήρια

σχετικά με την καινοτομία. Τα κριτήρια αυτά συνοδεύονται από απαιτήσεις που

επιτρέπουν την αποτελεσματική επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται από

τους προσφέροντες.

Η χρηματοδότηση των συμβάσεων παραχώρησης περιλαμβάνει ιδίως:

- τα ίδια κεφάλαια του παραχωρησιούχου
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- τα κεφάλαια που εξασφαλίζει ο παραχωρησιούχος με οποιαδήποτε μορφή

δανείου ή πίστωσης και ιδίως με δάνεια, ομολογίες και τιτλοποίηση

μελλοντικών ή υφιστάμενων απαιτήσεων

- την προβλεπόμενη χρηματοδοτική συμβολή της αναθέτουσας αρχής ή του

αναθέτοντος φορέα

- τους πόρους από την εκμετάλλευση του αντικειμένου της παραχώρησης κατά

τη συμβατική περίοδο

Ο παραχωρησιούχος, φέρει την ευθύνη και τον κίνδυνο της χρηματοδότησης που

απαιτείται για την προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεών του από τη σύμβαση

παραχώρησης, σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης παραχώρησης,

οφείλει δε να προσκομίζει στην αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στοιχεία

από τα οποία να προκύπτει η χρηματοοικονομική του επάρκεια, και ιδίως η

διαθεσιμότητα χρηματοδότησης που επαρκεί για την εκπλήρωση του συνόλου των

υποχρεώσεων που αναλαμβάνονται βάσει των όρων των εγγράφων της σύμβασης

παραχώρησης.

Στη χρηματοδότηση των συμβάσεων παραχώρησης έργων ή υπηρεσιών, μπορούν

να συμμετέχουν και οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς. Η συμμετοχή αυτή

μπορεί να είναι σε χρήμα ή σε είδος. Στην τελευταία περίπτωση, μπορεί να έχει τη

μορφή ανταλλαγμάτων, όπως ενδεικτικά είναι η παραχώρηση ακινήτων κατά χρήση

(εν όλω ή εν μέρει), η παραχώρηση εμπράγματων δικαιωμάτων επί ακινήτων και η

εκχώρηση δικαιωμάτων εκμετάλλευσης έργων. Στις περιπτώσεις του προηγούμενου

εδαφίου, τα δικαιώματα που παρέχονται στον παραχωρησιούχο δεν μπορεί να

εκτείνονται και στο διάστημα που ακολουθεί μετά τη λήξη της σύμβασης

παραχώρησης.

8 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ

        Οι πηγές χρηματοδότησης δημοσίων έργων είναι οι εξής:

- Κρατικές επιχορηγήσεις (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων)

- Κοινοτικές Επιχορηγήσεις (Προγράμματα της Ε.Ε.)

- Δανεισμός

- Συμμετοχή του Φορέα του Έργου
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8.1 Εγκύκλιος οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση

του ΠΔΕ 2016 και τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ

2017-2019

Η εγκύκλιος Οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2016 και τον

προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2017-2019 περιγράφει τις διαδικασίες έγκρισης και

χρηματοδότησης του ΠΔΕ (Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων) 2016. Αυτές οι

διαδικασίες είναι σύμφωνες με την πολιτική και νομική δέσμευση της χώρας για

υλοποίηση του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής και κάθε εφαρμοστικού αυτού

νόμου όπως κάθε φορά ισχύει, και ακολουθούν την τροχιά των αλλαγών και του

εκσυγχρονισμού των διαδικασιών εκτέλεσης του Π∆Ε που στοχεύουν στη ριζική

αναμόρφωση του πλαισίου χρηματοδότησης των δημοσίων επενδύσεων της χώρας.

Το Π∆Ε χρηματοδοτεί την αναπτυξιακή πολιτική της χώρας με έργα που

συμβάλλουν στην αύξηση του ιδιωτικού και δημόσιου κεφαλαίου της οικονομίας και

στηρίζουν τον εκσυγχρονισμό της χώρας σε μακροχρόνια βάση. Η υλοποίηση του Π∆Ε

2016 –  2019 έχει ως στόχο να συνοδεύσει τη δημοσιονομική προσπάθεια με

αναπτυξιακές δράσεις συμβάλλοντας στην ενίσχυση της οικονομίας και ταυτόχρονα

στη στήριξη της κοινωνικής συνοχής.

Οι Φορείς Χρηματοδότησης των έργων του Π∆Ε (Βουλή των Ελλήνων,

Υπουργεία και Περιφέρειες), υποβάλλουν τις αρχικές συνολικές προτάσεις για τα έργα

των τομέων και κατηγοριών αρμοδιότητας τους προς τη Διεύθυνση Δημοσίων

Επενδύσεων (∆∆Ε) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

(ΥΠΟΙΑΤ) για το Π∆Ε 2016-2019, λαμβάνοντας υπόψη τα όρια δαπανών του

Κρατικού Προϋπολογισμού 2016.

Όσον αφορά το συνολικό μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό των Φορέων

χρηματοδότησης, οι Φορείς Χρηματοδότησης των έργων του Π∆Ε (Βουλή των

Ελλήνων, Υπουργεία και Περιφέρειες), υποβάλλουν τις προτάσεις τους στη ∆∆Ε του

ΥΠΟΙΑΤ συνολικά για όλα τα έργα Π∆Ε των τομέων και κατηγοριών αρμοδιότητάς

τους (συνολικός προγραμματισμός) και για όλο το διάστημα της περιόδου του ΜΠ∆Σ

2016-2019 (μεσοπρόθεσμος προγραμματισμός).

Η διαδικασία υποβολής προτάσεων για τη σύνταξη και έγκριση των

προγραμμάτων των Φορέων χρηματοδότησης περιγράφεται στα ακόλουθα βήματα:
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 Στην αρχή κάθε έτους εκδίδεται Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας,

Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών με την κατανομή του ορίου

πιστώσεων ανά ΣΑ για τα συνεχιζόμενα έργα του Π∆Ε.

 Η ∆∆Ε στην αρχή του έτους αποστέλλει την εγκύκλιο οδηγιών για τη σύνταξη

του Π∆Ε με τα καθορισμένα όρια πληρωμών, όπως αυτά ισχύουν από τον

Κρατικό Προϋπολογισμό και το ΜΠ∆Σ καθώς και τα ενδεικτικά όρια των

νομικών δεσμεύσεων που μπορούν να αναληφθούν.

 Οι Φορείς χρηματοδότησης αποστέλλουν τις προτάσεις για κατάρτιση του Π∆Ε

συμπληρώνοντας τον Πίνακα Προγραμματισμού.

 Η ∆∆Ε εφόσον έχουν υποβληθεί οι συνολικές προτάσεις εκδίδει τις αρχικές ΣΑ

εγκρίνοντας το Πρόγραμμα.

 Κατά τη διάρκεια του έτους εκδίδονται τροποποιητικές ΣΑ από τη ∆∆Ε, εφόσον

υπάρχουν αλλαγές ως προς την αρχική πρόταση, που αφορούν σε εντάξεις νέων

έργων, τροποποιήσεις προϋπολογισμών ή/και τίτλων έργων, αναμόρφωση

ορίων πιστώσεων Φορέων κ.α.

 Κατά τη διάρκεια του έτους εκδίδονται τροποποιητικές των ΣΑ Αποφάσεις από

τους Φορείς Χρηματοδότησης στις περιπτώσεις ανακατανομής πιστώσεων

εντός των ορίων των εγκεκριμένων πιστώσεών τους.

Το Π∆Ε διακρίνεται σε δύο βασικά υποπρογράμματα, το εθνικό Π∆Ε και το

συγχρηματοδοτούμενο Π∆Ε. Ειδικότερα:

 Το εθνικό Π∆Ε περιλαμβάνει έργα τα οποία χρηματοδοτούνται αμιγώς από

εθνικούς πόρους.

 Το συγχρηματοδοτούμενο Π∆Ε περιλαμβάνει έργα που χρηματοδοτούνται από

εθνικούς και από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων Διεθνών

Χρηματοδοτικών Οργανισμών.

Οι αρμόδιοι Φορείς χρηματοδότησης και εκτέλεσης του Π∆Ε έχουν την ευθύνη

σύμφωνα με τη νομοθεσία (Ν.4270/2014 όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4337/2015)

για την ορθή υλοποίηση των δράσεων που χρηματοδοτεί το Π∆Ε, όπως τήρηση των

διαδικασιών δημοπράτησης και ανάληψης νομικής δέσμευσης, κανονικότητα και

νομιμότητα των πληρωμών, ορθή εφαρμογή των ειδικών συστημάτων διαχείρισης,

όπου υπάρχουν, και τήρηση των διατάξεων της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας

που διέπει τα έργα.
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Ο προγραμματισμός των δαπανών του Π∆Ε που χρηματοδοτείται αποκλειστικά

από εθνικούς πόρους εντάσσεται στο γενικό πλαίσιο της δημοσιονομικής πολιτικής για

την περίοδο του ΜΠ∆Σ 2016-2019, όπου οι αυστηρά περιορισμένοι πόροι επιβάλλουν

την ένταση των προσπαθειών για χρηματοδότηση αποκλειστικά στοχευμένων

δράσεων.

        Όταν απαιτείται η ένταξη νέων έργων στο εθνικό σκέλος του Π∆Ε, η υποβολή της

πρότασης θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τα ακόλουθα:

Για κάθε ένταξη νέου έργου θα πρέπει να έχει απενταχθεί οριστικά άλλο ή άλλα έργα

από το Π∆Ε του Φορέα προκειμένου να αποδεσμεύεται ισόποσο τουλάχιστον μέγεθος

ανεκτέλεστου προϋπολογισμού. Πιο συγκεκριμένα, θα υπολογίζεται η σχέση του

συνολικού ανεκτέλεστου Π∆Ε του Φορέα προς το συνολικό όριο πιστώσεων του για τα

έτη του ΜΠ∆Σ 2016-19.

Οι προτάσεις για ένταξη νέων έργων στο εθνικό σκέλος του Π∆Ε γίνονται εφόσον

έχει εξαντληθεί κάθε δυνατότητα ένταξής τους σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα.

Η υποβολή της πρότασης συνοδεύεται υποχρεωτικά από Τεχνικό Δελτίο.

Το Τεχνικό Δελτίο ένταξης του έργου υπογράφεται υποχρεωτικά σε επίπεδο

τουλάχιστον Γενικού Γραμματέα του Φορέα ή από τον Περιφερειάρχη στην περίπτωση

των Περιφερειών, ο οποίος βεβαιώνει ρητά ότι το έργο δε δύναται να

συγχρηματοδοτηθεί.

8.2   ΕΣΠΑ 2014-2020

Για την περίοδο 2014 – 2020 ορίζονται ως γενικά κριτήρια αξιολόγησης (και όχι ως

προϋποθέσεις για την έκδοση βεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας) τα ακόλουθα:

- Διοικητική ικανότητα

- Επιχειρησιακή ικανότητα

- Χρηματοοικονομική ικανότητα

- Πρόσθετα κριτήρια-υποδείξεις
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8.2.1  Διοικητική ικανότητα

Η διοικητική ικανότητα δύναται να αξιολογείται με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

- Επάρκεια της οργανωτικής δομής ή/και των εμπλεκόμενων υπηρεσιών που θα

συμμετέχουν στην υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης

- Εφαρμογή διαδικασιών διαχείρισης και υλοποίησης έργων.

Η κάλυψη του κριτηρίου της διοικητικής ικανότητας δύναται να τεκμηριώνεται και με

την ύπαρξη σε ισχύ πιστοποίησης με βάση εγκεκριμένα πρότυπα.

        Η απαίτηση του υποκριτηρίου της επάρκειας οργανωτικής δομής αφορά στην

ελάχιστη αναγκαία για την υλοποίηση της πράξης υφιστάμενη υπηρεσιακή οργάνωση

του δικαιούχου καθώς και στην ύπαρξη των αναγκαίων αρμοδίων οργάνων από την

εφαρμοζόμενη νομοθεσία για την υλοποίηση της πράξης. Για την αξιολόγηση της

οργανωτικής επάρκειας, ο δικαιούχος αποτυπώνει το σύνολο των μονάδων/τμημάτων

που εμπλέκονται στα στάδια υλοποίησης της πράξης, καθώς επίσης και τα όργανα

λήψης αποφάσεων όπου απαιτείται. Ανάλογα με τη φύση της προτεινόμενης πράξης

και ανεξάρτητα από το είδος του δικαιούχου θα πρέπει να έχουν προσδιορισθεί οι

υπηρεσίες και τα αρμόδια όργανα που είναι υπεύθυνα για την υλοποίηση των

ακόλουθων σταδίων – ενεργειών του κύκλου ζωής μίας προτεινόμενης πράξης:

- Προετοιμασία/ωρίμανση πράξεων/υποέργων. Το στάδιο περιλαμβάνει

ενδεικτικά τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό των διαδικασιών ωρίμανσης,

προκειμένου μια πράξη (τα υποέργα της) να είναι έτοιμη είτε για δημοπράτηση

είτε για υλοποίηση με ίδια μέσα. Για τα τεχνικά έργα περιλαμβάνει και τα

τμήματα/υπηρεσίες για τις αναγκαίες ενέργειες απόκτησης γης (π.χ.

απαλλοτριώσεις).

- Διενέργεια διαγωνισμού, ανάθεση σύμβασης για τις περιπτώσεις δημόσιων

συμβάσεων (ή διαδικασία επιλογής ωφελουμένων όπου απαιτείται) ή απόφαση

υλοποίησης με ίδια μέσα (αυτεπιστασία).

