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ΘΕΜΑ: 

 

 

Έγκριση ανάθεσης σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου σύμφωνα με 

την παρ. 1 του άρθρου 128 του ν. 4412/2016 για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης 

Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης επί των προκαταρκτικών 

ενεργειών και προετοιμασίας διαδικασίας Διεθνούς Διαγωνισμού για τη σύναψη 

Σύμβασης  για τη «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση,  Λειτουργία, Συντήρηση και 

Εκμετάλλευση του τμήματος του ΒΟΑΚ Χανιά – Άγιος Νικόλαος».  

 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις: 

1) Της με αρ. πρωτ. Δ16α/04/773/29-11-1990 (ΦΕΚ Β’ 746) Κ.Υ.Α. του Υπουργού Προεδρίας της 

Κυβέρνησης και του Αναπλ. Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Εξαίρεση διοικητικών πράξεων ή 

εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών».  

2) Του  Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α' 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

κυβερνητικά όργανα», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29Α΄) και ισχύει. 

3) Του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» και τα σχετικά έγγραφα εφαρμογής 
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του.  

 

4) Του ν. 4138/2013 (ΦΕΚ Α΄72) «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 3 του 

Κεφαλαίου Β με το οποίο του ιδρύθηκε ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. και ρυθμίστηκαν τα θέματα λειτουργίας 

και αρμοδιοτήτων του 

 

5) Του  ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α. 52)Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο και ειδικότερα το 

άρθρο 35, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Γ.1., της παραγράφου Γ, του άρθρου 

πρώτου του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α. 85). 

 

6) Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ204Α’/2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει. 

 

7) Του άρθρου 3 του Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α΄ 114) περί ανασύστασης του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών 

και Δικτύων σε συνδυασμό με το Π.Δ, 123/2016 (ΦΕΚ Α΄ 208 και ειδικότερα το άρθρο 4 αυτού «Σύσταση 

Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης  και Μετονομασία Υπουργείου 

Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων». 

 

8) Τη με αρ. ΔΝΣγ/οικ.37834/ΦΝ466/06-04-2017 (ΦΕΚ 1980Β’/08-06-2017) Απόφαση Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ., 

"Αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου 

Υποδομών και Μεταφορών κατά την ανάθεση και εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων εκπόνησης 

μελετών και παροχής τεχνικών & λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ".  

 

9) Του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147 /08-08-2016) «Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και 

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

 

10) Το Π.Δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α΄208/04-11-2016) περί της μετονομασίας του Υπουργείου Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων σε Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.  

 

11) Του Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών.  

 
12) Του Π.Δ. 123/2017 (ΦΕΚ Α΄151) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών». 

 
13) Την υπ΄ αριθμ. 117384 Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης – Υποδομών και 

Μεταφορών «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων 

έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση 

των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (ΦΕΚ Β 3821/31-10-2017). 

 

 

Αφού λάβαμε υπόψη: 
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1. Την με αριθμ. πρ. 52287/9-5-2017 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού  Οικονομίας και 

Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στη ΣΑΕ-071 του εναρίθμου έργου  

2015ΣΕ07100011 με προϋπολογισμό 2.000.000 ευρώ. 

 

2. Την υπ΄αριθμ. ΠΥΣΠ/Β/οικ.172/03.03.2017 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και         

Μεταφορών με την οποία: 

i) Εγκρίθηκε το αίτημα του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.) για σύναψη 

Προγραμματικής Σύμβασης με σκοπό τη μεταβίβαση από τον Ο.Α.Κ. Α.Ε. και την ανάληψη 

από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών της αρμοδιότητας προκαταρκτικών ενεργειών 

και προετοιμασίας Διαδικασίας Προκήρυξης Διεθνούς Διαγωνισμού για τη σύναψη Σύμβασης 

για τη «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του 

τμήματος του ΒΟΑΚ Χανιά – Ηράκλειο». 

ii) Ανατέθηκε η σύνταξη και εκτέλεση της Προγραμματικής Σύμβασης με τον Ο.Α.Κ. Α.Ε., 

καθώς και η ανάθεση και εκτέλεση των Συμβάσεων των Συμβούλων (Νομικός Σύμβουλος, 

Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος και Σύμβουλος για την εκπόνηση της ανάλυσης Κόστους - 

Οφέλους του έργου)στη Διεύθυνση Προγραμματισμού Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης 

της Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών. 

iii) Ανατέθηκε η υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης εκ μέρους του Υπουργείου 

Υποδομών και Μεταφορών με τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. στο Γενικό Γραμματέα 

Υποδομών. 

