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                 Αθήνα   22 -11- 2017                  
                 Αρ. πρωτ. οικ. 671 
 
 
 
 
 

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ  :  Σεβαστουπόλεως 1 & Φειδ ιππίδου                         
ΤΑΧ. ΚΩΔ  :  115 26 Αθήνα                      
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  :  Δ.  Φωκά                                
ΤΗΛΕΦΩΝΟ  :  210 7481993           
TELEFAX : 210 7790253         
e-mai l  :  dya@ggde.gr  
 
 
 
                    

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  

 

  ΘΕΜΑ:   Έγκριση των τευχών δημοπράτησης  του έργου :  «Μικρή επέκταση του 

διαδρόμου προσαπογειώσεων αεροσκαφών στον Κρατικό Αερολιμένα 

Σύρου (ΚΑΣΟΒ)»  

 

ΕΝΑΡΙΘΜΟ ΕΡΓΟ :  2015ΣΕ07700005 της ΣΑΕ 077   

 

 

Σύμφωνα με τ ις διατάξεις  :  
 
1.  Της Κ.Υ. Απόφασης Δ16α/04/773/29 -11-1990 του Υπουργού Προεδρίας της 

Κυβέρνησης και του Αναπλ. Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. «Περί εξαίρεσης δ ιοικητ ικών 

πράξεων και  εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών».  

 

2.  Του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α΄247) «Περί Δημοσίου Λογ ιστ ικού, ελέγχου των δαπανών 

του Κράτους και άλλες δ ιατάξε ις» και το Νομοθετ ικό Διάταγμα 2957/1954 (ΦΕΚ 

Α΄186) «Περί δημοσίων επενδύσεων και συμπληρώσεως των σχετικών προς ταύτας 

δ ιατάξεων του Δημοσίου Λογιστικού», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με 

τον Ν.4270/2014 (ΦΕΚ΄Α΄143) «Αρχές δημοσιονομικής δ ιαχε ίρισης και εποπτε ίας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) .  

 

3.  Του Π.Δ. 63/05 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας γ ια την Κυβέρνηση και  τα 

Κυβερνητ ικά όργανα» (ΦΕΚ 98Α, 22 -4-2005),  όπως τροποποιήθηκε με το 

Ν.4320/2015(ΦΕΚ 29 Α΄)  κα ι ισχύει .  

 

4.  Της ΣΑΕ 077, Τομέας Συγκοινωνίες, Υποτομέας «ΑΕΡΟΔΡ ΟΜΙΑ» του Υπουργε ίου  

Υποδομών & Μεταφορών .  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                                               
& ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (β) 
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5. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ112Α΄/13 -07-2010) «Ενίσχυση της δ ιαφάνε ιας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητ ικών, δ ιο ι κητ ικών και  

αυτοδιοικητ ικών οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγε ια» και  άλλες δ ιατάξε ις » .  

  

6.  Του Π.Δ.  69/2015  (ΦΕΚ Α΄113/21 -9-2015) «Διορισμός του Αλεξ ίου Τσίπρα  του 

Παύλου, Αρχηγού του Κόμματος του «Συνασπισμού Ριζοσπαστ ικής Αριστεράς» 

(ΣΥ.ΡΙ.Ζ.Α.) ,  ως Πρωθυπουργού».  

 

7.  Του Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α΄114/22 -9-2015) «Ανασύσταση των Υπουργε ίων Πολ ιτ ισμού 

και Αθλητ ισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (…)» και  ε ιδικότερα  του άρθρου 

3 αυτού.  

 

8.  Του Π.Δ.123/2016 (ΦΕΚ 208 Α΄/2016)  γ ια μετονομασία του Υπουργε ίου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.  

 

9.   Του Ν.3689/2016 (ΦΕΚ 94/Α/27 -05-2016) «Επείγουσες δ ιατάξε ις γ ια την εφαρμογή 

της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και δ ιαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες 

δ ιατάξε ις».  

 

10.  Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄/2016)Δημόσιες συμβάσεις Έργων,  Προμηθειών και 

Υπηρεσιών.  

 

11.  Του Π.Δ.125/2016(ΦΕΚ Α΄210/5 -11-2016)  «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών» και ε ιδ ικότερα τον δ ιορισμό του Χρήστου Σπίρτζη  του 

Παναγιώτη στη θέση του Υπουργού Υποδομών και  Μεταφορών.  