- Επίβλεψη παρακολούθηση και πιστοποίηση φυσικού αντικειμένου υποέργων

της πράξης.

- Οικονομική διαχείριση πράξης και πληρωμές.

- Νομική υποστήριξη (προαιρετικά).
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Αναφορικά με τη διαχείριση και υλοποίηση έργων, ο δικαιούχος υποβάλλει την

αποτύπωση των διαδικασιών που έχει θεσπίσει και εφαρμόζει. Η τεκμηρίωση μπορεί

να γίνεται είτε με την υποβολή εγχειριδίου διαδικασιών για την υλοποίηση της πράξης

(ή των πράξεων) είτε με συνοπτική περιγραφή τους, με κατάλληλες παραπομπές στην

εφαρμοζόμενη νομοθεσία.

8.2.2    Επιχειρησιακή ικανότητα

Η επιχειρησιακή ικανότητα δύναται να αξιολογείται με βαθμολόγηση των παρακάτω

κριτήριων :

- Επάρκεια της ομάδας έργου που θα υλοποιήσει την πράξη

- Εμπειρία του δικαιούχου στην υλοποίηση συναφών έργων

Η τεκμηρίωση της επάρκειας της προτεινόμενης από το δικαιούχο ομάδας έργου,

που θα υλοποιήσει την προτεινόμενη πράξη, περιλαμβάνει σε ηλεκτρονική μορφή τον

Υπεύθυνο Έργου (ΥΕ), το λοιπό οργανωτικό σχήμα της ομάδας έργου (ΟΕ), τον τρόπο

συνεργασίας/συντονισμού και λειτουργίας της ΟΕ.

Για την τεκμηρίωση της εμπειρίας του φορέα στην υλοποίηση συναφών πράξεων,

ο δικαιούχος υποβάλλει σε ηλεκτρονική μορφή πίνακα συναφών πράξεων που

υλοποίησε ή υλοποιεί ο φορέας από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της περιόδου

2007 – 2013 με σύντομη περιγραφή του περιεχομένου και της πορείας υλοποίησης.

Στον ίδιο πίνακα θα περιλάβει και τυχόν έργα που έχει υλοποιήσει ο φορέας με

προγραμματική σύμβαση ως δικαιούχος για λογαριασμό άλλων.

8.2.3    Χρηματοοικονομική ικανότητα

Η αξιολόγηση για το κριτήριο αυτό απαιτείται μόνο στις περιπτώσεις που η

προτεινόμενη πράξη περιλαμβάνει στο προτεινόμενο χρηματοδοτικό σχήμα καταβολή

ίδιων πόρων του φορέα. Δεδομένου ότι τα συγχρηματοδοτούμενα έργα καλύπτονται

κατά γενικό κανόνα στο σύνολο του προϋπολογιζόμενου κόστους τους από πόρους του

ΠΔΕ και «προχρηματοδοτούνται», η ανάγκη πρόβλεψης καταβολής ίδιων πόρων του

φορέα περιλαμβάνει τις περιπτώσεις:

- Υποδομής που υπάγεται σε καθεστώς κρατικής ενίσχυσης
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- Πράξης με έλλειμμα χρηματοδότησης (έργο που παράγει καθαρά έσοδα) όταν

το έλλειμμα χρηματοδότησης δεν καλύπτεται από το κράτος (π.χ. έργο ΔΕΥΑ)

- Πράξης/υποέργου με μη επιλέξιμο ΦΠΑ που βαρύνει το φορέα

- Λοιπές πράξεις που κατά την κρίση της ΔΑ απαιτούν εκ των προτέρων

εξασφάλιση πόρων από τους δικαιούχους

Η αξιολογική κρίση για την αποδοχή της κάλυψης του εν λόγω κριτηρίου (όπου

απαιτείται) βασίζεται στην τεκμηρίωση για τις πηγές κάλυψης της ίδιας συμμετοχής

από το δικαιούχο, λαμβάνοντας υπ’ όψη και τα στοιχεία των πινάκων με τους

προϋπολογισμούς προηγούμενων ετών.
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9 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΔΑΣΙΚΟΥ

         ΔΡΟΜΟΥ Κ. ΜΗΛΙΑ-Μ. ΜΗΛΙΑ Τ.Κ. ΜΗΛΙΑΣ

         ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ»

Το περιεχόμενο της εργασίας αυτής αφορά την κατασκευή ενός δασοτεχνικού έργου

που βρίσκεται εντός διοικητικών ορίων του Δήμου Κατερίνης - Δημοτική Ενότητα

Πέτρας του Δήμου Κατερίνης Π.Ε. Πιερίας της Π.Κ.Μ, με σκοπό τη βελτίωση των

συνθηκών εκμετάλλευσης του δημοτικού δάσους Τ.Κ. Μηλιάς αφενός και αφετέρου

την ευκολότερη πρόσβαση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις της γύρω περιοχής καθ' όλη

τη διάρκεια του έτους, που μέχρι τότε δυσκόλευε την άνετη εκμετάλλευση και

αποτελεσματική προστασία του δημοτικού δάσους και την άνετη και ασφαλή

πρόσβαση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις κυρίως τη χειμερινή περίοδο.

        Η χρηματοδότηση για την κατασκευή του έργου στηρίχθηκε στο Επιχειρησιακό

Πρόγραμμα ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το οποίο είχε

καταστεί ώριμο από πλευράς εκπόνησης των απαιτούμενων μελετών και απαιτούμενων

αδειοδοτήσεων. Το έργο εντάχθηκε στο Μέτρο 321 του Επιχειρησιακού

Προγράμματος για έργα υποδομής μικρής κλίμακας με θετικές συνέπειες για την

οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό.

9.1   Περιγραφή του Έργου

Πρόκειται για έναν υφιστάμενο αγροδασικό δρόμο που εντάσσεται μεταξύ των

οικισμών Μεσαίας Μηλιάς και Κάτω Μηλιάς της Δ.Ε. Πέτρας, Δ. Κατερίνης, Π.Ε

Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ο δρόμος εξυπηρετεί ένα τμήμα των

γεωργικών εκμεταλλεύσεων της περιοχής της Τ.Κ. Μηλιάς, την μετακίνηση των

κατοίκων στους δύο ανωτέρους οικισμούς και την αντιπυρική προστασία του

δημοτικού δάσους Τ.Κ. Μηλιάς.
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Εικόνα 9-1  Θέσεις οικισμών Τ.Κ. Μηλιάς

        Η σύλληψη του έργου τοποθετείται με τον πρώην Καπποδιστριακό Δήμο Πέτρας

και ολοκληρώθηκε μετέπειτα με τον Καλλικρατικό Δήμο Κατερίνης.

        Με το έργο αυτό προβλέπονταν η βελτίωση  και ασφαλτόστρωση αυτού ώστε να

εξασφαλιστεί η σταθερή, άνετη, γρήγορη και ομαλή βατότητα του δρόμου καθ΄ όλη τη

διάρκεια του έτους. Επίσης η κατασκευή του δρόμου θα συμβάλλει στην

αποτελεσματικότερη προστασία της ευρύτερης περιοχής από κάθε είδους κινδύνους.

        Η δαπάνη για την υλοποίηση του έργου βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων

Επενδύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και συγκεκριμένα

την Συλλογική Απόφαση έργων ΣΑΕ 2823 (Κωδικός Έργου  στο ΠΔΕ :  ΣΑΕ 2823).

        Το συνολικό μήκος του δρόμου είναι 4 km και το πλάτος του καταστρώματος

κυμαίνεται από 3,80 m έως 6,00  m. Το έργο περιλάμβανε τις ακόλουθες εργασίες:

1. Διαπλάτυνση υπάρχοντος καταστρώματος

2. Διάνοιξη τάφρων απορροής όμβριων υδάτων σε μήκος 4 km

3. Κατασκευή τεχνικών για την προστασία του οδοστρώματος από τα βρόχινα

νερά, κατασκευή οχετού και δύο ρείθρων

4. Εργασίες οδοστρωσίας

5. Εργασίες ασφαλτόστρωσης σε όλο το μήκος του δρόμου
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6.   Τσιμεντόστρωση τάφρου απορροής σε μήκος δρόμου 2 km

        Οι εργασίες διαπλάτυνσης του υπάρχοντος καταστρώματος περιλαμβάνουν έργα

σε μήκος 4 km, ώστε το σύνολο της οδού να αποκτήσει απαιτούμενο πλάτος 6,5 m. Η

εκσκαφή - διαπλάτυνση επί μήκος 300 μ δε θα γίνει επί πλάτος 6,5 m αλλά επί 6 m

λόγω του ότι δεν το επιτρέπουν οι εδαφολογικές συνθήκες, προς αποτροπή

μελλοντικών καταπτώσεων.

        Στις εργασίες οδοστρωσίας προβλέπεται υπόβαση με αδρανή υλικά

σταθεροποιημένου τύπου Γ ή Δ σύμφωνα με την ΠΤΠ 0-150 σε 3 στρώσεις

μεταβλητού πάχους 10cm, σε όλο το μήκος του δρόμου που ανέρχεται σε 4km και

πλάτους 5,5m και βάση με αδρανή υλικά σταθεροποιημένου τύπου σύμφωνα με την

ΠΤΠ 0-155 σε όλο το μήκος του δρόμου που ανέρχεται σε 4 km, πλάτους 5,5m και

πάχους 10cm.

        Οι ασφαλτικές εργασίες περιλαμβάνουν ασφαλτική προεπάλλειψη του

οδοστρώματος σε μήκος 4km με πλάτος ασφαλτικού οδοστρώματος κυκλοφορίας 4,5

m, με ασφαλτικό διάλυμα ME-Ο καθώς και ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας

διαβαθμίσεως τύπου Α' της ΠΤΠ Α265 σε μήκος 4 km, πλάτος 4,5 m και πάχος της

στρώσης 50 mm.

      Από τον προϋπολογισμό του έργου, προκύπτει πως μεγάλες είναι οι ποσότητες των

γενικών εκσκαφών (11.000 m3) και της κατασκευής επιχωμάτων (10.770m3), που

καλύπτουν το 76% της δαπάνης για τα χωματουργικά. Αντίστοιχα από τα τεχνικά έργα,

το 80,5% της δαπάνης του συνόλου αυτών, αντιστοιχεί στην κατασκευή ρείθρων και

τραπεζοειδών τάφρων με 16/20 σκυρόδεμα.

9.2    Σημαντικότητα Υλοποίησης του Έργου

Η σκοπιμότητα του εξεταζόμενου έργου έγκειται στη βελτίωση και ασφαλτόστρωση

του υπάρχοντος αγροδασικού δρόμου στην Τ.Κ. Μηλιάς του Δήμου Κατερίνης, προς

εξασφάλιση της απρόσκοπτης και συνεχούς διέλευσης οχημάτων μεταφοράς δασικών

προϊόντων, την ασφαλή προσπελασιμότητα προς τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις της

περιοχής και μετακίνησης εργαζομένων και επισκεπτών, καθώς και στην ενίσχυση της

αντιπυρικής θωράκισης του δάσους.
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Το έργο ήταν πολύ σημαντικό λόγω της ανεπαρκούς κατάστασης στην οποία

βρισκόταν η οδός αρχικά και αδυνατούσε να εξυπηρετήσει τις ανάγκες μεταφοράς

προϊόντων και μετακίνησης ατόμων. Τα προβλήματα εντείνονταν κυρίως τις ημέρες

όπου επικρατούσαν άσχημες καιρικές συνθήκες (π.χ. βρόχινες ημέρες), όπου ο δρόμος

γινόταν δύσβατος λόγω της γαιώδους σύστασης του καταστρώματος. Η έλλειψη των

απαραίτητων τεχνικών έργων δυσχέραινε επίσης την διέλευση οχημάτων, κυρίως κατά

τη διάρκεια του χειμώνα.

Έμμεσες συνέπειες από την κατασκευή του εξεταζόμενου έργου θα ήταν η

ευκολότερη πρόσβαση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις καθ' όλη τη διάρκεια του έτους,

η μείωση του κόστους παραγωγής και μεταφοράς των γεωργικών προϊόντων, η αύξηση

του τοπικού εισοδήματος και γενικότερα η πιο αποτελεσματική προστασία της

ευρύτερης περιοχής, η άνετη, ασφαλή, ευκολότερη και ταχύτερη μεταφορά των

παραγόμενων δασικών καθώς και του υλωρικού προσωπικού (δασεργατών,

μηχανημάτων κλπ.)

Πρόκειται αναμφίβολα για ένα έργο σημαντικό για την τοπική κοινωνία, το οποίο

ήταν και αίτημα της τοπικής κοινωνίας, καθώς θα βελτίωνε ουσιαστικά την

καθημερινότητα των κατοίκων και κατ' επέκταση την ποιότητα ζωής τους.

        Η βελτίωση και ασφαλτόστρωση του υπάρχοντος αγροδασικού δρόμου στην Τ.Κ.

Μηλιάς είναι σκόπιμο να πραγματοποιηθεί για λόγους που παρατίθεται στον παρακάτω

πίνακα.