 

3. Την από 27-03-2017 Προγραμματική Σύμβαση  μεταξύ του Ο.Α.Κ. Α.Ε. και του Υπουργείου 

Υποδομών και μεταφορών για την ανάληψη από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών της 

αρμοδιότητας προκαταρκτικών ενεργειών και προετοιμασίας Διαδικασίας Προκήρυξης 

Διεθνούς Διαγωνισμού για τη σύναψη Σύμβασης για τη «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, 

Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του τμήματος του ΒΟΑΚ Χανιά – Ηράκλειο». 

 
4. Την από 10-11-2017 Συμφωνία Τροποποίησης της από 27-03-2017 Προγραμματικής σύμβασης 

και την από 10-11-2017 Κωδικοποιημένη Προγραμματική Σύμβαση, με την οποία συμφωνήθηκε 

από τα Μέρη ότι το αντικείμενό της θα αναφέρεται στο τμήμα του ΒΟΑΚ Χανιά Άγιος Νικόλαος 

και  το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, αναλαμβάνει: 

 Να ολοκληρώσει το συμφωνηθέν Αντικείμενο και να συντάξει και διαθέσει την προκήρυξη 
του διεθνούς διαγωνισμού. 

 Όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να υλοποιήσει και να εγκρίνει τα 
αναφερόμενα στο 601/09-10-2017 έγγραφο του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, ως 
πολιτική βούληση της πολιτικής ηγεσίας, με σκοπό την βελτιστοποίηση της λύσης των 
διαμορφωνόμενων αναγκών του νησιού και σε συνδυασμό με τις νέες συγκοινωνιακές και 
λοιπές υλοποιούμενες και σχεδιαζόμενες υποδομές. 

 Να προσλάβει τους Συμβούλους (νομικός σύμβουλος, χρηματοοικονομικός σύμβουλος, 
τεχνικός σύμβουλος  και σύμβουλος για την εκπόνηση  της ανάλυσης κόστους - οφέλους 
του έργου) ή και μελετητές που θεωρούνται απαραίτητοι και θα συνεπικουρήσουν στη 
διαμόρφωση της δομής και αρχιτεκτονικής όλων των φάσεων του διαγωνισμού και θα 
προτείνουν το Τεύχος της Α Φάσης και όσα στοιχεία απαιτούνται για την υποβολή 
πρότασης ένταξης του έργου σε χρηματοδοτικά προγράμματα. 

 Να μεριμνήσει για την έγκριση διάθεσης του απαιτούμενου προϋπολογισμού, για την 
κάλυψη των δαπανών των συμβάσεων των Συμβούλων ή και μελετητών 
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 Να συμμετέχει στη Κοινή Επιτροπή για την παρακολούθηση της πορείας της σύμβασης και 

να παρέχει κάθε δυνατή και αναγκαία πληροφορία και βοήθεια στα πλαίσια των 

αρμοδιοτήτων του για την εμπρόθεσμη υλοποίηση όσων προβλέπονται στη σύμβαση. 

 

5. Την με αριθμ. πρ. ΠΥΣΠ/ΒΟΑΚ/οικ 618/03-08-2017 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και 

Μεταφορών με την οποία εγκρίθηκε: 

α) η δέσμευση ποσού σαράντα οκτώ χιλιάδων τριακόσια εξήντα ευρώ (48.360,00 €) 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) σε βάρος των πιστώσεων του Eνάριθμου Έργου 

2015ΣΕ07100011 της Σ.Α.Ε.-071 για σύναψη σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Νομικού 

Συμβούλου ΤΩΝ προκαταρκτικών ενεργειών και προετοιμασίας διαδικασίας Διεθνούς 

Διαγωνισμού για τη σύναψη Σύμβασης  για τη «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση,  

Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του τμήματος του ΒΟΑΚ Χανιά – Ηράκλειο».  

