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ΘΕΜΑ 

 
: Ζγκριςθ δζςμευςθσ προχπολογιςμοφ ποςοφ ενόσ εκατομμυρίου πεντακοςίων ογδόντα 

χιλιάδων ευρϊ (1.580.000,00€) ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ δαπάνθσ του Φ.Π.Α ςε βάροσ 
του προχπολογιςμοφ του ενάρικμου ζργου 2020Ε24700001 τθσ ΑΕ247 του Π.Δ.Ε. και 
διάκεςθ ιςόποςθσ πίςτωςθσ για τθν υλοποίθςθ του ζργου «ΒΡΕΦΟΝΘΠΙΑΚΟ ΣΑΘΜΟ 
ΝΕΟΤ ΟΤΛΙΟΤ ΔΘΜΟΤ ΕΜΜΑΝΟΤΘΛ ΠΑΠΠA» που κα δθμοπρατθκεί, ανατεκεί, 
υλοποιθκεί και παραλθφκεί από τον Διμο Εμμανουιλ Παππά ερρϊν προσ τον οποίο 
μεταβιβάηεται θ ανωτζρω πίςτωςθ. 

 

φμφωνα με τισ διατάξεισ: 

1. Σου ν. 3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των 

κυβερνθτικών, διοικθτικών και αυτοδιοικθτικών οργάνων ςτο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ 

διατάξεισ» (Α’ 112). 

2. Σου ν. 4013/2011 «φςταςθ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ 

Μθτρώου Δθμοςίων υμβάςεων» (Α’ 204), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

3. Σου ν. 4281/2014 «Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ οικονομίασ, οργανωτικά κζματα 

Τπουργείου Οικονομικών και άλλεσ διατάξεισ» (Α’160)  κατά το τμιμα που διατθρικθκε ςε ιςχφ ςφμφωνα 

με τισ διατάξεισ του ν. 4403/16 και του ν. 4412/16. 

4. Σου ν. 4270/14 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) 

– δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» (Α΄143), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

5. Σου ν. 4412/2016 «Περί Δθμοςίων υμβάςεων Ζργων, Προμθκειών και Τπθρεςιών (προςαρμογι ςτισ 

Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147). 
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6. Σου ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτοσ οργάνωςθ λειτουργία και διαφάνεια τθσ Κυβζρνθςθσ, των 

κυβερνθτικών οργάνων και τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ» (Α’133). 

7. Σου ν. 4700/2020 «Ενιαίο κείμενο Δικονομίασ για το Ελεγκτικό υνζδριο, ολοκλθρωμζνο νομοκετικό 

πλαίςιο για τον προςυμβατικό ζλεγχο, τροποποιιςεισ ςτον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο, 

διατάξεισ για τθν αποτελεςματικι απονομι τθσ δικαιοςφνθσ και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 127). 

8. Σου ν. 4782/2021 «Εκςυγχρονιςμόσ, απλοποίθςθ και αναμόρφωςθ του ρυκμιςτικοφ πλαιςίου των 

δθμοςίων ςυμβάςεων, ειδικότερεσ ρυκμίςεισ προμθκειών ςτουσ τομείσ τθσ άμυνασ και τθσ αςφάλειασ και 

άλλεσ διατάξεισ για τθν ανάπτυξθ, τισ υποδομζσ και τθν υγεία» (Α΄36). 

9. Σου άρκρου 90 του π.δ.63/2005 περί «Κωδικοποίθςθσ τθσ Νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα 

Κυβερνθτικά Όργανα» (Α'98), το οποίο διατθρείται ςε ιςχφ με τον ν. 4622/2019 (Α’133). 

10. Σου π.δ.70/2015 (Α΄114) και ειδικότερα το άρκρο 3 περί τθσ αναςφςταςθσ του Τπουργείου Τποδομών, 

Μεταφορών και Δικτφων. 

11. Σου π.δ.123/2016 (Α΄208) περί τθσ μετονομαςίασ του Τπουργείου Τποδομών, Μεταφορών και Δικτφων ςε 

Τπουργείο Τποδομών και Μεταφορών. 

12. Σου π.δ.123/2017 «Οργανιςμόσ του Τπουργείου Τποδομών και Μεταφορών» (Α΄151), όπωσ τροποποιικθκε 

και ιςχφει. 