Πίνακας 9-1  Σκοπιμότητα του έργου

Σκοπιμότητες

Ευκολότερη και ασφαλής πρόσβαση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις

Μείωση του κόστους παραγωγής και μεταφοράς των γεωργικών προϊόντων

Αύξηση τοπικού εισοδήματος

Εξασφάλιση διέλευσης οχημάτων μεταφοράς δασικών προϊόντων

Ενίσχυση αντιπυρικής θωράκισης του δημοτικού δάσους

Αποτελεσματικότερη προστασία της ευρύτερης περιοχής

Συντομότερη οδική επικοινωνία των κατοίκων των δύο οικισμών

Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της συγκεκριμένης περιοχής
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Δυνατότητα ανάπτυξης ορεινής αναψυχής καθώς θα βοηθήσει στην εύκολη, άνετη,

γρήγορη πρόσβαση προς το ορειβατικό καταφύγιο του Ελληνικού Ορειβατικού

Συλλόγου στην Άνω Μηλιά

Συνοπτικά η βελτίωση της αγροδασικής οδού είχε ως συνέπεια :

Πίνακας 9-2  Θετικά αποτελέσματα του έργου

Θετικά αποτελέσματα

Εύκολη αδιάλειπτη και ασφαλή πρόσβαση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις

Μείωση του κόστους παραγωγής και μεταφοράς των γεωργικών προϊόντων

Ενίσχυση του εισοδήματος και της οικονομίας της περιοχής

Συντομότερη οδική επικοινωνία των κατοίκων των δύο οικισμών

Ανετότερη πρόσβαση στο δημοτικό δάσος Τ.Κ. Μηλιάς των πυροσβεστικών οχημάτων

σε περίπτωση εκδήλωση πυρκαγιάς και την αποτελεσματικότερη προστασία της

ευρύτερης περιοχής. Ενίσχυση δηλ. της αντιπυρικής θωράκισης του δημοτικού δάσους

Τ.Κ. Μηλιάς

Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της συγκεκριμένης περιοχής

Δυνατότητα ανάπτυξης ορεινής αναψυχής καθώς θα βοηθήσει στην εύκολη, άνετη,

γρήγορη πρόσβαση προς το ορειβατικό καταφύγιο του Ελληνικού Ορειβατικού

Συλλόγου στην Άνω Μηλιά

9.3    Φυσικό αντικείμενο & Προβλεπόμενες εργασίες

Πρόκειται για έναν υφιστάμενο αγροδασικό δρόμο που εντάσσεται μεταξύ των

οικισμών Μεσαίας Μηλιάς και Κάτω Μηλιάς της Δ.Ε. Πέτρας, Δ. Κατερίνης, Π.Ε

Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ο δρόμος εξυπηρετεί ένα τμήμα των

γεωργικών εκμεταλλεύσεων της περιοχής του Δ.Δ. Μηλιάς, την μετακίνηση των
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κατοίκων στους δύο ανωτέρους οικισμούς και την αντιπυρική προστασία του

δημοτικού δάσους Δ.Δ. Μηλιάς.

         Με το έργο αυτό προβλέπονταν η βελτίωση  και ασφαλτόστρωση αυτού ώστε να

εξασφαλιστεί η σταθερή, άνετη, γρήγορη και ομαλή βατότητα του δρόμου καθ΄ όλη τη

διάρκεια του έτους. Επίσης η κατασκευή του δρόμου θα συμβάλλει στην

αποτελεσματικότερη προστασία της ευρύτερης περιοχής από κάθε είδους κινδύνους.

        Η δαπάνη για την υλοποίηση του έργου βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων

Επενδύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και συγκεκριμένα

την Συλλογική Απόφαση έργων ΣΑΕ 2823 (Κωδικός Έργου  στο ΠΔΕ :  ΣΑΕ 2823).

        Το συνολικό μήκος του δρόμου είναι 4km και το πλάτος του καταστρώματος

κυμαίνεται από 3,80 m έως 6,00 m. Το έργο περιλάμβανε τις ακόλουθες εργασίες:

 Διαπλάτυνση υπάρχοντος καταστρώματος

Εργασίες διαπλάτυνσης του υπάρχοντος καταστρώματος συνολικού μήκους 4km, ώστε

το σύνολο της οδού να αποκτήσει απαιτούμενο πλάτος 6,5m. Η εκσκαφή -

διαπλάτυνση επί μήκος 300μ δε θα γίνει επί πλάτος 6,5m αλλά επί 6m λόγω του ότι δεν

το επιτρέπουν οι εδαφολογικές συνθήκες, προς αποτροπή μελλοντικών καταπτώσεων.

 Διάνοιξη τάφρων απορροής όμβριων υδάτων σε μήκος 4km

 Κατασκευή τεχνικών για την προστασία του οδοστρώματος από τα βρόχινα

νερά, κατασκευή οχετού και δύο ρείθρων

 Εργασίες οδοστρωσίας

        Υπόβαση με αδρανή υλικά σταθεροποιημένου τύπου Γ ή Δ σύμφωνα με την ΠΤΠ

0-150 σε 3 στρώσεις μεταβλητού πάχους 10cm, σε όλο το μήκος του δρόμου που

ανέρχεται σε 4km και πλάτους 5,5m.

        Βάση με αδρανή υλικά σταθεροποιημένου τύπου σύμφωνα με την ΠΤΠ 0-155 σε

όλο το μήκος του δρόμου που ανέρχεται σε 4 km, πλάτους 5,5m και πάχους 10cm.

   Εργασίες ασφαλτόστρωσης σε όλο το μήκος του δρόμου (4 km) όπου θα

γίνουν τα εξής:

        Ασφαλτική προεπάλλειψη του οδοστρώματος σε μήκος 4 km με πλάτος

ασφαλτικού οδοστρώματος κυκλοφορίας 4,5 m, με ασφαλτικό διάλυμα ME-Ο
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        Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας διαβαθμίσεως τύπου Α' της ΠΤΠ Α265 σε

μήκος 4 km, πλάτος 4,5 m και πάχος της στρώσης 50mm.

 τσιμεντόστρωση τάφρου απορροής σε μήκος δρόμου 2 km

        Από τον προϋπολογισμό του έργου, προκύπτει πως μεγάλες είναι οι ποσότητες

των γενικών εκσκαφών (11.000 m3) και της κατασκευής επιχωμάτων (10.770 m3), που

καλύπτουν το 76% της δαπάνης για τα χωματουργικά. Αντίστοιχα από τα τεχνικά έργα,

το 80,5% της δαπάνης του συνόλου αυτών, αντιστοιχεί στην κατασκευή ρείθρων και

τραπεζοειδών τάφρων με 16/20 σκυρόδεμα.

9.4     Το Πρόγραμμα «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ»

Η υπηρεσία Διαχείρισης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων-

Διοικητικός Τομέας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών με την αριθ. πρωτ. 5868/2-7-08

Επιστολή ενημέρωσε τους Τελικούς Δικαιούχους ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ α΄ ΒΑΘΜΟΥ, για την υποβολή  Αίτησης Χρηματοδότησης

Πράξης από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2007-

2013 στον Άξονα 3, στους Κωδικούς Μέτρων : 313 , 321, 322, 323

        Οι προτάσεις που θα επιλέγονταν προς ένταξη στο εν λόγω Μέτρο θα

χρηματοδοτούνταν κατά μέσο όρο κατά 28,04% από Εθνικούς πόρους και κατά

71,96% από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

        Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός (εθνική + κοινοτική συμμετοχή)

συνολικά για την χρηματοδότηση πράξεων με την ως άνω επιστολή ήταν 330 εκ.

ΕΥΡΩ και για τους 4 κωδικούς μέτρων.

        Το Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-2013 :

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις

29.11.2007 µε την αριθ. πρωτ. Ε(2007) 6015 Απόφαση και αποτελεί ένα Αυτοτελές

Πρόγραμμα της Τέταρτης Προγραμματικής Περιόδου. Οι βασικοί στρατηγικοί στόχοι

του Προγράμματος είναι:
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Πίνακας 9-3   Στόχοι προγράμματος Αλέξανδρος Μπαλτατζής

Στόχοι/Άξονες

Διατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, της δασοκομίας και

του αγροδιατροφικού τομέα

Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων

Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και ενθάρρυνση της

διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας

Δημιουργία τοπικών ικανοτήτων για την απασχόληση και τη διαφοροποίηση στις

αγροτικές περιοχές µέσω της προσέγγισης Leader

Οι δράσεις του Άξονα 3 εξυπηρετούν δύο ειδικούς στόχους του Εθνικού Σχεδίου

Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΑΑ):

 Βελτίωση της ελκυστικότητας των αγροτικών περιοχών

 Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας

        Πρόκειται για μια πολιτική διαμορφωμένη σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με στόχο την επίλυση προβλημάτων βάσει των ιδιαίτερων

χαρακτηριστικών κάθε αγροτικής περιοχής και την ανάπτυξη όλων των κλάδων της

οικονομίας. Παράλληλα επίσης σημαντικοί στόχοι που τέθηκαν ήταν η ενίσχυση της

απασχόλησης, η διαμόρφωση ίσων ευκαιριών, η στήριξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας,

η δημιουργία υποδομών και η παροχή υπηρεσιών προς βελτίωση της ποιότητας ζωής

του τοπικού πληθυσμού, με απώτερο στόχο την προστασία του φυσικού και

πολιτισμικού περιβάλλοντος. Τα μέτρα του άξονα 3 παρουσιάζονται στον Πίνακας 9-4 :

Πίνακας 9-4  Μέτρα άξονα 3

Μέτρο Στόχος

311 Διαφοροποίηση προς µη γεωργικές

 δραστηριότητες

312 Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης

πολύ μικρών επιχειρήσεων

313 Ενθάρρυνση τουριστικών

 δραστηριοτήτων

321 Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και

τον αγροτικό πληθυσμό

322 Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών

323 Διατήρηση και αναβάθμιση της
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 αγροτικής κληρονομιάς

Στα πλαίσια του Προγράμματος αυτού, η επίλυση των προβλημάτων των

κατοίκων της Τ.Κ. Μηλιάς ως προς το οδικό δίκτυο σύνδεσης Κ. Μηλιάς και Μ.

Μηλιάς, θα μπορούσε να ενταχθεί στο Μέτρο 321, Δράση 1 : Μικρά έργα πρόσβασης

στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις (για αγροτική οδοποιία που εξυπηρετεί γεωργικές ή

κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και επιτρέπεται μόνο η ασφαλτόστρωση, με διατομή

από 4m έως 6m.).

Ουσιαστικά στόχος του Μέτρου αυτού ήταν η προστασία και η αξιοποίηση των

φυσικών πόρων της υπαίθρου (εδαφικών και υδατικών) για τη βελτίωση των συνθηκών

εργασίας και διαβίωσης του τοπικού και αγροτικού πληθυσμού, καθώς και η παροχή

και βελτίωση υπηρεσιών προς τον αγροτικό και τοπικό πληθυσμό. Πρόκειται δηλαδή

για υπηρεσίες άμεσα σχετιζόμενες με την ποιότητα ζωής των κατοίκων και την

ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

Αρμόδια υπηρεσία για την εφαρμογή του μέτρου 321 για τα δημόσια έργα, ήταν η

Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Π.Α.Α.- Ανταγωνιστικότητα Μονάδα Β3 του

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

9.5    Μικρά Δημόσια έργα

Το Τεύχος Προκήρυξης για την Υποβολή Προτάσεων Μικρών Δημόσιων Έργων

(Ο.Π.Α.Α.Χ)  απαιτεί κατά σειρά για την κατασκευή έργων και για την περίπτωση

ώριμων μελετών Μελέτες Απαλλοτριώσεις  Αδειοδοτήσεις Τεύχη

Δημοπράτησης.

Μελέτες

Πίνακας 9-5   Μελέτες για μικρά δημόσια έργα

Μελέτες

Έκθεση Σκοπιμότητας

Οριζοντιογραφία - Μηκοτομή

Οριστική μελέτη κατασκευής

Μελέτη τεχνικών έργων οδού (θα περιλαμβάνονται στην οριστική μελέτη)
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Αποκατάσταση τομών (όπου απαιτείται)

Μελέτη οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης (όπου απαιτείται)

Μελέτη περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις ή

βεβαίωση Απαλλαγής από αρμόδια Υπηρεσία

ΣΑΥ & ΦΑΥ

Απαλλοτριώσεις

Αδειοδοτήσεις

Εγκεκριμένοι Περιβαλλοντικοί Όροι που ενσωματώνουν παρατηρήσεις των

εμπλεκόμενων υπηρεσιών (Αρχαιολογίας, Δασαρχείο, κ.λπ.. κατά περίπτωση) που

περιέχονται στην εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή απόφαση για

υπαγωγή σε ΠΠΔ

Γνωμοδότηση – άδειες από λοιπές κατά περίπτωση υπηρεσίες (π.χ. Αρχαιολογίας,

Δασαρχείου, κ.λπ..)

Έγγραφο από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της

Περιφερειακής Ενότητας (ότι οι επεμβάσεις γίνονται σε αγροτική οδό που εξυπηρετεί

γεωργικές ή κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις)

Τεύχη Δημοπράτησης

Πίνακας 9-6   Τεύχη δημοπράτησης

Τεύχη

Τεχνική Έκθεση

Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων-Τεχνικές Προδιαγραφές

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Σχέδιο – Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας Έργου

Προϋπολογισμός Μελέτης

Ανάλυση Προμετρήσεων

Τιμολόγιο (Αναπροσαρμογή και συμπλήρωση των ενιαίων τιμολογίων σύμφωνα με τις

ισχύουσες διατάξεις)

Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης του έργου

Ανάλυση Τιμών (όπου απαιτείται)

Έντυπο οικονομικής Προσφοράς

Διακήρυξη

Περίληψη Διακήρυξης
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Επισημάνσεις:

   Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου ή (όπου δεν

υπάρχει αυτή) η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου της Έδρας της Περιφερειακής

Ενότητας.

   Προϊσταμένη Αρχή είναι το Δημοτικό Συμβούλιο οι αρμοδιότητες του οποίου

καθορίζονται από το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα όπως αυτός κάθε φορά

ισχύει.

   Οι μελέτες πρέπει να είναι κατάλληλα θεωρημένες από τις αρμόδιες υπηρεσίες

π.χ. Τεχνική Υπηρεσία Δήμου, Δασική Υπηρεσία, Αρχαιολογική Υπηρεσία κ.α.