β) η εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 128 του ν. 4412/2016 και της συμμετοχής της 

Νομικού κας Ευαγγελίας  Παυλάκη  στη διαδικασία διαπραγμάτευσης. 

γ) η ανάθεση στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση 

Παραχώρησης  (Δ16) να προβεί στην προβλεπόμενη διαπραγμάτευση και να υποβάλλει προς 

έγκριση σχετικό υπόμνημα. 

 

6. Την με αριθμ. πρ. Δ16/ΒΟΑΚ/οικ. 978/14-12-2017 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και 

Μεταφορών, σύμφωνα με την οποία : 

i. Τροποποιήθηκε η υπ΄αριθμ. πρωτ. ΠΥΣΠ/ΒΟΑΚ/οικ.618/03-08-2017 Απόφαση 
Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών και ειδικότερα στην παράγραφο (1) του 
αποφασιστικού διαγράφεται η τελευταία λέξη «..Ηράκλειο» και αντικαθίσταται από τις 
λέξεις «..Άγιος Νικόλαος» λόγω επέκτασης του αντικειμένου στο τμήμα του ΒΟΑΚ 
Χανιά- Ηράκλειο. 

ii. Τροποποιήθηκε η υπ΄αριθμ. πρωτ. ΠΥΣΠ/ΒΟΑΚ/οικ.618/03-08-2017 Απόφαση του 
Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών και ειδικότερα στην παράγραφο (2) του 
αποφασιστικού διαγράφεται η φράση «…και αναθέτουμε στο Προϊστάμενο της 
Διεύθυνσης Προγραμματισμού Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης να προβεί στην 
προβλεπόμενη διαπραγμάτευση και να υποβάλλει προς έγκριση σχετικό υπόμνημα» και 
αντικαθίσταται ως εξής «…και αναθέτουμε στο Προϊστάμενο της  Διεύθυνσης 
Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης να προβεί στην προβλεπόμενη 
ανάρτηση και αποστολή των σχετικών προσκλήσεων προς διαπραγμάτευση στους 
οικονομικούς φορείς, να συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία από τη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης ειδικότερα όσον αφορά τον χρόνο των παραδοτέων και την 
αιτούμενη αμοιβή  και να υποβάλλει  σχετικό υπόμνημα» 

iii. Τροποποιήθηκε η υπ΄αριθμ. πρωτ. ΠΥΣΠ/ΒΟΑΚ/οικ.618/03-08-2017 Απόφαση του 

Υπουργού Υποδομών  & Μεταφορών και ειδικότερα η παράγραφος (3) του 

αποφασιστικού η οποία διαγράφεται. 

iv. Εγκρίθηκε συμπληρωματική δέσμευση ποσού είκοσι έξη χιλιάδων και σαράντα ευρώ 

(26.040,00€) (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και διάθεση ισόποσης πίστωσης, σε 

βάρος του Ενάριθμου Έργου 2015ΣΕ07100011 της Σ.Α.Ε.-071, για τη  σύναψη σύμβασης 

Παροχής Υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου των προκαταρκτικών ενεργειών και 

προετοιμασίας διαδικασίας Διεθνούς Διαγωνισμού για τη σύναψη Σύμβασης  για τη 

«Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση,  Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του 

τμήματος του ΒΟΑΚ Χανιά – Άγιος Νικόλαος». 
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v. Κλήθηκαν οι κάτωθι  οικονομικοί φορείς να λάβουν μέρος στη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης:  

 Δικηγορικό γραφείο Σ. Οικονόμου  

 Δεδοπούλου Θεοδώρα, Νομικός    

 Παυλάκη Ευαγγελία, Νομικός  

 

vi. κατά τα λοιπά η υπ΄αριθμ. πρωτ. ΠΥΣΠ/ΒΟΑΚ/οικ.618/03-08-2017 Απόφαση ισχύει ως 

έχει και οι διαδικασίες διαπραγμάτευσης θα επαναληφθούν για το συνολικό αντικείμενο 

που περιγράφεται πλέον  «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση,  Λειτουργία, 

Συντήρηση και Εκμετάλλευση του τμήματος του ΒΟΑΚ Χανιά – Άγιος Νικόλαος» και με 

προϋπολογιζόμενη αμοιβή Παροχής Υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου εβδομήντα 

τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια (74.400,00 €) (περιλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

 

 

Και επειδή: 

1. Το έργο του ΒΟΑΚ στο Τμήμα Χανιά-Άγιος Νικόλαος κρίνεται ως απόλυτης προτεραιότητας και   

ιεράρχησης από πλευράς οδικής ασφάλειας, κυκλοφοριακών χαρακτηριστικών και 

σπουδαιότητας στη στρατηγική μεταφορών της Κρήτης σε συνδυασμό και με τις λοιπές 

σχεδιαζόμενες υποδομές μεταφορών (νέο αεροδρόμιο Καστελίου, αναβάθμιση αεροδρομίου 

Χανίων). 

2. Κρίνεται απολύτως απαραίτητη η πρόσληψη Νομικού Συμβούλου προκειμένου να υποβοηθήσει 

την αρμόδια Υπηρεσία επί των προκαταρκτικών ενεργειών και προετοιμασίας διαδικασίας 

Διεθνούς Διαγωνισμού για τη σύναψη Σύμβασης  για τη «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση,  

Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του τμήματος του ΒΟΑΚ Χανιά –Άγιος Νικόλαος». 

3. Το αντικείμενο απασχόλησης του Νομικού Συμβούλου είναι απολύτως ειδικό και εμπίπτει στην 

πρόβλεψη της παρ. 1 του άρθρου 128 του ν.4412/2016, όπως ειδικότερα  αναλύεται: 

i. Νομική υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής και της αρμόδιας Υπηρεσίας για τις 
προκαταρκτικές ενέργειες και διαδικασίες προετοιμασίας της Προκήρυξης της Σύμβασης για 
την Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του 
τμήματος  του «ΒΟΑΚ Χανιά – Αγ. Νικόλαος». 

 
ii. Νομική αξιολόγηση και εντοπισμός θεμάτων και προβλημάτων των πιθανών πηγών εσόδων 

που θα συνεισφέρουν στη Βιωσιμότητα του έργου που θα έχει παραθέσει ο 
Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος (π.χ. αμοιβές διαθεσιμότητας, σκιώδη διόδια (shadow 
tolls), βινιέττα (vignette), εισπράξεις παρόδιων δραστηριοτήτων, διασταυρούμενες 
επιδοτήσεις (cross subsidies), ομόλογα έργου (project bonds). 

 
iii. Σχολιασμός των όρων και προϋποθέσεων χορήγησης των κεφαλαίων τα οποία καταρχήν 

προτίθεται να διαθέσει για το έργο η ΕΤΕπ και να κινητοποιήσει από άλλες τράπεζες. 
 

iv. Σχολιασμός της διαμόρφωση σεναρίων βέλτιστης χρήσης των κεφαλαίων τα οποία καταρχήν 
προτίθεται να διαθέσει για το έργο η ΕΤΕπ και να κινητοποιήσει από άλλες τράπεζες, που θα 
παραθέσει ο Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος. 
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v. Υποβολή προτάσεων για την διαμόρφωση της δομής και αρχιτεκτονικής όλων των φάσεων 
του Διαγωνισμού και σύνταξη του Τεύχους Προκήρυξης «Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος-Προεπιλογή» και συνεργασία με τον Χρηματοοικονομικό Σύμβουλο. 

 
vi. Νομική Υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής και της Κοινής Επιτροπής του άρθρου 6 της 

Προγραμματικής Σύμβασης κατά την υιοθέτηση των κριτηρίων επιλογής που θα 
συμπεριληφθούν στο Τεύχος της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Α’ Φάσης της διαδικασίας 
του Διαγωνισμού. Επίσης θα υποστηρίξει νομικά την Αναθέτουσα Αρχή  σε περίπτωση 
κατάθεσης οποιασδήποτε προσφυγής κατά του Τεύχους Προκήρυξης «Πρόσκληση 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος-Προεπιλογή» της Α’ Φάσης. 

 
vii. Καταρχήν αποτίμηση των συνεπειών των διαφόρων σεναρίων χρηματοοικονομικής και 

