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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
101 91 Παπάγου
Τηλέφωνο: 2106508120
Δ/νση ηλεκτρον. ταχυδρ.: tkvel@yme.gov.gr Παπάγου, 23/11/2021

Αρ. Πρωτ:  335256

Προς 
τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων 

Κοινοποίηση
1. Βουλευτή κ. Ζεϊμπέκ Χουσεΐν
2. Βουλευτή κ. Παππά Νίκο 

Δια της Βουλής των Ελλήνων

Θέμα: «Αναφορικά με την πορεία του έργου Δημοτικής Οδοποιίας του Οικισμού Κενταύρου 
του Δήμου Μύκης»

Σχετ: Η Ερώτηση 4/04.10.2021 των Βουλευτών κ. κ. Ζεϊμπέκ Χουσεΐν & Παππά Νίκου

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, σας γνωρίζουμε ότι με την με αρ. 
71323/05.07.2019 Απόφαση (ΑΔΑ:6ΜΥΞ465ΧΙ8-ΦΑΡ) το συγκεκριμένο έργο εντάχθηκε στο 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019 στη ΣΑΕ 071 με κωδικό 2019ΣΕ07100007, τίτλο: 
«Έργα Δημοτικής Οδοποιίας στον οικισμό Κενταύρου του Δήμου Μύκης» και προϋπολογισμό 
2.100.000.00€. 

Η σχετική προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών και του 
Δήμου Μύκης υπογράφτηκε στις 17.11.2020 μετά τη με αριθμό 254/2020 Πράξη του Ε΄ 
Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Στο άρθρο 4, αυτής αναφέρονται τα εξής: «Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων 
μερών»: 

«4.1. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση και την 
διαχείριση των διαδικασιών ωρίμανσης, ανάθεσης και εκτέλεσης του έργου. Για την υλοποίηση 
των ανωτέρω: 

• Η Δ/νση Οδικών Υποδομών (Δ13) του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ. αναλαμβάνει: 
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Ως Αναθέτουσα Αρχή: 

o Τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης του έργου. 

o Την διαδικασία ανάθεσης της υλοποίησης του έργου. 

• Καθώς και ως Προϊσταμένη Αρχή: 

o Την διαχείριση και διοίκηση της υλοποίησης του έργου με αρμοδιότητες Προϊσταμένης Αρχής, 
σύμφωνα με τον Ν.4412/2016. 

o Να συμμετάσχει με εκπρόσωπό της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 7 της 
παρούσας. 

o Να μεριμνά για την εφαρμογή και την πιστή τήρηση των αρχών, των στόχων και του 
περιεχομένου της παρούσας Σύμβασης. 

o Να παρέχει αναγκαίες διευκολύνσεις και να εξασφαλίζει τα απαραίτητα μέσα για την υλοποίηση 
του έργου. 

o Να παρέχει κάθε διευκόλυνση στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης και να 
ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις, που απορρέουν από τις ανάγκες υλοποίησης του έργου. 

o Να παρέχει κάθε απαραίτητη τεχνική, επιστημονική και λειτουργική στήριξη για την υλοποίηση 
του έργου. 

o Σε περίπτωση που απαιτείται η συνδρομή και άλλων κρατικών φορέων για την υλοποίηση των 
αντικειμένων της σύμβασης να παρεμβαίνει κατάλληλα και να συντονίζει τις ενέργειες των 
συμβαλλομένων μερών προςτους φορείς αυτούς. 

• Η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) Έβρου του Υπ.ΥΠΟ.ΜΕ. αναλαμβάνει, ως 
Διευθύνουσα Υπηρεσία: 

o Την διαχείριση και διοίκηση της υλοποίησης του έργου (την επίβλεψη της κατασκευής με 
κατάλληλο προσωπικό, την πιστοποίηση και πληρωμή των λογαριασμών του αναδόχου 
κατασκευής κλπ.), σύμφωνα με τον Ν.4412/2016. 

o Την τήρηση του χρονοδιαγράμματος κατασκευής. 

o Την ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης του έργου 

4.2. Ο Δήμος Μύκης αναλαμβάνει: 

o Την εξασφάλιση των μελετών για την υλοποίηση του έργου. 

o Την εξασφάλιση των κάθε είδους αναγκαίων αδειοδοτήσεων και τυχόν απαλλοτριώσεων. 
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o Να συμμετάσχει με εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 7 της 
παρούσας.»

Ο Δήμος Μύκης με το με αρ. 9803/14.11.2018 έγγραφό του, ζήτησε από το Υπουργείο μας τη 
σύναψη προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του έργου: «Έργα Δημοτικής Οδοποιΐας 
στον οικισμό Κενταύρου του Δήμου Μύκης», αναφέροντας ότι διαθέτει τη με αρ. 41/2013 
οριστική μελέτη οδοποιΐας την επικαιροποίηση της οποίας με τα νέα τιμολόγια και ΦΠΑ 24% 
διαθέτει η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΕ». 

Μετά την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης, η Διεύθυνση του Υπουργείου μας ως 
Αναθέτουσα Αρχή επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Δήμο Μύκης για την αποστολή της μελέτης, ο 
Δήμος επιβεβαιώνοντας τα αναγραφόμενα στο παραπάνω έγγραφό του, ενημέρωσε ότι την 
επικαιροποιημένη μελέτη τη διαθέτει η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΕ» από την οποία και να ζητηθεί η αποστολή 
της, ώστε να προβούμε στη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης και κατόπιν στη διαδικασία 
ανάθεσης, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 4 της υπογεγραμμένης προγραμματικής 
σύμβασης. 

Η Υπηρεσία μας με τα με αρ. 131917/16.12.2020 και 232806/31.08.2021 έγγραφα προς την 
«ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΕ» ζήτησε την αποστολή της με αρ. 41/2013 επικαιροποιημένης μελέτης. 

     

Εσωτερική διανομή:
Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών

               Ο Υπουργός
 

Κωνσταντίνος Αχ. Καραμανλής
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