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ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ 

ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΤΠΟΔΟΜΩΝ 

ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΤΓΚΟΘΝΩΝΘΑΚΩΝ ΤΠΟΔΟΜΩΝ 

Αζήλα, 7 – 2 – 2019 

Α.Π.: Γ14/β/νηθ.351/Φ-Α3 

ρεη. 193 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΣΑΘΔΡΗ ΣΡΟΥΙΑ, 

ΤΝΣΗΡΗΔΧΝ & ΑΦΑΛΔΙΑ (Γ14) 

 

 

        ΑΑ  ΠΠ  ΟΟ  ΦΦ  ΑΑ    ΗΗ 

ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ (β’) 

Σαρ. Γηεχζπλζε : Λεσθ. Κεθηζίαο 37 

                        : 151 23 Μαξνχζη 

Πιεξνθνξίεο   : Γεσξ. Αζκάλεο 

Σει.                 : 210- 64.17-508 

Fax                  : 210- 64.17-609  

Δ-mail               : daoy@ggde.gr 

 
ΘΕΜΑ :  Έγθξηζε ρνξήγεζεο παξάηαζεο : α) ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο β) ηεο 4

εο
 

απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο θαη γ) ηεο 4
εο

 ελδεηθηηθήο ηκεκαηηθήο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ : 

«Καηαζθεπή έμη (6) πεδνγεθπξώλ ζε βαζηθνύο άμνλεο ηνπ ιεθαλνπεδίνπ Αηηηθήο», ηεο 

αλαδφρνπ εξγνιεπηηθήο εηαηξείαο ‘’ΣΑΘΗ ΚΟΚΚΘΝΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ 2020 Α.Ε.’’ ηεο 

Πξάμεο Καηαζθεπή πεδνγεθπξψλ ζε βαζηθνχο άμνλεο ηνπ ιεθαλνπεδίνπ Αηηηθήο. 

       (Δλάξηζκν έξγν 2016ΔΠ08510043 ηεο ΑΔΠ 085/1) Πξνυπνινγηζκφο ππνέξγνπ 5.921.486,81€. 

 

ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο : 

1. Σνπ Π.Γ./ηνο 63/2005 (Φ.Δ.Κ. 98Α') «Κσδηθνπνίεζε ηεο Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα 

Κπβεξλεηηθά Όξγαλα», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

2. Σνπ άξζξνπ 3 ηνπ Π.Γ./ηνο 70/2015 (Φ.Δ.Κ. 114Α) πεξί αλαζχζηαζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, 

Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ. 

3. Σνπ Π.Γ./ηνο 123/2016 (Φ.Δ.Κ. 208Α) πεξί κεηνλνκαζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη 

Γηθηχσλ ζε Τπνπξγείν Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ. 

4. Σνπ Π.Γ./ηνο 125/2016 (Φ.Δ.Κ. 210Α) «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη 

Τθππνπξγψλ». 

5. Σνπ Π.Γ./ηνο 123/2017 (Φ.Δ.Κ. 151Α) «Οξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ» θαη 

εηδηθφηεξα ην άξζξ. 33, κε ην νπνίν ζπζηάζεθε ε Γηεχζπλζε Τπνδνκψλ ηαζεξήο Σξνρηάο 

πληεξήζεσλ θαη Αζθάιεηαο (Γ14). 

6. Σνπ Ν.4412/2016 (Φ.Δ.Κ. 147Α’) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

7. Σεο κε αξ. πξση. ΓΝγ/νηθ.37835/ΦΝ466/6-4-2017 (Φ.Δ.Κ. 1980Β) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ 

ΤΠΟ.ΜΔ. «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη Πξντζηακέλεο Αξρήο ζηηο ζπκβάζεηο 

δεκνζίσλ έξγσλ ηνπ Ν.4412/2016 αξκνδηφηεηαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Τπνδνκψλ, ηνπ Τπνπξγείνπ 

Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ». 
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8. Σεο κε αξ. πξση. Γ16α/04/773/29-11-1990 (Φ.Δ.Κ. 746Β) Κνηλήο Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Πξνεδξίαο 

ηεο Κπβέξλεζεο θαη ηνπ Αλαπιεξ. Τπνπξγνχ ΠΔ.ΥΧ.ΓΔ. «Δμαίξεζε δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ ή 

εγγξάθσλ απφ ηνλ θαλφλα ησλ ηξηψλ ππνγξαθψλ». 