συμβατικής διαρρύθμισης σύμφωνα με το ESA 2010 (European System of Accounts) το 
MGDD 2016 (The latest version of the Eurostat Manual on Government Deficit and Debt – 
Implementation of ESA 2010, published in March 2016, and its supporting Clarification Note 
on the Statistical Treatment of PPP Contracts), τον Οδηγό «A Guide to the Statistical 
Treatment of PPPs - September 2016» και όποια άλλα έντυπα αναμένεται να εκδοθούν σε 
εξειδίκευση των ανωτέρω (π.χ. αντίστοιχο του Risk Distribution and Balance Sheet 
Treatment Practical Guide Second Edition, November 2014) 

 
viii. Υποβοήθηση/υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής στην κατάρτιση και υποβολή της 

απαιτούμενης Γνωστοποίησης Κρατικής Ενίσχυσης («Γνωστοποίηση») προς την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και την υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής  στις επαφές  με τις αρμόδιες 
υπηρεσίες της Ε.Ε. για τη χορήγηση της σχετικής Έγκρισης (Clearance) εκ μέρους της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί μη χορήγησης ανεπίτρεπτης κρατικής ενίσχυσης  για το Έργο, 
εφόσον προκύψει από τις αρχικές μελέτες βιωσιμότητας του έργου.  

 
ix. Υποβοήθηση/υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής στην κατάρτιση και υποβολή Φακέλου 

Ένταξης του έργου σε Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα (π.χ. EFSI). 
 

x. Συμμετοχή σε όλες τις συσκέψεις, στις οποίες θα ζητείται η παρουσία του Συμβούλου από 
την Κοινή Επιτροπή ή / και την Υπηρεσία (τυχόν έξοδα μετάβασης εκτός Αθηνών 
περισσότερο από μια φορά ή στο εξωτερικό δεν περιλαμβάνονται στη συμβατική αμοιβή). 

 

4. Η Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης προέβη με το υπ.αριθμ. 

Δ16/ΒΟΑΚ/οικ.990/15-12-2017 έγγραφό της και σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 128 του ν. 

4412/2016, σε ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, σχετικής 

Πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών 

Νομικού  Συμβούλου στους οικονομικούς φορείς  : 

 Δικηγορικό γραφείο Σ. Οικονόμου  

 Δεδοπούλου Θεοδώρα, Νομικός    

 Παυλάκη Ευαγγελία, Νομικός   

 

5.  Η Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης ενημέρωσε με το υπ. 

Αριθμ. Δ16/ΒΟΑΚ/οικ.991/15-12-2017 έγγραφό της τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς: 

 Δικηγορικό γραφείο Σ. Οικονόμου  

 Δεδοπούλου Θεοδώρα, Νομικός    

 Παυλάκη Ευαγγελία, Νομικός   
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για το αντικείμενο της σύμβασης του Νομικού Συμβούλου, τις ιδιαιτερότητες του έργου και τις 

απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση του αντικειμένου που έχει αναλάβει το Υπουργείο 

Υποδομών και Μεταφορών με τη Συμφωνία Τροποποίησης της από 27-03-2017 Προγραμματικής 

Σύμβασης και την Κωδικοποιημένη Προγραμματική Σύμβαση της 10-11-2017 και τους 

προσκάλεσε διαδοχικά στη διαδικασία διαπραγμάτευσης την 28-12-2017 ημέρα Πέμπτη. 

6. Στις  28-12-2017 έλαβε χώρα στα γραφεία της Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών με 

Σύμβαση Παραχώρησης στην οδό Καρύστου 5, η εν λόγω διαπραγμάτευση με τους 

συμμετέχοντες οικονομικού φορείς ως εξής: 

 Δικηγορικό γραφείο Σ. Οικονόμου (ώρα 12.00 πμ) 

 Δεδοπούλου Θεοδώρα, Νομικός     (ώρα 13.00 πμ) 

 Παυλάκη Ευαγγελία, Νομικός   (ώρα 14.00 πμ) 

 

7.  Με την από 28-12-2017 δήλωσή του (εισ. Δ16/1037/28-12-2017) το Δικηγορικό γραφείο Σ. 