13. Σου π.δ.83/2019 «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ, Τπουργών, Αναπλθρωτών Τπουργών και 

Τφυπουργών» (Α΄121). 

14. Σου π.δ.84/2019 «φςταςθ και κατάργθςθ Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων 

Διοικθτικών Σομζων Τπουργείων» (Α΄123) και ειδικότερα το άρκρο 14. 

15. Σθσ υπ’ αρ.Δ16α/04/773/29-11-90 Κοινισ Απόφαςθσ του Τπουργοφ Προεδρίασ και του Αν. Τπουργοφ 

ΠΕΧΩΔΕ «περί εξαίρεςθσ διοικθτικών πράξεων ι εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών» 

(Β΄746). 

16. Σθσ υπ’ αρ. oικ.49485/2592/27-06-2018 Απόφαςθσ Τπουργοφ Τποδομών και Μεταφορών, «Σοποκζτθςθ 

προϊςταμζνου τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Τδραυλικών, Λιμενικών και Κτθριακών Τποδομών του Τπουργείου 

Τποδομών και Μεταφορών». 

17. Σθσ υπ’ αρ. oικ.33496/60549/30-07-2019 (Τ.Ο.Δ.Δ. 506) Απόφαςθσ Πρωκυπουργοφ «Διοριςμόσ μετακλθτοφ 

Γενικοφ Γραμματζα Τποδομών του Τπουργείου Τποδομών και Μεταφορών».  

18. Σθσ υπ’ αρ. 2585/01-07-2020 (Β’ 3089) Απόφαςθσ του Τπουργοφ Τποδομών και Μεταφορών «Οριςμόσ 

Αποφαινόμενου Οργάνου και Διατάκτθ. Μεταβίβαςθ τθσ εξουςίασ υπογραφισ «Με εντολι Τπουργοφ» 

ςτον Γενικό Γραμματζα Τποδομών του Τπουργείου Τποδομών και Μεταφορών κατ’ άρκρο 13 παρ. 6 και 37 

παρ. 2 και 3 του ν. 4622/2019 (Α’ 133)». 

19. Σθσ λοιπισ νομοκεςίασ περί εκτζλεςθσ των Δθμοςίων Ζργων. 
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Και αφοφ λάβαμε υπόψθ: 

1. Σθ ΑΕ 274 τροπ. 0/30-12-2020 ςτθν οποία περιλαμβάνεται το ενάρικμο ζργο 2020Ε24700001 με τίτλο 

«ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΑΘΜΟ ΝΕΟΤ ΟΤΛΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΠΑΠΠA» προχπολογιςμοφ 

1.680.000,00€ και ειδικότερα το υποζργο 1 με τίτλο: «Βρεφονθπιακόσ τακμόσ Νζου ουλίου Διμου 

Εμμανουιλ Παππά » προχπολογιςμοφ 1.580.000,00€. 

2. Σο με α.π. 3850/30-05-2021 (α.π. ΙΡΙΔΑ 84602/01-04-2021) ζγγραφο του Δθμάρχου Εμμανουιλ Παππά με το 

οποίο αιτείται τθ δζςμευςθ πίςτωςθσ για τθν δθμοπράτθςθ του ζργου του κζματοσ. 

3. Σθν ανάγκθ υλοποίθςθσ του υποζργου 1: «ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΑΘΜΟ ΝΕΟΤ ΟΤΛΙΟΤ ΔΗΜΟΤ 

ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΠΑΠΠA» ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν.4412/2016, το οποίο κα δθμοπρατθκεί, ανατεκεί, 

υλοποιθκεί και παραλθφκεί από τον Διμο Εμμανουιλ Παππά. 

Και επειδι: 

1. Η εκτζλεςθ του εν λόγω ζργου είναι αναγκαία κακώσ κα βοθκιςει ςε μζγιςτο βακμό τισ ςφγχρονεσ 

οικογζνειεσ και ειδικότερα τισ εργαηόμενεσ μθτζρεσ, αλλά και κα δώςει τθ δυνατότθτα ςτα παιδιά 

προςχολικισ θλικίασ  να φυλαχκοφν με αςφάλεια και δθμιουργικι απαςχόλθςθ κατά τα πρώτα τουσ ζτθ.  