   Στη Διακήρυξη και Περιληπτική Διακήρυξη θα αναφέρεται ο κωδικός ΣΑ, ο

κωδικός έργου, ο τίτλος του έργου, ο προϋπολογισμός, το πρόγραμμα και η

συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

9.6     Ενέργειες Δήμου

Ο πρώην Καπποδιστριακός Δήμος Πέτρας με βασικό του στόχο να ενταχθεί το οδικό

έργο σύνδεσης των οικισμών Κ. Μηλιάς και Μ. Μηλιάς στο Πρόγραμμα Αγροτικής

Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», προετοιμάστηκε ώστε

να έχει ωριμότητα αρχικά στο πρώτο στάδιο προπαρασκευής του έργου.

        Η ωριμότητα αυτή ουσιαστικά αφορούσε την σχεδίαση και τον γενικό

προγραμματισμό, την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών και την λήψη των

απαραίτητων αδειοδοτήσεων, μέχρι την έναρξη της διαδικασίας δημοπράτησής του.

        Γνώμονας του Δήμου στην αρχική φάση ωρίμανσης ήταν η ορθή προετοιμασία,

δεδομένου ότι τα περισσότερα από τα προβλήματα που παρουσιάζονται κατά την

εκτέλεση τέτοιων έργων, οφείλονται αποδεδειγμένα στην ελλιπή προετοιμασία κατά τη

φάση ωρίμανσής τους.

        O πρώην Καπποδιστριακός Δήμος Πέτρας, αφού έλαβε την υπ' αριθ. 5868/02-07-

2008 Επιστολή Ενημέρωσης (των Δικαιούχων) για την υποβολή πρότασης ένταξης του

έργου στο πλαίσιο του Μέτρου 321 του Προγράμματος ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ   ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ»  προέβη στις ακόλουθες

ενέργειες που εμφανίζονται στον Πίνακας 9-7 :
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Πίνακας 9-7   Ενέργειες Δήμου

Ενέργειες

Θεώρηση από την Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Πιερίας της υπ' αριθμ. 156/12-08-2008  τεχνικής μελέτης

με τίτλο ''Βελτίωση υφιστάμενης αγροδασικής οδού Μ. Μηλιά - Κ. Μηλιά Τ.Κ.

Μηλιάς'' με συνημμένα τα τεχνικά σχέδια και τα τεύχη δημοπράτησης

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (140/2008) για την αποδοχή της μελέτης και για την

κατάθεση της συγκεκριμένης πρότασης στο Πρόγραμμα Αγροτικής  Ανάπτυξης (ΠΑΑ)

2007-2013) - Άξονας 3

Σχετική Απόφαση Νομαρχιακού Συμβουλίου αναφορικά με τη γνωμοδότηση υπέρ της

Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Σχετικό έγγραφο της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ Θεσσαλονίκης ''περί γνωμοδότησης της

Προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης του αναφερόμενου

έργου''

Σχετικό έγγραφο της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ για την Προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και

αξιολόγηση του έργου με αναφορά στην άποψη της ΝΕ.ΧΩ.Π  για το έργο

Σχετικό έγγραφο της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ για την Προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και

αξιολόγηση του έργου με αναφορά στην άποψη της Διεύθυνσης Δασών για το  έργο

Σχετικό έγγραφο της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ για την Προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και

αξιολόγηση του έργου με αναφορά στην άποψη της 9ης Εφορείας

Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας για το  έργο

Σχετικό έγγραφο της ΚΖ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Σχετικό  έγγραφο της 9ης  Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Σχετικό  έγγραφο της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ ''περί έγκρισης της Μελέτης Περιβαλλοντικών

Επιπτώσεων''

Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης

Τα βήματα υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης παρουσιάζονται παρακάτω στον

Πίνακας 9-8:

Πίνακας 9-8   Πρόταση χρηματοδότησης

Βήματα

Αίτηση του Δήμου πρόταση ένταξης στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΑΑ στο

Μέτρο 321, Δράση 1. Μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις

Υποβολή επικαιροποιημένου Τεχνικού Δελτίου Πράξης Έργου/Υποέργου

Υποβολή τεύχους μελέτης της παραπάνω πράξης

Αποφάσεις των οργάνων

Αδειοδότηση από την Δασική Υπηρεσία
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Αδειοδότηση από τις αρμόδιες Εφορίες Αρχαιοτήτων (Προϊστορικών Κλασικών

Αρχαιοτήτων, Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων κ.λπ..)

Εγκεκριμένοι Περιβαλλοντικοί Όροι που ενσωματώνουν παρατηρήσεις των

εμπλεκόμενων υπηρεσιών (Αρχαιολογίας, Δασαρχείο, κλπ.) που περιέχονται στην

εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Βεβαίωση του Δημάρχου ότι για το προτεινόμενο έργο δεν υπάρχει ταυτόχρονη

χρηματοδότηση από άλλη Εθνική ή Κοινοτική πηγή

Αποδεικτικά έγγραφα ιδιοκτησίας του Δικαιούχου για το χώρο επέμβασης

Αξιολόγηση της πράξης

Μετά από σχετικό έλεγχο των κριτηρίων της Πράξης η πρόταση αξιολογήθηκε θετικά

και στις 09.10.2008 : εκδόθηκε απόφαση ένταξης του έργου και η πράξη εγκρίθηκε για

χρηματοδότηση στο Μέτρο 321 του Προγράμματος  ‘’Αλέξανδρος Μπαλτατζής’’ με

Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με ποσοστό

συγχρηματοδότησης 71,96% από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής

Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και 28,04% από Εθνικούς Πόρους  (Κωδικός ΟΠΣΑΑ: 321/04

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΣΑ: 282/8).

9.7  Διαδικασία Αξιολόγησης

Στην διαδικασία αξιολόγησης του έργου ακολουθήθηκε η διαδικασία που περιγράφεται

πιο κάτω:

 Υποβολή φακέλου του έργου

 Στάδιο Α': έλεγχος πληρότητας & επιλεξιμότητας πρότασης

 Στάδιο Β': Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων. Τα κριτήρια

αναφέρονται στον Πίνακας 9-9 :

Πίνακας 9-9   Κριτήρια Β’ σταδίου αξιολόγησης

Κριτήρια

Πληρότητα & σαφήνεια περιεχομένου πρότασης

Τήρηση θεσμικού πλαισίου

Σκοπιμότητα Πράξης

Ωριμότητα

Διοικητική, Επιχειρησιακή & Χρηματοοικονομική ικανότητα δυνητικού δικαιούχου

(επάρκεια της οργανωτικής δομής, εμπειρία του δικαιούχου στην υλοποίηση συναφών

έργων, δυνατότητα κάλυψης χρηματοδότησης από ιδίους πόρους)
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9.8 Έλεγχος εκπλήρωσης κριτηρίων

Μετά από σχετικό έλεγχο των απαιτούμενων κριτηρίων της Πράξης, η Πράξη αυτή

αξιολογήθηκε θετικά.

        Με την υπ' αρ. 9450/09.10.2008 Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης

και Τροφίμων, εγκρίθηκε η ένταξη της Πράξης στο Μέτρο 321 του Προγράμματος

''Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013'' ''Αλέξανδρος Μπαλτατζής'', κωδικός

ΟΠΣΑΑ Πράξης: 110273.

        Η Πράξη περιλαμβάνει το υποέργο με τίτλο ''Βελτίωση υφιστάμενης αγροδασικής

οδού Μ. Μηλιά - Κ. Μηλιά Τ.Κ. Μηλιάς'', με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό του

έργου.

9.9 ‘Οροι Ένταξης της Πράξης

Οι όροι ένταξης της πράξεις παρουσιάζονται στον Πίνακας 9-10:

Πίνακας 9-10   Όροι ένταξης της Πράξης

Όροι

Υποχρέωση του Φορέα Εφαρμογής της Πράξης να τηρεί τους Κανόνες της Κοινοτικής

και Εθνικής Νομοθεσίας κατά την εκτέλεση της πράξης και ιδίως αναφορικά με την

Κοινή Γεωργική Πολιτική, το περιβάλλον, τις δημόσιες συμβάσεις κλπ.

Τήρηση των κανόνων δημοσιότητας που προβλέπει η Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία

Καθιέρωση των μηχανισμών πιστοποίησης εκτέλεσης της πράξης και εσωτερικού

ελέγχου για τις προβλεπόμενες πληρωμές, προς εξασφάλιση της νομιμότητας, της

επιλεξιμότητας και την κανονικότητά της

Εξασφάλιση της τήρησης όλων των δικαιολογητικών ως προς την εκτέλεση της πράξης

τουλάχιστον για τρία χρόνια μετά το έτος πραγματοποίησης της τελικής πληρωμής για

το ΠΑΑ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Διαθεσιμότητα στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΑΑ, του Οργανισμού

πληρωμών και σε όλους τους ελεγκτικούς μηχανισμούς της Ε.Ε., όλα τα έγγραφα,

δικαιολογητικά ή στοιχεία της πράξης όταν ζητηθούν

Λήψη προέγκρισης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης για τα ακόλουθα στάδια

προκειμένου να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο: - Πριν από τη διενέργεια της

διαδικασίας δημοπράτησης - πριν από τη σύναψη σύμβασης - πριν από την

τροποποίηση Δημόσιας Σύμβασης (Α.Π.Ε.) - πριν από την σύναψη Σ.Σ.Ε
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Ενημέρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΠΑΑ όταν διαφοροποιούνται οι

συνθήκες ή το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της πράξης

Ανάληψη από τον Φορέα της ευθύνης της καλής λειτουργίας του έργου και των

απαραίτητων μέτρων ώστε αυτό να εξυπηρετεί τους σκοπούς και τους στόχους για τους

οποίους κατασκευάστηκε

Υποβολή - πριν τη δημοπράτηση - επικαιροποιημένου και διορθωμένου τεχνικό δελτίο

πράξης ΤΔΠ/Υ

Επικαιροποιημένα τεύχη δημοπράτησης με βάση το Ν. 3623/2004 πριν τη

δημοπράτησή του

Γενικότερα σε μια προσπάθεια καταγραφής των νομοθετημάτων που στηρίζουν την

ένταξη μικρών δημοσίων έργων σαν το υπό εξέταση έργο στο Πρόγραμμα Αγροτικής

Ανάπτυξης Ελλάδας 2007-2013 παρατίθενται πιο κάτω:

   N. 3614/2007 (ΦΕΚ 2678/07 τ.Α.) ''Διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή

των αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013''

   Κανονισμός (ΕΚ) 1698/2005 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)

   Κανονισμός (ΕΚ) 1290/2005 ΤΟΥ Συμβουλίου για τη χρηματοδότηση της

κοινής γεωργικής πολιτικής

   Ν. 8932/2008 (ΦΕΚ 2153/16-10-2008) ''Θέσπιση συστήματος διαχείρισης και

ελέγχου του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007−2013''.

   Η με αριθμό E(2007) 6015/29-11-2007 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

για την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-

2013

   Η με αριθμό 399570/10-11-2001 Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών

Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Γεωργίας «Σύσταση

Διοικητικού Τομέα Προγραμματισμού και Εφαρμογών του Γ` Κοινοτικού

Πλαισίου Στήριξης και Θέσης Ειδικού Γραμματέα στο Υπουργείο Γεωργίας»

(ΦΕΚ 1363/01 τΒ), όπως συμπληρώθηκε με τις 229920/20-2-2002 (ΦΕΚ

233/02 τΒ) και 222822/6-5-2003 (ΦΕΚ592/03 τΒ) όμοιες, όπως μετονομάστηκε

σε «Διοικητικός Τομέας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών» με τον Ν.3614/07

    Εγκύκλιος με αρ. πρωτ. 51131/07-04-2009 ''Οδηγίες για την διαδικασία

πληρωμής των Δημοσίων Έργων του Άξονα 3 του Π.Α.Α. 2007-2013''
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    Ν. 3263/2004 (ΦΕΚ 179Α/28-09-2004) ''Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των

δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις''

    Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116Α/18-06-2008), ''Κωδικοποίηση της νομοθεσίας

κατασκευής δημοσίων έργων''

    Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ. Α΄/08-06-2006) ΄΄Κύρωση του Κώδικα Δήμων και

Κοινοτήτων΄΄

    Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/07-06-2010) ΄΄Νέα Αρχιτεκτονική της

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα

Καλλικράτης΄΄

    π.δ 609/85 (ΦΕΚ 223/τ. Α΄/31-12-1985) ΄΄Κατασκευή δημοσίων έργων΄΄

    Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/2007) ΄΄Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων

του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και Τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις΄΄

    Εγκύκλιος 60/74895/30-12-2010 του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης

και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  ΄΄Έλεγχος νομιμότητας πράξεων Ο.Τ.Α.

Αστική και Πειθαρχική ευθύνη αιρετών μέχρι την έναρξη λειτουργίας της

Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.

    Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

9.10    Δημοπράτηση του Έργου

     Η δημοπράτηση του έργου στηρίχθηκε στις ακόλουθες εγκρίσεις - αποφάσεις:

   Υπ' αρ. 3422/21-04-2009 Απόφαση Ειδικού Γραμματέα του Υπουργείου

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την έγκριση της δημοπράτησης του

έργου

   Υπ' αρ. 89/2009 Απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής Δήμου Πέτρας περί

''καθορισμού όρων διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου και

έγκριση της Διακήρυξης δημοπρασίας και των Συμβατικών Τευχών΄΄

   Υπ' αρ. 95/2009 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πέτρας περί

''Αποδοχής απόφασης της προέγκρισης δημοπράτησης του έργου και

καθορισμού του τρόπου δημοπράτησης''
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Επιπλέον

  Δημοσίευση σύμφωνα με τους κανόνες της δημοσιότητας

  Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για ορισμό επιτροπής διαγωνισμού

  Πρακτικό δημοπράτησης με τα έντυπα οικονομικών προσφορών των

διαγωνιζομένων

   Ανακοίνωση του αποτελέσματος από τον πρόεδρο και υποβολής ενστάσεων

   Έγκριση του πρακτικού από το Δημοτικό Συμβούλιο και κατακύρωση του

αποτελέσματος του Διαγωνισμού

  Έλεγχος νομιμότητας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση

  Αποστολή στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος

«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» Μονάδα Β΄ του

ΥΠΑΑΤ για έγκριση υπογραφής της σύμβασης

   Αριθ. 7159/05-08-2009 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του

Προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»

Μονάδα Β΄ του ΥΠΑΑΤ περί έγκρισης υπογραφής της σύμβασης Αναδόχου-

Δήμου για το εν λόγω έργο με Σ.Α. 282/8, με κωδικό 2009ΣΕ28280023

        Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή

του, εφαρμόσθηκαν οι διατάξεις των ακόλουθων νομοθετημάτων:

   Ο Ν. 3669/08 Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής

δημοσίων έργων» (ΚΔΕ).

   Ο Ν. 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α/28-09-2004) «Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των

δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις»

   Το άρθρο 20 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) περί ονομαστικοποίησης των

μετοχών των εργοληπτικών επιχειρήσεων με μορφή Α.Ε

   Οι διατάξεις Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (Φ.Ε.Κ. Α’ 25/86)

   Το άρθρο 27 του Ν. 2166/93 για κράτηση 6‰ στο ΤΣΜΕΔΕ (Φ.Ε.Κ. Α’

137/24-8-93)
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        Για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου, ο πρώην Καπποδιστριακός

Δήμος Πέτρας Ν. Πιερίας προέβη σε διακήρυξη ανοιχτής δημοπρασίας (άρθρο 3 του

Ν. 3669/08). Πρόκειται για Διακήρυξη ανοιχτής δημοπρασίας (τύπου Β) για έργα που

δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17.

        Ο προϋπολογισμός του έργου ήταν 725.000€ και η χρηματοδότηση του

στηρίχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-

2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ», με ποσοστό συγχρηματοδότησης 71,96%

από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και 28,04% από

Εθνικούς Πόρους  (Κωδικός ΟΠΣΑΑ: 321/04 Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και

Τροφίμων ΣΑ: 282/8).

Το έργο εγγράφηκε στο Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και

Τροφίμων και στη ΣΑΕ 282/8 και κωδικό (Κ.Α.) 2009ΣΕ28280023 με τα εξής

οικονομικά στοιχεία:

Πίνακας 9-11  Οικονομικά δεδομένα έργου

Κωδικός Έργου 321/04

Ολικός Προϋπολογισμός 725000 €

Δημόσια Δαπάνη 600.000 €

(Κοινοτική Συμμετοχή : 431760 € και Εθνική

Δημόσια Δαπάνη : 168240 €)

Συμμετοχή του Δήμου 125.000 €

Η κοινοτική Συμμετοχή καλύπτεται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής

Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Οι αρμόδιοι φορείς του έργου παρουσιάζονται στον Πίνακας

9-12:

Πίνακας 9-12   Αρμόδιοι φορείς του έργου

Αρμόδιοι φορείς

Κύριος του έργου Δήμος Πέτρας Πιερίας

Φορέας εφαρμογής της Πράξης Δήμος Πέτρας Πιερίας

Φορέας Κατασκευής Δήμος Πέτρας Πιερίας

Φορέας Χρηματοδότησης Διεύθυνση Προγραμματισμού του ΥΠΑΑΤ
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Οι ενδιαφερόμενοι κατέθεσαν στην Επιτροπή Διαγωνισμού φακέλους προσφορών

αποτελούμενους από δύο ξεχωριστούς φακέλους, το φάκελο των δικαιολογητικών

συμμετοχής και το φάκελο της οικονομικής προσφοράς. Ο φάκελος με την οικονομική

προσφορά ήταν απαραίτητα σφραγισμένος, φέροντας την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Ο φάκελος αυτός ήταν απαραίτητα και επί ποινή

αποκλεισμού σφραγισμένος, δηλαδή κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί

χωρίς να καταστεί αυτό αντιληπτό.

        Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης/ Υπηρεσίας του έργου ανήλθε σε 725.000

€. Το ποσό αυτό επιμερίζεται στις εργασίες με τρόπο που φαίνεται στον Πίνακας 9-13:

Πίνακας 9-13  Επιμερισμός δαπανών

Εργασίες Δαπάνες

Δαπάνη Εργασιών 406372.35 €

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου

(ΓΕ+ΟΕ: 18%):

73147.02 €

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της

δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου

ΓΕ+ΟΕ)

71927.91 €

Αναθεώρηση 3796.42 €

Απολογιστικά 54000.00 €

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) 115756.30 €

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης ήταν η χαμηλότερη τιμή, όπως ειδικότερα

ορίζεται στο άρθρο 26 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του

έργου, οριζόταν σε 8 ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στο διαγωνισμό,

οριζόταν η 02/06/09.

        Δικαίωμα συμμετοχής δόθηκε στις ακόλουθες μεμονωμένες εργοληπτικές

επιχειρήσεις:

   Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη

Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 1η, 2η, 3η τάξη για έργα

κατηγορίας  ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ  όπως και πτυχία εγγεγραμμένα στα Νομαρχιακά

μητρώα αντίστοιχης τάξης.
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   Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού

Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή της Σ.Δ.Σ. του Παγκόσμιου Οργανισμού

Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων

εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία

αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ.

   Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. ή της

Σ.Δ.Σ.  του  Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων

εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το

δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

        Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της πράξης όριζε ως έναρξη την 1/09/08 &  λήξη

την 31/12/2011.

9.11    Ανάδειξη Μειοδότη

Μετά την 2354/6-05-2009 διακήρυξη της δημοπρασίας του Δημάρχου Πέτρας, τελικός

μειοδότης αναδείχτηκε Εταιρεία ΜΗΛΙΩΤΗΣ Α.Ε, η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή

έκπτωση  43,38% επί των τιμών του τιμολογίου της τεχνικής μελέτης του έργου. Η

Εταιρεία έλαβε υπόψη της όσα ορίζονται στην υπ’ αριθ.: 156/2008 τεχνική μελέτη που

συντάχθηκε από την Μπατσαρά Δάφνη – Δασολόγο και θεωρήθηκε από τον

Προϊστάμενο του Τμήματος Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Πιερίας. Ακολούθως παρουσιάζονται τα

ποσοστά έκπτωσης (για κάθε ομάδα εργασιών) που δόθηκαν από την εταιρεία που

τελικά ανέλαβε την κατασκευή του έργου.

Πίνακας 9-14   Εκπτώσεις μειοδότη

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΣΑ ΣΕ € % ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Ομάδα 1η Χωματουργικές

Εργασίες

26.854,58 43%

Ομάδα 2η Τεχνικά Έργα 39.930,24 43%

Ομάδα 3η Οδοστρωσία 87.262,56 44%

Ομάδα 4η Ασφαλτικά 76.026,60 43%

Σύνολα 440.308,10

Η μέση τιμή της έκπτωσης σε όλες τις ομάδες εργασιών ανήλθε σε 43.38%.
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Ο Δήμος υπέβαλε έγγραφο στην Ε.Υ.Δ. του ''Π.Α.Α. 2007-2013'' για να

διαπιστωθεί η νομιμότητα της διαδικασίας που ακολουθήθηκε για την ανάθεση του

έργου στον Ανάδοχο. Ακολούθως προέβη στην αποστολή διαβιβαστικού με αρ. πρωτ.

4225/8-7-2008 (με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά), βάσει του οποίου ζήτησε από

τη Διαχειριστική Αρχή του ''Π.Α.Α. 2007-2013'' την προέγκριση για την ολοκλήρωση

των διαδικασιών υπογραφής της σύμβασης με τον Ανάδοχο.

Ακολούθως στις 5-8-2009 με αρ. πρωτ. 7159 ελήφθη η Απόφαση έγκρισης

υπογραφής Σύμβασης Αναδόχου για το έργο που εντάχθηκε στο Μέτρο 321.

        Με την υπογραφή της σύμβασης ορίστηκαν οι ακόλουθες δεσμεύσεις - ειδικοί

όροι για το Δήμο:

   εντός ενός μηνός να υποβληθούν στην Ε.Υ.Δ.: ένα πρωτότυπο συμφωνητικό,

έγγραφο ορισμού επιβλέποντα από την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία,

τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου έργου και υποέργου

   ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου το αργότερο

μέχρι την αναγραφόμενη ημερομηνία στη σχετική απόφαση ένταξης του έργου

   τήρηση των κανόνων δημοσιότητας που προβλέπει η Εθνική και Κοινοτική

Νομοθεσία

   ακολούθηση των οδηγιών για τις ενέργειες δημοσιότητας με την ανάρτηση

διαφημιστικού πλαισίου - επεξηγηματικής Πινακίδας

        Με τη λήψη της προέγκρισης προχώρησε η υπογραφή της Σύμβασης, η οποία

έγινε στις 18/09/2009 με συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου την 17/05/2010.

        Στις 25-9-2009 και με αρ. πρωτ. 6944 συντάχθηκε έγγραφο της αρμόδιας τεχνικής

υπηρεσίας για ορισμό επιβλέποντα μηχανικού του έργου και στις 8-10-2009 ο

Ανάδοχος κατέθεσε το Ημερολόγιο Εργασιών του έργου.

        Μετά την υπογραφή σύμβασης ο Ανάδοχος υπέβαλε στο Δήμο χρονοδιάγραμμα

του έργου, η θεώρηση του οποίου γινόταν από τον προϊστάμενο της Τ.Υ.Δ.Κ Ν.

Πιερίας και είχε την υποχρέωση συμπλήρωσης των καθημερινών εργασιών στο

ημερολόγιο του έργου.
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9.12     Σχεδιασμός έργου

1.  ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 Συνάντηση με τοπικούς φορείς

   Ανάγκη εκτέλεσης του έργου

 Δημιουργία του φακέλου του έργου (τεχνική περιγραφή του έργου, τεκμηρίωση

σκοπιμότητας του έργου, αναλυτικός κατάλογος απαιτούμενων μελετών,

εκτίμηση χρονοδιαγράμματος)

   Απόφαση εκτέλεσης του έργου

   Εγγραφή στο Τεχνικό πρόγραμμα και προϋπολογισμό του Δήμου

 Σύνταξη μελετών (τεχνική έκθεση, περιγραφή εργασιών, προμέτρηση-

περιγραφή ποσοτήτων, τιμολόγιο, αναλυτική περιγραφή εργασιών,

προϋπολογισμός, τεχνικές προδιαγραφές, ειδική συγγραφή υποχρεώσεων,

σχέδια) από υπαλλήλους του Δήμου

 Έγκριση μελετών

   Σύνταξη Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από τον κύριο του έργου

 Έγκριση της Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

συμπεριλαμβανομένου των γνωμοδοτήσεων φορέων (Δασαρχείο, Αρχαιολογία

κλπ.) από ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ

 Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από τον κύριο του έργου.

 Έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από ΔΙΠΕΧΩ

 Σύνταξη μελέτης οικονομικής σκοπιμότητας από τον κύριο του έργου

 Έγκριση της μελέτης οικονομικής σκοπιμότητας

   Προετοιμασία Τευχών Δημοπράτησης

 Έγκριση τευχών δημοπράτησης από Δ/νουσα υπηρεσία

 Διαδικασίες ένταξης σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα

 Αίτημα από την Υπηρεσία για τη χρηματοδότηση κατασκευής του έργου είτε

στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και υποβολής

ΤΔΕ/υποέργου
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 Απόκτηση κωδικού του έργου (ΣΑΕ) και έκδοση απόφασης έγκρισης διάθεσης

πίστωσης από το Υπουργείο

 Αποδοχή των όρων ένταξης από τον κύριο του έργου

 Απόφαση προέγκρισης δημοπράτησης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

του Προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»,

Μονάδα Β΄ του  Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

 Αποδοχή της απόφασης προέγκρισης από τον κύριο του έργου

 Διαδικασία διακήρυξης δημοπράτησης του έργου από τον κύριο του έργου

   Απόφαση έγκρισης υπογραφής  Σύμβασης από την Ειδική Υπηρεσία

Διαχείρισης του Προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

2007-2013», Μονάδα Β΄ του  Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

 Υπογραφή σύμβασης

 Υποβολή χρονοδιαγράμματος κατασκευής Έναρξης του έργου

 Έναρξη εργασιών

 Σύνταξη λογαριασμών και τμηματική καταβολή δαπανών εκτέλεσης στον

ανάδοχο

 Περαίωση εργασιών

 Τελική επιμέτρηση

 Προσωρινή παραλαβή του έργου

 Οριστική παραλαβή του έργου (μετά την παρέλευση 15ημηνου)

2. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΥ

Προθεσμία ολοκλήρωσης: 150 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της

σύμβασης

3. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ

 Προϋπολογισμός δαπάνης: 725.000,00 €

 Συμβατική δαπάνη σύμφωνα με την οικονομική προσφορά μειοδότη με

ποσοστό έκπτωσης  43% (επί των τιμών  τιμολογίου της μελέτης)

4. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
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Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» του ΥΠΑΑΤ

9.12.1    Εμπλεκόμενοι φορείς

Εμπλεκόμενοι φορείς

ΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ-ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΡΩΗΝ ΚΑΠΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΑΣ

Το νομικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου κατασκευάζεται το έργο

ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΩΗΝ ΚΑΠΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΑΣ

- Έχει την ευθύνη παραγωγής του έργου

- Σε αυτόν ανήκουν η Προϊσταμένη αρχή (Οικονομική Επιτροπή ή το Δημοτικό

Συμβούλιο) και η Διευθύνουσα Υπηρεσία

ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ-ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Τ.Υ.Δ.Κ Ν. Πιερίας)

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ: ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ

ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Πολίτες νυν Δήμου Κατερίνης και όμορων Δήμων

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΥ

- Διεξάγει το διαγωνισμό

- Αναδεικνύει προσωρινό και οριστικό μειοδότη του διαγωνισμού

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΕΡΓΟΥ: ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ

Επιβλέπουν εργασίες εκτέλεσης του έργου (τήρηση χρονοδιαγράμματος, ποιότητα)

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ-ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ: ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΑΕ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ: ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΥ

9.13    Τεχνικό Δελτίο Έργου – Υποέργου

Το Τεχνικό Δελτίο Έργου (ΤΔΕ) είναι ένα πολύ σημαντικό έγγραφο που αποτελεί τη

βάση για την έναρξη του Έργου. Στο ΤΔΕ συμπεριλαμβάνονται συνοπτικά ο σκοπός
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του Έργου, ο τρόπος με τον οποίο αυτό θα είναι δομημένο, καθώς και ο τρόπος

επιτυχούς υλοποίησής του. Το ΤΔΕ διαμορφώνεται από τις ακόλουθες ενότητες -

πεδία:

 ταυτότητα έργου

 φυσικό αντικείμενο

 στοιχεία σκοπιμότητας

 δείκτες παρακολούθησης

 ωρίμανση έργου

 χρονικός και οικονομικός προγραμματισμός

 χρηματοδοτικό σχέδιο

        Στο 1ο πεδίο του ΤΔΕ (ταυτότητα του έργου) γίνονται γνωστοί οι κωδικοί του

Προγράμματος, οι φάσεις του ΤΔΕ με τις τροποποιήσεις, ο Φορέας Πρότασης, ο

Φορέας Υλοποίησης, ο Φορέας Χρηματοδότησης και ο Φορέας Λειτουργίας.

        Στο 2ο πεδίο του ΤΔΕ (φυσικό αντικείμενο) περιλαμβάνονται το φυσικό

αντικείμενο του έργου και περιγράφονται η κυριότητα του έργου, εν συντομία οι

απαιτούμενες εργασίες του έργου, τα υποέργα, τα στοιχεία χωροθέτησης του έργου και

αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου.

        Στο 3ο πεδίο του ΤΔΕ (στοιχεία σκοπιμότητας) αναλύονται η σκοπιμότητα του

έργου, τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση του και οι ωφελούμενοι

τελικά από αυτό. Οι δείκτες παρακολούθησης περιγράφονται στο 4ο πεδίο του ΤΔΕ και

περιλαμβάνουν α) τους δείκτες εκροών που αποτελούν τους δείκτες στόχων φυσικού

αντικειμένου του έργου που συμβάλλουν στους στόχους του Μέτρου και β) τους

δείκτες αποτελέσματος που συμβάλλουν στους στόχους του Μέτρου ή/και του Άξονα

Προτεραιότητας. Σε αυτή την ενότητα του ΤΔΕ ορίζονται και οι αναμενόμενες

επιπτώσεις (στο περιβάλλον, την απασχόληση κ.α.).

        Στο 5ο πεδίο του ΤΔΕ αναλύεται η ωρίμανση του έργου. Εδώ περιγράφονται όλες

οι άδειες και εγκρίσεις για το σύνολο του έργου, καθώς και η εξέλιξη των αρχικών

μελετών του.

        Στο 6ο πεδίο του ΤΔΕ περιγράφεται το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και η

χρονική κατανομή του προϋπολογισμού των υποέργων.
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        Τέλος στο τελευταίο πεδίο του ΤΔΕ αναλύεται το χρηματοδοτικό σχέδιο του

έργου. Εδώ αναφέρονται οι πηγές χορήγησης πιστώσεων και αναλύεται η δημόσια και

ιδιωτική συμμετοχή.

        Τα συνημμένα στο τελευταίο μέρος του ΤΔΕ παρουσιάζονται στον Πίνακας 9-15:

Πίνακας 9-15 Τελευταίο μέρος ΤΔΕ

Έγγραφα

Απογραφικά Δελτία Φορέων Επίβλεψης Υποέργων

Εγκριτικές Αποφάσεις Μελετών

Αποφάσεις Προέγκρισης Χωροθέτησης – Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή Σχετικά

Απαλλακτικά Έγγραφα

Απαιτούμενες Άδειες

Έγγραφα Κυριότητας του Ακινήτου επί του οποίου θα υλοποιηθεί το Υποέργο

Ενέργειες Δημοσιότητας

Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Στον ακόλουθο παρουσιάζονται τα ποσοτικά στοιχεία των διακριτών τμημάτων του

φυσικού αντικειμένου του υποέργου, όπως ορίζονται στο ΤΔΕ.

Πίνακας 9-16   Ποσοτικά στοιχεία τμημάτων

ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ & ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΚΩΔ Περιγραφή

διακριτού

τμήματος Φ.Α

Εγκεκριμένη

Ποσότητα

Μονάδα

Μέτρησης

Προϋπολογισμός €

3010100 Χωματουργικά

Οδού

23380 M3 79413.11

3010700 Μικρά Τεχνικά 3 92488.77

3010800 Οδοστρωσία 4000 M 139821.09

3010900 Κατάστρωμα

Οδού

4000 M 128585.13

440308.10

Σύνολο 458230.75
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9.14     Προγραμματισμός του Έργου

9.14.1    Χρονικός Προγραμματισμός έργου

Το κομβικό δίκτυο του έργου παρουσιάζεται στο παρακάτω. Οι εργασίες παρατίθενται

με κωδικό νούμερο χάριν συντομίας. Με 1 παρουσιάζονται  οι Τοπογραφικές

Εργασίες, 2 η Εργοταξιακή Σήμανση, 3 οι Εκσκαφές, 4 τα Επιχώματα, 5 τα Τεχνικά

Έργα, 6 η Οδοστρωσία, 7 τα Ασφαλτικά.

Σχήμα 3-1 Κομβικό δίκτυο έργου

Για το υπό εξέταση έργο προτάθηκαν πέντε διαφορετικά χρονοδιαγράμματα εργασιών.

Σημαντικοί λόγοι όπως η διακοπή εργασιών που επέβαλε η 9η Εφορεία Βυζαντινών

Αρχαιοτήτων, η μη έγκαιρη πληρωμή πιστοποιημένων εργασιών του Αναδόχου και οι

επικρατούσες καιρικές συνθήκες τους χειμερινούς μήνες επέδρασαν στην

καθυστερημένη παράδοση του έργου. Τα χρονοδιαγράμματα του υπό εξέταση έργου

παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω καθώς και ανάλυση όλων των δραστηριοτήτων

του έργου ώστε να διακρίνονται εμφανώς τα παραδοτέα και τα πακέτα όλων των

εργασιών.
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ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Πίνακας 5-17  Χρονοδιάγραμμα 1ο

Πίνακας 5-18   Χρονοδιάγραμμα 2ο

Πίνακας 5-19  Χρονοδιάγραμμα 3ο

Πίνακας 5-20   Χρονοδιάγραμμα 4ο
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Πίνακας 5-21  Χρονοδιάγραμμα 5ο

9.15 Δομή Ανάλυσης Εργασιών (Work Breakdown

            Structure ή WBS)

Ορισμός του WBS

Το WBS είναι ένα γράφημα το οποίο απεικονίζει μια ιεραρχική ανάλυση της

απαιτούμενης εργασίας για το έργο. Το WBS αποσυνθέτει την εργασία που πρέπει να

γίνει όλο και μικρότερα κομμάτια, τα οποία σχετίζονται ιεραρχικά μεταξύ τους.

Το χαμηλότερο επίπεδο του WBS λέγεται Πακέτο Εργασίας (Work Package, WP).

Όλες οι δραστηριότητες του έργου εντάσσονται σε κάποιο Work Package. Τα

ενδιάμεσα συστατικά στοιχεία (Components) του WBS δεν περιέχουν δραστηριότητες,

και υπάρχουν για να ομαδοποιούν λογικά τα απαιτούμενα πακέτα εργασιών.

Το WBS είναι το βασικότερο εργαλείο της Διαχείρισης Έργων, μια και πάνω σε αυτό

μπορεί να στηριχθεί όλος ο Σχεδιασμός, η Παρακολούθηση και ο Έλεγχος ενός έργου

(Γιάννης Βιθυνός PMP - Critical Path Consulting & Training 2009).

Σύμφωνα με το PMBOK Guide, το WBS είναι «μια προσανατολισμένη σε παραδοτέα

ιεραρχική ανάλυση της εργασίας που πρέπει να εκτελεστεί από την ομάδα έργου έτσι

ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του έργου και να παραχθούν τα απαιτούμενα

παραδοτέα, με κάθε χαμηλότερο επίπεδο του WBS να αντιπροσωπεύει έναν όλο και
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λεπτομερέστερο ορισμό της απαιτούμενης εργασίας».

WBS ΓΙΑ ΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΔΑΣΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ Κ. ΜΗΛΙΑ-Μ. ΜΗΛΙΑ
Τ.Κ. ΜΗΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
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9.16    Σύνοψη βημάτων από την προκήρυξη του

Προγράμματος έως  την υπογραφή της σύμβασης

Σε αυτή την ενότητα και στον πιο κάτω Πίνακας 9-17 συνοψίζονται όλα τα βήματα που

έγιναν κατά την προκήρυξη του προγράμματος ως την υπογραφή της σύμβασης:

Πίνακας 9-17  Σύνοψη σταδίων

Βήματα Ημερομηνία

Απόφαση της Επιτροπής Ε(2007) 6015/29-11-

2007 για έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής

Ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο

προγραμματισμού 2007-2013

Λήψη Επιστολής Ενημέρωσης του Δήμου για

υποβολή προτάσεων προς ένταξη σε

συγκεκριμένα Μέτρα (313,321,322,323) του

ΠΑΑ

02-07-2008

Αίτηση Δήμου με συνημμένο ΤΔΕ/υποέργου

προϋπολογισμού 725.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α

στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Π.Α.Α

22-08-2008

Υπ΄ αριθ. 138/2008 απόφαση Δ.Σ. Πέτρας για

κάλυψη ιδίας συμμετοχής

Απόφαση Ειδικού Γραμματέα του Υπ.

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για

ένταξης της Πράξης  στο Μέτρο 321 του ΠΠΑ

με τίτλο «Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία

και τον αγροτικό πληθυσμό» επιλέξιμου

προϋπολογισμού 595000.00 ευρώ

09-10-2008

Αριθ. 207/2008 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου ότι

αποδέχεται να εκπληρώσει τους ειδικούς όρους

που προβλέπονταν στην απόφαση ένταξης

Απόφαση Υφυπουργού Οικονομίας και

Οικονομικών με την οποία το έργο εντάσσεται

στο Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίμων στη Συλλογική

Απόφαση Έργων Σ.Α.Ε 282/8 με κωδικό (Κ.Α.)
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2009ΣΕ28280023

Έγγραφο Δήμου προς  Ειδική Υπηρεσία

Διαχείρισης του Π.Α.Α. 2007-2013  του Υ.ΠΑ.Τ

για προέγκριση δημοπράτησης

12-11-2008

Απόφαση προέγκρισης δημοπράτησης από

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του

Προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»  του Υπουργείο

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

21-04-2009

Απόφαση Δ.Σ. Δήμου για αποδοχή προέγκρισης

δημοπράτησης και όρων χρηματοδότησης

29-04-2009

Διενέργεια δημοπρασίας 02-06-2009

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας από

Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου

17-06-2009

Έγγραφο του Δήμου στην Ειδική Υπηρεσία

Διαχείρισης του Π.Α.Α με το οποίο ζητείται η

προέγκριση για την ολοκλήρωση των

διαδικασιών σύμβασης Δήμου-Αναδόχου

08-07-2009

Απόφαση έγκρισης υπογραφής Σύμβασης

Αναδόχου-Δήμου του Υπουργείου Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίμων

05-08-2009

Τροποποίηση Τεχνικού Δελτίου

έργου/Υποέργου σύμφωνα με το Συμβατικό

ποσό

Υπογραφή Σύμβασης ποσού  440.308,10 € με

συμβατική προθεσμία 17/05/2010

18-09-2009

Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης ως προς

το ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ τον Δήμο Κατερίνης

19-01-2011
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10   ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκαν και παρουσιάστηκαν όλες οι φάσεις μέχρι την

ωρίμανση ενός έργου υποδομής. Δηλαδή όλη την αναγκαία εκείνη διαδικασία που

διατρέχει τις φάσεις του έργου από την σύλληψη ως την έναρξη της κατασκευής. Σαν

μελέτη περίπτωσης εξετάστηκε το έργο ''Βελτίωση υφιστάμενης αγροδασικής οδού Μ.

Μηλιά-Κ. Μηλιά Τ.Κ. Μηλιάς'' του Δήμου Κατερίνης, Π.Ε Πιερίας της Περιφέρειας

Κεντρικής Μακεδονίας.