 

12.  Της Απόφασης με αρ. πρωτ.  ΔΝΣγ/οικ.  37835/ΦΝ 466/06 -04-2017 (ΦΕΚ Β΄  

1980/2017) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Αναθέτουσας και Προϊσταμένης Αρχής στις  

συμβάσεις  δημοσίων έργων του ν.  4412/2016 αρμο διότητας της Γενικής Γραμματε ίας 

Υποδομών και  Μεταφορών».  

 

13.  Του Κανονισμού Περιγραφικών Τ ιμολογ ίων Εργασιών γ ια δημόσιες συμβάσεις έργων,  

που εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση της παρ. 7ζ του άρθρου 53 του Ν.4412/2016,   

δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνη σης ΦΕΚ1746/Β/19 -05-2017 και  

εφαρμόζεται  υποχρεωτικά στ ις δ ιαδικασίες σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων 

(του Βιβλ ίου 1 και του Βιβλ ίου 2 του Ν.4412/2016) με χρόνο έναρξης την 15η Ιουλίου 

2017 και μετέπειτα(ΦΕΚ1994/Β/2017) .  

 

14.  Της με αρ. 56902/215/19 -05-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’  1924) «Τεχνικές  

λεπτομέρε ιες και δ ιαδικασίες λε ιτουργ ίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».    

 

15.  Της με αρ. πρωτ.  οικ .268/29 -05-2017 (ΦΕΚ 1911/01 -06-2017) Απόφασης 

«Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού ή Υφυπουργού», κατά 

περίπτωση στους: Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Γενικό 

Γραμματέα Υποδομών,  …».   

 

16.  Της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’  1781) «Ρύθμιση ε ιδ ικότερων 
θεμάτων λε ιτουργ ίας και δ ιαχε ίρ ισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργε ίου Οικονομίας και Ανάπτυξης».  

 

17.  Της με αρ. 83010/4098/2 -8-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (2710 Β) «Ρυθμίσεις 

τεχνικών ζητημάτων που αφορούν τ ην ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων,  

μελετών, και παροχής τεχνικών και λο ιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με  

κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 
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βάσει τ ιμής και μόνο στην ανοικτή δ ιαδικασία του άρθρου 27 σχετικ ά με τη χρήση 

των επιμέρους εργαλε ίων και δ ιαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

 

18.  Του ΠΔ 123/2017 (ΦΕΚ 151/Α΄/12 -10-2017) «Οργανισμός του Υπουργε ίου Υποδομών 

και  Μεταφορών» .  

 

19.  Της με αρ. 117384/Β/2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης 117384/2017 (ΦΕΚ 

3821/31-10-2017) «Ρυθμίσε ις  τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την  ανάθεση των 

Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και  λοιπών συνα φών 

επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλε ίων και  δ ιαδικασιών του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» .  

 

20. Των λοιπών ισχυουσών ρυθμίσεων γ ια τα Δημόσια Έργα.  

 

 

Αφού λάβαμε  υπόψη:   

 

 

1.  Την Κοινή Απόφαση Υπουργών ΠΕ .ΧΩ .ΔΕ-ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ με αρ.  

πρωτ. ο ικ .65826/24 -01-1998 «Έγκριση περιβαλλοντ ικών όρων για την κατασκευή 

έργων βελτίωσης και την λε ιτουργ ία του κρατ ικού Αερολ ιμένα Σύρου (ΚΑΣΟ) που 

βρίσκεται στην περιοχή του Νομού Κυκλάδων».  

 

2.  Τη  με αρ. πρωτ.ο ικ.166805/11 -03-2013(ΑΔΑ: ΒΕΔΔ0 -Ο9Β) Απόφαση Υπουργού 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλ ιματ ικής Αλλαγής «Τροποποίηση και παράταση 

ισχύος των περιβαλλοντ ικών όρων του αερολιμένα Σύρου».  

 

3.  Την Απόφαση με αρ.  πρωτ. ΔΤΥ/Δ7/Δ/39626/8238/19 -7-2011 της Υ.Π.Α. ,  με την 

οποία εγκρίθηκε η μελέτη του έργου του θέματος.   

 

4.   Το γεγονός ότ ι με το δημοπρατούμενο έργο αναβαθμίζετα ι το αεροδρόμιο της Σύρου,  

με ευμενε ίς επιπτώσεις στην ανάπτυξη τόσο της περιοχής όσο και της ευρύτερης 

Περιφέρε ιας Νοτ ίου Αιγαίου.  