2. Η προσ δζςμευςθ πίςτωςθ του κζματοσ δεν προκαλεί υπζρβαςθ του εγκεκριμζνου προχπολογιςμοφ του 

ενάρικμου ζργου 2020Ε24700001 τθσ ΑΕ247 του ΠΔΕ. 

ΑΠΟΦΑΙΗΟΤΜΕ 

1. Σθ δζςμευςθ προχπολογιςμοφ ποςοφ ενόσ εκατομμφριου πεντακοςίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ 

(1.580.000,00€) ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ δαπάνθσ του Φ.Π.Α., ςε βάροσ του προχπολογιςμοφ του 

ενάρικμου ζργου 2020Ε24700001 τθσ ΑΕ 247 του Π.Δ.Ε και τθ διάκεςθ ιςόποςθσ πίςτωςθσ για τθν 

υλοποίθςθ του υποζργου 1 με τίτλο «ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΑΘΜΟ ΝΕΟΤ ΟΤΛΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ 

ΠΑΠΠA». 

2. Σθ μεταβίβαςθ τθσ ανωτζρω πίςτωςθσ ςτο Διμο Εμμανουιλ Παππά. 

3. Η δθμοπράτθςθ του ζργου να γίνει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν.4412/2016 όπωσ ζχει τροποποιθκεί και 

ιςχφει. 

4.  Κακορίηουμε με τθν πίςτωςθ των 1.580.000,00€ να αντιμετωπιςτοφν οι δαπάνεσ ςυνολικά για εργαςίεσ, 

Γ.Ε & Ο.Ε 18%, ανακεώρθςθ τιμών, απρόβλεπτα και Φ.Π.Α. 

5. Η παραπάνω πίςτωςθ που εγκρίνεται ςφμφωνα με τθν παροφςα απόφαςθ, περιορίηεται αυτομάτωσ ςτο 

ποςό του ςυμφωνθτικοφ τθσ ςφμβαςθσ με αντίςτοιχθ προςαρμογι του ΦΠΑ, των απροβλζπτων και τθσ 

ανακεώρθςθσ. 

6. Απαγορεφεται θ χρθςιμοποίθςθ του υπολειπόμενου ποςοφ για άλλεσ δθμοπραςίεσ. 

7. Η Ανακζτουςα Αρχι, θ Προϊςταμζνθ Αρχι και θ Διευκφνουςα Τπθρεςία του ζργου κα οριςτεί με απόφαςθ 

του Διμου Εμμανουιλ Παππά. 
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8. τθν πινακίδα δθμοςιότθτασ του ζργου, ςτα τεφχθ Δθμοπράτθςθσ, ςτα ζγγραφα τθσ φμβαςθσ κα 

αναγράφεται ότι εκτελείται με Εκνικοφσ Πόρουσ από το Π.Δ.Ε. του Τπουργείου Τποδομών και 

Μεταφορών/Γενικι Γραμματεία Τποδομών. 

9. Αντίγραφο τθσ φμβαςθσ με ευκφνθ τθσ Προϊςταμζνθσ Αρχισ να διαβιβαςτεί ςτθ Διεφκυνςθ Κτθριακών 

Τποδομών (Δ21) τθσ Γεν. Δ/νςθσ Τ.ΛΙ.Κ.Τ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Τποδομών του Τπουργείου Τποδομών 

και Μεταφορών. 

10. Η Γενικι Γραμματεία Τποδομών του ΤΠ.Τ.ΜΕ. δια τθσ Διευκφνςεωσ Κτθριακών Τποδομών (Δ21), διατθρεί 

το δικαίωμα να εποπτεφει τθν αντιςτοίχιςθ του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου και τθν πρόοδο τθσ 

ςφμβαςθσ με επί τόπου επικεωριςεισ. 

υνθμμζνα: 
Σο υπ’ αρ. 3850/30-03-2021 
Αίτθμα Διμου Εμμανουιλ Παππά 
 
Κοινοποίθςθ: 
1. Γραφείο Γενικοφ Γραμματζα Τποδομών  
2. Γεν. Δ/ντι Τ.ΛΙ.Κ.Τ.  
3. Δ/νςθ ΠΔΑ (Δ1) 
4. Δ10 
5. Δ.Ο.Δ. (Δ2) 
6. Διμοσ Εμμανουιλ Παππά 

texnep@0670.syzefxis.gov.gr 
 
 

Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΤΠΟΔΟΜΩΝ 
 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΘ 
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