        Το έργο αυτό αποδείχθηκε πολύ σημαντικό για την ευρύτερη περιοχή έχοντας

επιρροή στην βελτίωση της πρωτύτερης συγκοινωνιακής σύνδεσης του επαρχιακού

οδικού δικτύου, διευκολύνοντας την μεταφορά αγαθών, έχοντας προεκτάσεις

κοινωνικές και οικονομικές στην περιοχή. Η χρηματοδότηση του έργου στηρίχθηκε

στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013

«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ». Το υπό εξέταση έργο εντάχθηκε στο ΜΕΤΡΟ

321 του επιχειρησιακού προγράμματος για  έργα υποδομής μικρής κλίμακας με θετικές

συνέπειες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό.

        Το έργο ολοκληρώθηκε εντός τεχνικών προδιαγραφών, εντός προϋπολογισμού

και εντός χρονοδιαγράμματος (μετά τις εγκεκριμένες παρατάσεις) με αποτέλεσμα την

επίτευξη των αρχικών στόχων του έργου.

        Αποδείχθηκε ότι η διαδικασία ωρίμανσης είναι συχνά μια σύνθετη διαδικασία με

πολλές απαιτούμενες ενέργειες, μελέτες και στάδια που πρέπει να υλοποιηθούν ως την

απρόσκοπτη έναρξη των εργασιών κατασκευής. Μιας διαδικασίας κατά την οποία

απαιτείται η συντονισμένη προσπάθεια των τοπικών αρχών (δημοτικών και

περιφερειακών) με καταλύτη την υποστηρικτική δράση των τοπικών κοινωνιών.

Το έργο ολοκληρώθηκε σύμφωνα με τον προϋπολογισμό, σύμφωνα με την

προβλεπόμενη ποιότητα αλλά εκτός χρόνου. Το έργο που θα έπρεπε να παραδοθεί  τον

Μάιο του 2010 και αντ’ αυτού παραδόθηκε με πάνω από ετήσια καθυστέρηση το

Φθινόπωρο 2011. Οι λόγοι καθυστέρησης στην παράδοση του έργου οφείλονταν

κυρίως στην μη έγκαιρη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και

Τροφίμων των επί μέρους εκτελεσθέντων οδοποιητικών εργασιών με αποτέλεσμα ο

Ανάδοχος του έργου να υποβάλλει 3 ειδικές δηλώσεις διακοπής εργασιών μέσα στο

χρονικό διάστημα των 25 μηνών και την υποβολή κάθε φορά νέου χρονοδιαγράμματος.
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Από τα παραπάνω συνάγεται το συμπέρασμα ότι ουδεμία ευθύνη έφερε ο κύριος του

έργου (Δήμος Πέτρας).

        Οι ανάδοχοι των έργων οφείλουν να εφαρμόζουν σωστή διοίκηση και διαχείριση

προγραμματίζοντας, προλαμβάνοντας και ελέγχοντας έγκαιρα και μεθοδικά και με

βάση τις πιο σύγχρονες μεθόδους διοίκησης (βέλτιστη διαχείριση όλων των

διαθέσιμων ανθρώπινων, υλικών και οικονομικών πόρων εντός χρονικών περιορισμών,

πρόβλεψη διαφόρων συνθηκών κλπ.).

        Η πολιτεία και αγαστή σύμπνοια με την Ε.Ε. οφείλει να εκδιώκει να

απορροφώνται  κατά το δυνατό μεγαλύτερα κοινοτικά κονδύλια στον βωμό των

αναγκών, της εξυπηρέτησης των πολιτών και των συνθηκών διαβίωσης τους.

        Επιχειρησιακά Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης σαν το «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» οφείλουν να επαναληφθούν στο εγγύς μέλλον, με παρεμφερείς

στόχους, δίνοντας ανάσα στον αγροτικό πληθυσμό και στην ελληνική ύπαιθρο.
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Για την σύνταξη της μελέτης αυτής λήφθηκαν υπόψη όλα εκείνα τα στοιχεία που

ήταν απαραίτητα για την χρηματοδότηση και κατασκευή του έργου, όπως :

Ταυτότητα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ)

«ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ»

Τεύχος Προκήρυξης

Αίτηση Υποβολής Πρότασης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-

2013 (ΠΑΑ) «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ»

Όροι ένταξης της Πράξης

Τεχνικό Δελτίο Έργου - Υποέργου (Υποδομών)

Τεχνική Περιγραφή - Έκθεση Σκοπιμότητας για την κατασκευή του έργου ''βελτίωση

υφιστάμενης αγροδασικής οδού Μ. Μηλιά-Κ. Μηλιά Τ.Κ. Μηλιάς''

Περιληπτική Διακήρυξη Δημοπρασίας. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3. ΜΕΤΡΟ 321

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Προϋπολογισμός - Χρονοδιάγραμμα κατασκευής έργου με αρ. μελέτης 156/08

Διακήρυξη Ανοιχτής Δημοπρασίας (Τύπος Β), ''Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο

εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17''

Συμφωνητικό για το έργο ''βελτίωση υφιστάμενης αγροδασικής οδού Μ. Μηλιά-Κ. Μηλιά

Τ.Κ. Μηλιάς''

Απόφαση Ένταξης της πράξης «Βελτίωση υφιστάμενης αγροτικής οδού Μ. Μηλιάς – Κ.

Μηλιάς Δ.Δ. Μηλιάς, Δήμου Πέτρας» στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας

2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ»

Απόφαση Προέγκρισης δημοπράτησης του έργου «Βελτίωση υφιστάμενης αγροτικής οδού

Μ. Μηλιάς – Κ. Μηλιάς Δ.Δ. Μηλιάς, Δήμου Πέτρας», Νομού Πιερίας, Μέτρο 321

΄΄Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό΄΄ ΚΩΔ. ΟΠΣΑΑ:

321/04

Απόφαση έγκρισης υπογραφής Σύμβασης Αναδόχου-Δήμου για το έργο «Βελτίωση

υφιστάμενης αγροτικής οδού Μ. Μηλιάς – Κ. Μηλιάς Δ.Δ. Μηλιάς, Δήμου Πέτρας»,

Νομού Πιερίας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ : ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Η κείμενη νομοθεσία που διέπει την κατασκευή δημοσίων έργων και την ένταξή τους

στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης Ελλάδας, προκειμένου τα έργα αυτά να

χρηματοδοτηθούν είναι η ακόλουθη:

 N. 3614/2007 (ΦΕΚ 2678/07 τ.Α.) ''Διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή

των αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013'',

όπως ισχύει κάθε φορά

 Κανονισμός (ΕΚ) 1698/2005 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΠΑ), όπως ισχύει

κάθε φορά

   Κανονισμός (ΕΚ) 1290/2005 του Συμβουλίου για τη χρηματοδότηση της κοινής

γεωργικής πολιτικής, καθώς και τους Εφαρμοστικούς Κανονισμούς αυτού με

αριθ. 883/2006, 884/2006, 885/2006 όπως ισχύουν κάθε φορά.

 Ν. 8932/2008 (ΦΕΚ 2153/16-10-2008) ''Θέσπιση συστήματος διαχείρισης και

ελέγχου του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007−2013''.

 Η με αριθμό E(2007) 6015/29-11-2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας

2007-2013» (ΠΑΑ)

   Τους Κανονισμούς (ΕΚ) 1974/2006, 1975/2006 όπως ισχύουν κάθε φορά

 Η με αριθμό 399570/10-11-2001 Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών

Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Γεωργίας «Σύσταση

Διοικητικού Τομέα Προγραμματισμού και Εφαρμογών του Γ` Κοινοτικού

Πλαισίου Στήριξης και Θέσης Ειδικού Γραμματέα στο Υπουργείο Γεωργίας»

(ΦΕΚ 1363/01 ΤΒ), όπως συμπληρώθηκε με τις 229920/20-2-2002 (ΦΕΚ

233/02 τΒκαι 222822/6-5-2003 (ΦΕΚ592/03 τΒόμοιες, όπως μετονομάστηκε

σε «Διοικητικός Τομέας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών» με τον Ν.3614/07.

 Εγκύκλιος με αρ. πρωτ. 51131/07-04-2009 ''Οδηγίες για την διαδικασία

πληρωμής των Δημοσίων Έργων του Άξονα 3 του Π.Α.Α. 2007-2013''

 Ν. 3263/2004 (ΦΕΚ 179Α/28-09-2004) ''Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των

δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις''
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 Ο Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116Α/18-06-2008), ''Κωδικοποίηση της νομοθεσίας

κατασκευής δημοσίων έργων''.

   Κανονισμός (ΕΚ) 1698/2005 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)

   Κανονισμός (ΕΚ) 1290/2005 ΤΟΥ Συμβουλίου για τη χρηματοδότηση της

κοινής γεωργικής πολιτικής

   Ν. 8932/2008 (ΦΕΚ 2153/16-10-2008) ''Θέσπιση συστήματος διαχείρισης και

ελέγχου του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007−2013''.

   Η με αριθμό E(2007) 6015/29-11-2007 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

για την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-

2013

   Ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90/Α/1994),

   Ν. 2240/1994 (ΦΕΚ  153/Α/1994),

 Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/97) , Ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α/98)

Για θέματα σχετικά με την διαχείριση και διασφάλιση ποιότητας καθώς και

ποιοτικών ελέγχων βρίσκουν εφαρμογή το Άρθρο 12 του ΠΔ 334/00, το ΠΔ

428/95, όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 81/99, ΑΥΕθνΟικΠΕΧΩΔΕ

Δ17Α/10/16/Φ.Ν. 380/1998, ΑΥΠΕΧΩΔΕ ΔΕΕΠΠ/οικ. 502/13.10.2000,

ΑΥΠΕΧΩΔΕ ΔΙΠΑΔ/οικ/611/24.7.2001, ΑΥΠΕΧΩΔΕ Δ14/43309/2001,

Αποφ.  ΔΕΕΠΠ 4/01 (ΟΕΜΚ-Β-2.0, 2002).
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Η κείμενη νομοθεσία που άπτεται θέματα της διοίκησης, διαχείρισης,

κατασκευής δημοσίων έργων είναι η ακόλουθη:

Αρμοδιότητες Υπηρεσιών επί Μελετών Έργων Οδοποιίας

# Είδος Πράξης
Αριθμός

Πράξης
Αριθμός ΦΕΚ Αντικείμενο

1 2 3 4 5

1 Προεδρικό Διάταγμα ΠΔ 39/83 23/Α/1983 Περί εκτελέσεως μεταβίβασης

αρμοδιοτήτων του Υπουργείου

Δημοσίων Έργων (ΥΔΕ) στις

Περιφερειακές Υπηρεσίες

2 Απόφαση ΥΔΕ ΒΜ1/0/4055/31-10-83 όπως αυτή

συμπληρώθηκε με την απόφαση

ΥΠΕΧΩΔΕ Δ1α/0/1982/29-7-1988

Περί καθορισμού των έργων

οδοποιίας επί Εθνικών Οδών ως

έργων Εθνικού επιπέδου και των

αρμοδιοτήτων για την εποπτεία,

έλεγχο, διοίκηση και έγκριση των

σχετικών μελετών

3 Προεδρικό Διάταγμα ΠΔ171/87 84/Α/2.6.87 Περί αποφαινομένων οργάνων

4 Εγκύκλιος ΕΔ1/09/116/ΦΣπ/24-2-88 Οργανισμός της Κεντρικής
Υπηρεσίας της ΓΓΔΕ

5 Προεδρικό Διάταγμα ΠΔ 69/88 Περί Οργανισμού Γενικής
Γραμματείας Δημοσίων Έργων
(ΓΓΔΕ)

6 Εγκύκλιος ΓΓΔΕ ΥΠΕΧΩΔΕ Ε87/12-9-1989 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του

Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ στο Γενικό

Γραμματέα και στους Προϊσταμένους

των Διευθύνσεων και Τμημάτων της

Κεντρικής Υπηρεσίας της ΓΓΔΕ του

ΥΠΕΧΩΔΕ

7 Νόμος 1959/91 Για τις Οδικές Μεταφορές,

Επικοινωνίες και άλλες Διατάξεις

8 Προεδρικό Διάταγμα ΠΔ 28/93 9/Α/5.2.93 Καθορισμός αρμοδιοτήτων που

διατηρούνται από τον Υπουργό και

τις Περιφερειακές Υπηρεσίες

Διανομαρχιακού Επιπέδου του

ΥΠΕΧΩΔΕ
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# Είδος Πράξης
Αριθμός

Πράξης
Αριθμός ΦΕΚ Αντικείμενο

1 2 3 4 5

9 Προεδρικό Διάταγμα ΠΔ 347/93 Λήψη μέτρων για την ασφάλεια της

υπεραστικής Οδοποιίας

10 Νόμος Ν2218/94 90/Α/13.6.94 Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης

11 Προεδρικό Διάταγμα ΠΔ410/95 231/Α/14.11.95 Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας

12 Απόφαση ΔΜΕΟ/ε/οικ/779/24-7-95 Κατάταξη του Εθνικού Δικτύου

Πελοποννήσου σε Βασικό

(Πρωτεύον), Δευτερεύον και

Τριτεύον Εθνικό Δίκτυο

13 Απόφαση ΔΜΕΟ/ε/οικ/266/9-3-95 Ανακατάταξη Επαρχιακού Οδικού

Δικτύου των Νομών της Χώρας

14 Απόφαση ΔΜΕΟ/ε/οικ/1408/15-12-95 Κατάταξη Εθνικών Οδών

Περιφερειών Αττικής, Στερεάς,

Ελλάδας, Θεσσαλίας, Μακεδονίας

και Θράκης σε Βασικό (Πρωτεύον),

Δευτερεύον και Τριτεύον Εθνικό

Δίκτυο

15 Απόφαση ΔΜΕΟ/ε/οικ/827/4-8-95 Κατάταξη Εθνικού Οδικού Δικτύου

Περιφερειών Κρήτης, Βορείου και

Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων σε

Βασικό (Πρωτεύον), Δευτερεύον και

Τριτεύον Εθνικό Δίκτυο

16 Προεδρικό Διάταγμα ΠΔ30/96 21/Α/2.2.96 Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο
νόμου με τίτλο «Κώδικας
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης»