Οικονόμου δήλωσε ότι συμφωνεί με την ανάληψη των καθηκόντων Νομικού Συμβούλου, με 

απαιτούμενο χρόνο υλοποίησης τους τέσσερεις (4)  μήνες και αμοιβή πενήντα εννέα χιλιάδες 

ευρώ (59.000,00 €) χωρίς ΦΠΑ ο οποίος βαρύνει τον Εργοδότη (Υπουργείο Υποδομών και 

Μεταφορών). 

8. Με την από 28-12-2017 δήλωσή της (εισ. Δ16/1038/28-12-2017) η Νομικός κα Δεδοπούλου 

Θεοδώρα  δήλωσε ότι συμφωνεί με την ανάληψη των καθηκόντων Νομικού Συμβούλου, με 

απαιτούμενο χρόνο υλοποίησης που δεν θα υπερβαίνει τους τέσσερεις (4) μήνες και αμοιβή 

πενήντα εννέα χιλιάδες και πεντακόσια ευρώ (59.500,00 €) χωρίς ΦΠΑ ο οποίος βαρύνει τον 

Εργοδότη (Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών). 

9. Με την από 28-12-2017 δήλωσή της (εισ. Δ16/1039/28-12-2017) η Νομικός κα Παυλάκη 

Ευαγγελία δήλωσε ότι συμφωνεί με την ανάληψη των καθηκόντων Νομικού Συμβούλου, με 

απαιτούμενο χρόνο υλοποίησης τους τέσσερεις (4) μήνες και αμοιβή πενήντα επτά χιλιάδες και 

πεντακόσια ευρώ (57.500,00 €) χωρίς ΦΠΑ ο οποίος βαρύνει τον Εργοδότη (Υπουργείο 

Υποδομών και Μεταφορών). 

10. Στο σχετικό Υπόμνημα του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών με 

Σύμβαση Παραχώρησης προτείνεται η ανάθεση της σύμβασης παροχής Υπηρεσιών Νομικού 

Συμβούλου στην κ. Παυλάκη Ευαγγελία. 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

 

1. Εγκρίνουμε την ανάθεση σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Νομικού  Συμβούλου για υποβοήθηση 

της Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης  επί των 

προκαταρκτικών ενεργειών και προετοιμασίας διαδικασίας Διεθνούς Διαγωνισμού για τη 

σύναψη Σύμβασης  για τη «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση,  Λειτουργία, Συντήρηση και 

Εκμετάλλευση του τμήματος του ΒΟΑΚ Χανιά – Άγιος Νικόλαος» στην Νομικό Παυλάκη 

Ευαγγελία με συνολική αμοιβή πενήντα επτά χιλιάδες και πεντακόσια ευρώ (57.500,00 €)  

χιλιάδες ευρώ (προ ΦΠΑ), διάρκεια της σύμβασης τέσσερις (4) μήνες και όρους που 

αναφέρονται στην παρούσα και εξειδικεύονται στη σύμβαση που θα υπογραφεί.  
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2. Εξουσιοδοτούμε τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση 

Παραχώρησης για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης 

 

3. Ορίζουμε ως Προϊσταμένη Αρχή τη Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση 

Παραχώρησης  και ως Διευθύνουσα Υπηρεσία της Σύμβασης του Νομικού Συμβούλου το Τμήμα 

Χρηματοοικονομικής και Νομικής Υποστήριξης αυτής. 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

Κοινοποίηση 

1. Γραφείο κ. Υπουργού ΥΠΟΔΟΜΩΝ & 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

2. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα Υποδομών 

3. Γραφείο κ. Γεν. Δ/ντή Σ.Υ Υποδομών  

4. Γραφείο κ.Γεν. Δ/ντή Οικ. Υπηρεσιών 

5. Γραφείο κ.Γεν. Δ/ντρια Στρατηγικού Σχεδιασμού 

6.  Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών 

Αναφορών (Δ1) 

Δ/νση Σχεδιασμού Προγρ/σμού & Ηλεκτρονικής 

Παρακολούθησης Τεχνικών Έργων (Δ10 

 

Εσωτερική Διανομή 

 1. Δ/ντης 

 2. Τμήμα Γ΄ 

 3. Χ.Α.  

 4. Φ. Έργου 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
& ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 
 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η Εξουσιοδοτημένη Υπάλληλος 

 
Ευαγγελία Γαλανάκη 
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