 

5.   Το με αρ.  πρωτ.71/25 -1-2016 έγγραφο της Υπηρεσίας Πολ ιτ ικής Αεροπο ρίας-Γραφείο 

Διοικητή με το οποίο διαβιβάσθηκε  στην Υπηρεσία μας, Διεύθυνση Υποδομών 

Αεροδρομίων,  η μελέτη  του έργου του θέματος.  

 

6.   Τη με αρ. πρωτ ο ικ .272/5-04-2016 Απόφαση του Υπουργού Μεταφορών, Υποδομών 
και Δικτύων με την οποία, μεταξύ άλλων εγκρίθηκε η δέσμευση προϋπολογ ισμού 
δαπάνης 1.334.000,00€(με Φ.Π.Α.)  και δ ιάθεση ισόποσης πίστωσης σε βάρος του 
ενάριθμου έργου 2015ΣΕ07700005 της ΣΑΕ 077   γ ια τη δημοπράτηση του έργου του 
θέματος.  

 
7.  Τη με αρ.  πρωτ. ο ικ422/20 -07-2017 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υποδομών ,  με 

την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση συμπληρωματ ικού προϋπολ ογ ισμού δαπάνης 

92.000,00 € και η διάθεση συμπληρωματ ικής ισόποσης πίστωσης λόγω αύξησης του 

Φ.Π.Α. από 16% σε 24% σε βάρος του ενάριθμου έργου 2015ΣΕ07700005 της ΣΑΕ 

077 για την κάλυψη της  δαπάνης δημοπράτησης του έργου .  

 

8.  Τη με αρ.  πρωτ.  οικ. 617/24 -10-2017 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών & 

Μεταφορών ,  με την οποία τροποποιήθηκε η  ανωτέρω  με αρ. πρωτ. ΔΥΑ 272/5 -04-
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2016 απόφαση, προκειμένου η δημοπράτηση του έργου να πραγματοποιηθε ί  

σύμφωνα με τ ις ισχύουσες σήμερα διατάξε ις  του Ν.4412/2016.   

 
9.  Τα τεύχη δημοπράτησης του υπόψη έργου  που συμπληρώθηκαν και ελέγχθηκαν από 

την Διεύθυνση Υποδομών Αεροδρομίων  και αποτελούνται από  τη Διακήρυξη  
Δημοπρασίας ,  το Περιγραφικό Τ ιμολόγιο Μελέτης, την Ειδ ική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ. ) ,  τ ις Τεχνικές Προδιαγραφές, την Τεχνική  Περιγραφή, τον 
Προϋπολογ ισμό Μελέτης,  το έντυπο οικονομικής προσφοράς, όπως αυτό  παράγεται 
από την ε ιδ ική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος(ΕΣΗΔΗΣ),  το Σχέδιο 
Ασφάλειας και Υγε ίας (ΣΑΥ) και το  Φάκελο  Ασφάλειας και Υγε ίας (ΦΑΥ).  

 

 

 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι   Ζ   Ο  Υ  Μ  Ε  
 

 
 

         Εγκρίνουμε τα τεύχη δημοπράτησης του  έργου: «Μικρή επέκταση του διαδρόμου 

προσαπογειώσεων αεροσκαφών στον κρατικό Αερολιμένα Σύρου (ΚΑΣΟΒ)»  

προϋπολογ ισμού ένα εκατομμύριο  τετρακόσιες ε ικοσιέξ ι  χιλ ιάδες ευρώ 

(1.426 .000,00€)  (με ΦΠΑ) ,  ήτο ι τη Διακήρυξη  Δημοπρασίας, το Περιγραφικό  

Τ ιμολόγ ιο Μελέτης, την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) ,  τ ις Τεχνικές 

Προδιαγραφές, την Τεχνική Περιγραφή , τον Προϋπολογισμό Μελέτης, το έντυπο 

οικονομικής προσφοράς, το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγε ίας (ΣΑΥ) και το  Φάκελο  

Ασφάλειας και Υγε ίας (ΦΑΥ) .  

 
 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ     Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                                                                            

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ   

1.  Γρ.  Υπουργού ΥΠ.ΜΕ.                                                

2.  Γρ.  Γεν. Γραμματέα Υποδομών  

3.  Γρ.  Γεν. Διευθυντή Συγκοινωνιακών Υποδομών                         

    Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, Παπάγου                                Δ. ΜΑΚΡΗΣ                                                      

            

ΕΣΩΤ.ΔΙΑΝΟΜΗ   
 
1.  Χ.Α.    
2.  Φ.Ε.   
3.  Φ. Δ/ντή  
4.  Τμήματα (α),  (β)  
5.  Κ.  Χολέβας  
6.  Δ.  Φωκά        
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