9. Σνπ Ν.3861/2010 (Φ.Δ.Κ. 112Α) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη 

πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα 

Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, θαζψο θαη ηα ζρεηηθά έγγξαθα 

εθαξκνγήο ηνπ. 

10. Σνπ Ν.3614/2007 (Φ.Δ.Κ. 267Α) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα 

ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

11. Σνπ Ν.4314/2014 (Φ.Δ.Κ. 265Α) «Α) γηα ηελ δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ 

παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014 – 2020, Β) Δλζσκάησζε ηεο νδεγίαο 2012/17 ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13
εο

 Ινπλίνπ 2012 (EE L 156/16.6.2012) ζην 

ειιεληθφ Γίθαην ηξνπνπνίεζε ηνπ λ.3419/2005 θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.. 

 

Αθνύ ιάβακε εηδηθόηεξα ππόςε : 

 

1. Σελ κε αξ. πξση. 3036/21-10-2016 (ΑΓΑ : Χ2ΦΜ7-94Τ) Απφθαζε ηεο Πεξηθεξεηάξρε Αηηηθήο 

Έληαμεο ηεο Πξάμεο  «Καηαζθεπή Πεδνγεθπξψλ ζε βαζηθνχο Άμνλεο ηνπ Λεθαλνπεδίνπ Αηηηθήο», κε 

Κσδηθφ Πξάμεο/MIS (ΟΠ) 5001380 ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αηηηθή 2014-2020», Κσδηθφ 

Πξάμεο Α Δλαξίζκνπ 2016ΔΠ08510043 θαη ζπλνιηθφ Πξνυπνινγηζκφ 13.000.000€. 

2. Σελ κε αξ. πξση. 125191/28-11-2016 (ΑΓΑ :6ΙΘΓ4653Ο7-Σ0Δ) Απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή 

Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο έγθξηζεο έληαμεο ηεο Πξάμεο  ζην ΠΓΔ 2016 ηεο ΑΔΠ 085/1, 

κε ζπγρξεκαηνδφηεζε απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη απφ Δζληθνχο 

Πφξνπο, ζην Πιαίζην ηνπ Δ.Π. Αηηηθή 2014-2020, κέζσ ΠΔΠ. 

3. Σελ κε αξ. πξση. ΓΑΟΤ/νηθ/1669/Φ-Α3/16-12-2016 (Α.Γ.Α. : Φ4ΓΦ46530Ξ-ΔΠ) Απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ ΤΠΟ.ΜΔ., κε ηελ νπνία α) εγθξίζεθε ε δέζκεπζε πνζνχ 13.000.000€ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.), ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ ελάξηζκνπ έξγνπ 2016ΔΠ08510043 ηεο 

ΑΔΠ 085/1, γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Πξάμεο «Καηαζθεπή  Πεδνγεθπξψλ ζε βαζηθνχο άμνλεο ηνπ 

Λεθαλνπεδίνπ Αηηηθήο» β) εγθξίζεθε ε δεκνπξάηεζε ηνπ ππφςε έξγνπ κε αλνηθηή δηαδηθαζία (άξζξν 

27 ηνπ Ν. 4412/2016) γ) νξίζηεθε σο Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ην Σκήκα Καηαζθεπήο Έξγσλ (Σ.Κ.Δ. 

Αζήλαο) ηεο Δ.Τ.Γ.Δ./Κ...Τ., ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Τπνδνκψλ, ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ θαη 

Μεηαθνξψλ θαη δ) εμνπζηνδνηήζεθε ν Πξντζηάκελνο ηεο ΓΑΟΤ λα εγθξίλεη ηα ζρεηηθά ηεχρε 

δεκνπξάηεζεο θαη λα δηελεξγήζεη ηνλ Γηαγσληζκφ (θαη ηηο ηπρφλ επαλαιήςεηο απηνχ). 

4. Σελ κε αξ. πξση. ΓΑΟΤ/158/Φ-Α3/14-02-2017 Απφθαζε κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ ηα Σεχρε 

Γεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ. 