17 Εγκύκλιος Δ1α/ο/14/74/8-12-97 Χαρακτηρισμός έργων οδοποιίας ως

Εθνικού Επιπέδου

18 Νόμος Ν2503/97 107/Α/30-5-97 Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της

Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για

την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες

διατάξεις

19 Προεδρικό Διάταγμα ΠΔ 186/96 145 Α’/4.7.96 Όργανα που αποφασίζουν ή

γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις

σε θέματα έργων αρμοδιότητας των

Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και
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# Είδος Πράξης
Αριθμός

Πράξης
Αριθμός ΦΕΚ Αντικείμενο

1 2 3 4 5

των Νομικών Προσώπων και

Επιχειρήσεων τους

20 Προεδρικό Διάταγμα ΠΔ 131/98 105 Α’/19.5.98 Όργανα που αποφασίζουν ή
γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις
σε θέματα δημοσίων έργων
αρμοδιότητας των Περιφερειών

21 Νόμος Ν2647/98 237/Α/22.10.98 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις

περιφέρειες και την αυτοδιοίκηση και

άλλες διατάξεις

22 Προεδρικό Διάταγμα ΠΔ229/99 194/Α/22.9.99 Τροποποίηση και συμπλήρωση παρ.1
του άρθρου 15 του ΠΔ 171/1987

Νομοθεσία Περιβάλλοντος για Έργα Οδοποιίας

# Είδος Πράξης

Αριθμός

Πράξης Αριθμός ΦΕΚ Αντικείμενο

1 2 3 4 5

1 Οδηγία του

Συμβουλίου

85/337/ΕΟΚ της

27.6.95
L175/40/5.7.85 Για την εκτίμηση των επιπτώσεων

ορισμένων σχεδίων δημοσίων και

ιδιωτικών έργων στο Περιβάλλον

2 Νόμος Ν1650/86 160/Α/16.10.86 Για την προστασία του

Περιβάλλοντος

3 Κοινή Υπουργική

Απόφαση

69269/5387/90 678/Β/25.10.90 Κατάταξη έργων και

δραστηριοτήτων σε κατηγορίες,

περιεχόμενο ΜΠΕ, καθορισμός

περιεχομένου Ειδικών

Περιβαλλοντικών Μέτρων (ΕΠΜ)

και λοιπές συναφές διατάξεις,

σύμφωνα με τον Ν1650/86

4 Υπουργική Απόφαση 75308/5512/90 691/Β/2.11.90 Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης των

πολιτών και φορέων εκπροσώπων

τους για το περιεχόμενο της ΜΠΕ

των έργων και δραστηριοτήτων

σύμφωνα με την παράγραφο

σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου  5
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# Είδος Πράξης

Αριθμός

Πράξης Αριθμός ΦΕΚ Αντικείμενο

1 2 3 4 5

του Ν1650/86

5 Εγκύκλιος

ΥΠΕΧΩΔΕ

ΥΠΕΧΩΔΕ 17/94 Οδηγίες για την εφαρμογή διατάξεων

της ΚΥΑ 69269/5387/24.10.90

6 Εγκύκλιος

ΥΠΕΧΩΔΕ
ΥΠΕΧΩΔΕ 9/96 Περιεχόμενο φακέλου για την

προέγκριση χωροθέτησης έργων και

δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις

διατάξεις της

ΚΥΑ69269/5387/24.10.90

7 Εγκύκλιος 37/1994 ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ

ΔΜΕΟ/δ/ο/1158/3-10-94

Προσωρινές Προδιαγραφές για

Μελέτες Περιβαλλοντικών

Επιπτώσεων από Οδικά Έργα

8 Νόμος Ν3010/02 91/Α/25.04.02 Εναρμόνιση του Ν1650/1986 με τις
Οδηγίες 97/11ΕΕ και 96/61 ΕΕ,
Διαδικασία Οριοθέτησης και

Νομοθεσία Περιβάλλοντος για Έργα Οδοποιίας

# Είδος Πράξης Αριθμός Πράξης Αριθμός ΦΕΚ Αντικείμενο
1 2 3 4 5

1 Νομοθετικό

Διάταγμα
ΝΔ. 17/23 228/Α/17-7-1923 Απαλλοτριώσεις ακινήτων προς

εφαρμογή των εγκεκριμένων σχεδίων
των πόλεων, κωμών, κλπ. και
εξασφάλιση της κανονικής αυτών
αναπτύξεως και επεκτάσεως (Κεφ. Γ’
άρθρα 30 έως 41).

2 Προεδρικό Διάταγμα ΠΔ25/29 421/Α/1929 Περί κωδικοποιήσεως των περί

κατασκευής και συντηρήσεως οδών

και κείμενων διατάξεων

3 Νόμος Ν5269/31 274/Α/14-8-1931 Περί αδειών οικοδομής κλπ. επί των

ρυμοτομούμενων οικοδομών

4 Νόμος Α.Ν 2344/40 154/Α΄/24.5.40 Περί αιγιαλού και παραλίας

5 Νομοθετικό

Διάταγμα

ΝΔ. 145/46 305/Α/1946 Περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων

και επιτάξεων δια την ανοικοδόμηση

της Χώρας

6 Αναγκαστικός Νόμος Α.Ν 625/68 266/Α/1968 Περί συμπληρώσεως και

τροποποιήσεως των γενικών περί
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# Είδος Πράξης Αριθμός Πράξης Αριθμός ΦΕΚ Αντικείμενο
1 2 3 4 5

σχεδίων πόλεων διατάξεων

7 Νομοθετικό

Διάταγμα

ΝΔ. 797/71 1/Α/1971 Περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων

8 Βασιλικό Διάταγμα Β.Δ. 139/71 49Α/1971 Σε εκτέλεση της παραγράφου 3 του

άρθρου 1 του ΝΔ. 797/71

9 Εγκύκλιος

Υπουργείου

Οικονομικών

Α13455/3899/26-5-1971 Περί εφαρμογής του Ν797/71

10 Απόφαση

Υπουργείου

Οικονομικών

109212/2475/12/31-7-1971 Περί καθορισμού ορίων και

προϋποθέσεων αμοιβής και ετέρων

δαπανών κτηματογράφησης του

άρθρου 25 του ΝΔ. 797/71

11 Απόφαση

Υπουργείου

Οικονομικών

196535/410Β/31-12/1971 Περί καθορισμού ορίων και

προϋποθέσεων αμοιβής και δαπανών

κτηματογραφήσεως του άρθρου

ΝΔ.797/71

12 Νομοθετικό

Διάταγμα

ΝΔ.1203/72 123/Α/1972 Περί ρυθμίσεως θεμάτων τιμών περί

αναγκαστικών απαλλοτριώσεων

13 Εγκύκλιος

ΥΠΕΧΩΔΕ

Α151/50178/78/20-5-1972 Εφαρμογή ΝΔ. 797/71

14 Εγκύκλιος

ΥΠΕΧΩΔΕ

Α262/65194/7894/4-8-1972 Τροποποιητική εγκύκλιος και οι

ισχύουσες διατάξεις περί των

απαλλοτριώσεων

15 Νομοθετικό

Διάταγμα

ΝΔ.280/74 11/Α/1974 Περί τροποποιήσεως του άρθρου ΝΔ.

797/71

16 Απόφαση

Υπουργείου

Οικονομικών

97909/3219/30.6/15-7-1975 Περί καθορισμού ορίων και

προϋποθέσεων αμοιβής και δαπανών

κτηματογραφήσεως του άρθρου 25

του ΝΔ. 797/71

17 Νόμος Ν653/77 214/Α/5-8-1977 Περί υποχρεώσεως των παρόδιων

ιδιοκτήτων δια την διάνοιξη εθνικών

οδών, αντικαταστάσεως της παρ. 3

του άρθρου 6 του Ν5269/1931 και
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# Είδος Πράξης Αριθμός Πράξης Αριθμός ΦΕΚ Αντικείμενο
1 2 3 4 5

ρυθμίσεως συναφών θεμάτων

18 Εγκύκλιος

Υπουργείου

Δημόσιων Έργων

Α.206/αρ.Α2β/01/168/ΦΝ221/29-7-1977

19 Εγκύκλιος

ΥΠΕΧΩΔΕ

Ε.7258/948/77 Αυτοδίκαια άρση απαλλοτρίωσης

20 Νόμος Ν947/79 169/Α/26-7-1979 Περί οικιστικών περιοχών

21 Προεδρικό Διάταγμα ΠΔ 929/79 259/Α/28-11-179 Περί της εκτελέσεως του άρθρου 1

του Ν653/77

22 Εγκύκλιος

ΥΠΕΧΩΔΕ

Γ.2233/723/3/80 Αυτοδίκαια άρση απαλλοτρίωσης

23 Εγκύκλιος

ΥΠΕΧΩΔΕ

Β22/14-8-1980 Σύνταξη νέων Κτηματολογίων και

ανασύνταξη εκπονηθέντων σύμφωνα

με τις διατάξεις του Ν653/1977 και

του ΠΔ 929/1979 κλπ.

24 Εγκύκλιος

ΥΠΕΧΩΔΕ

Β11/11-8-1981 Τροποποιητική της Εγκυκλίου

Β22/14-8-1980

25 Εγκύκλιος

ΥΠΕΧΩΔΕ

18624/5544/82/8-5-1982 Εφαρμογή του Ν653/77

26 Απόφαση

Υπουργείου

Δημοσίου Έργων

ΒΜ1β/849/13-3-1983 Περί έγκρισης τιμολογίου γενικής
εφαρμογής και την πληρωμή
εργασιών σύνταξης και πινάκων για
την απαλλοτρίωση ζώνης κάλυψης
υπεραστικών οδών σύμφωνα με το
Ν653/1977

27 Νόμος Ν1337/83 (άρθρα

5,24,26,32,36)

33/Α/14-3-1983 Επέκταση του πολεοδομικού

σχεδίου, οικιστική ανάπτυξη και

σχετικές ρυθμίσεις

28 Νόμος Ν1349/83 52/Α/25-4-1983 Σύσταση Οργανισμού Αντισεισμικού

Σχεδιασμού Προστασίας (ΟΑΣΠ) και

άλλες διατάξεις.

29 Εγκύκλιος

ΥΠΕΧΩΔΕ

Β7/2-7-1985 Σύνταξη νέων κτηματολογίων και
ανασύνταξη εκπονηθέντων σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν657/1977 και
του ΠΔ 929/1979
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# Είδος Πράξης Αριθμός Πράξης Αριθμός ΦΕΚ Αντικείμενο
1 2 3 4 5

30 Εγκύκλιος

ΥΠΕΧΩΔΕ

19579/855/26/3-3-1987 Αυτοδίκαια άρση απαλλοτρίωσης

31 Εγκύκλιος

ΥΠΕΧΩΔΕ

71383/19733/94/5-11-1987 Συντέλεση απαλλοτριώσεως

32 Εγκύκλιος

ΥΠΕΧΩΔΕ

48372/8072/63/22-6-1988 Εφαρμογή του Ν653/77

33 Εγκύκλιος

ΥΠΕΧΩΔΕ

48373/8073/63/22-6-1988 Εφαρμογή του Ν653/77

34 Εγκύκλιος

ΥΠΕΧΩΔΕ

30/Δ12/30945/16-3-1989 Οδηγίες για τη σύνταξη των

κτηματολογίων που απαιτούνται για

την κήρυξη των απαλλοτριώσεων

ακίνητων, σε περιοχές εκτός σχεδίου

πόλεως.

35 Νόμος Ν 1892/90  Άρθρο 95 101/Α/31-7-1990 Για τον εκσυγχρονισμό και την

ανάπτυξη και άλλες διατάξεις

36 Νόμος Ν2040/92 Άρθρο 34 70/Α/23-4-1992 Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας

Υπουργείου Γεωργίας και νομικών

προσώπων του και άλλες διατάξεις.

37 Νόμος Ν2052/92 94/Α/5-6-1992 Μέτρα για την αντιμετώπιση του

νέφους και πολεοδομικές ρυθμίσεις.

38 Εγκύκλιος

ΥΠΕΧΩΔΕ

Δ12/Ο/35572/23-7-1992 Διευκρινίσεις και οδηγίες για την

εφαρμογή διατάξεων των Ν2052/92

και 2040/92, οι οποίες ρυθμίζουν το

θέμα αναγκαστικών απαλλοτριώσεων

39 Εγκύκλιος

ΥΠΕΧΩΔΕ

60827/9993/14/14-4-1993 Αυτοδίκαια άρση απαλλοτριώσεως

40 Νόμος Ν2308/95 114/Α/15-6-1995 Κτηματογράφηση για τη δημιουργία

Εθνικού Κτηματολογίου, διαδικασία

έως τις πρώτες εγγραφές στα

κτηματολογικά βιβλία και άλλες

διατάξεις.

41 Εγκύκλιος

ΥΠΕΧΩΔΕ

23/3-7-1995 Αυτοδίκαια άρση απαλλοτριώσεως
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# Είδος Πράξης Αριθμός Πράξης Αριθμός ΦΕΚ Αντικείμενο
1 2 3 4 5

42 Προεδρικό Διάταγμα ΠΔ410/95 231/Α/14-11-

1995

Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας

43 Νόμος Ν2576 25/Α/9-2-1998 Βελτίωση των διαδικασιών για την

ανάθεση της κατασκευής των

δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις.

44 Νόμος Ν2882 17/Α/6-2-2001 Κώδικας Αναγκαστικών

Απαλλοτριώσεων Ακινήτων