5. Σελ κε αξ. πξση. ΓΑΟΤ/807/Φ-Α3/03-08-2017 (ΑΓΑ : 6ΓΗΜ465ΥΘΞ-ΠΑ) Απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ κε ηελ νπνία θαηαθπξψζεθε ε ζχκβαζε θαηαζθεπήο ηνπ ππφςε έξγνπ ζηνλ νηθνλνκηθφ 
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θνξέα «ΣΑΘΗ ΚΟΚΚΙΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ 2020 Α.Δ.» κε κέζε έθπησζε (Δκ) πελήληα δπν θαη 

πελήληα εθαηνζηά επί ηνηο εθαηφ (52,50%) επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Τπεξεζίαο ε νπνία αληηζηνηρεί 

ζε ζπλνιηθφ πνζφ πέληε εθαηνκκπξίσλ ελληαθνζίσλ είθνζη κίαο ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ νγδφληα έμη 

επξψ θαη νγδφληα ελφο ιεπηνχ (5.921.486,81€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24%). 

6. Σελ απφ 05-10-2017 ππνγξαθείζα ζχκβαζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, κε ζπλνιηθφ ηίκεκα 4.189.041,77€ 

θαη ζπλνιηθή πξνζεζκία πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ 18 κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ  ηδησηηθνχ 

ζπκθσλεηηθνχ, δειαδή έσο ηηο 05-04-2019. 

7. Σελ κε αξ. πξση. Δ.Τ.Γ.Δ./Κ...Τ./Σ.Κ.Δ. Αζήλαο ΑΘ/ΦΚ/ΔΔ 100.00/ΓΔ/175/15-11-2017 Απφθαζε 

έγθξηζεο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ην νπνίν ε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ 

νινθιεξψλεηαη ζε 18 κήλεο, κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία πεξαίσζεο απηνχ ζηηο 05-04-2019, ελψ ε 4
ε
 

Απνθιεηζηηθή Πξνζεζκία, εμαζθάιηζεο φισλ ησλ απαηηνχκελσλ αδεηψλ, νινθιεξψλεηαη ζηηο 02-02-

2018 θαη ε 4
ε
 Δλδεηθηηθή Σκεκαηηθή Πξνζεζκία, νινθιήξσζεο ηπρφλ κεηαθηλήζεσλ δηθηχσλ ΟΚΧ, 

νινθιεξψλεηαη ζηηο  04-03-2018. 

8. Σελ κε αξ. πξση. Δ.Τ.Γ.Δ./Κ...Τ./Σ.Κ.Δ. Αζήλαο/νηθ.440/07-03-2018 Απφθαζε νξηζκνχ νκάδαο 

επίβιεςεο γηα ην ππφςε έξγν. 

9. Σν γεγνλφο φηη, θαηφπηλ ηνπ κε αξ. πξση. ΓΜΔΟ/νηθ/783/28-02-2011 εγγξάθνπ ηεο Γ/λζεο Μειεηψλ 

Έξγσλ Οδνπνηίαο ζηελ Δ.Τ.ΠΔ. ηνπ Τ.ΠΔ.Κ.Α., πξνο επηβεβαίσζε ηεο κε απαίηεζεο 

πεξηβαιινληηθψλ Μειεηψλ θαη ηνπ κε ην αξ. πξση. 196777/11-03-2017 εγγξάθνπ ηεο Δ.Τ.ΠΔ. κε ην 

νπνίν επηβεβαησλφηαλ φηη γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ησλ πεδνγεθπξψλ δελ απαηηείηαη ηήξεζε 

ηεο πεξηβαιινληηθήο δηαδηθαζίαο, παξ’ φια απηά ζην έξγν παξνπζηάζηεθαλ εθ ησλ πζηέξσλ 

θαζπζηεξήζεηο ζηηο αξρηθέο εξγαζίεο ιφγσ ησλ απαηηνχκελσλ αδεηνδνηήζεσλ απφ ηα Γαζαξρεία θαη 

ηελ Αξραηνινγία, ελψ παξνπζηάζηεθε θαη ε αλάγθε κεηαηφπηζεο δηθηχσλ ΟΚΧ. 

10. Σν κε αξ. πξση. Δ.Τ.Γ.Δ.-Δ.Π. 1134/08-04-2018 έγγξαθν ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο 

Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο κε ην νπνίν δφζεθε ζχκθσλε γλψκε γηα ηελ  

έγθξηζε ρνξήγεζεο ηεο 1
εο

 Παξάηαζεο ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ θαηά 4 κήλεο, 

ήηνη έσο ηηο 05-08-2019. 

11. Σελ κε αξ. πξση. Γ14/β/679/Φ-Α3/02-05-2018 (ΑΓΑ : 6ΔΗΡ465ΥΘΞ-1ΜΞ) Απφθαζε ηνπ Γεληθνχ 

Γξακκαηέα Τπνδνκψλ, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε 1
ε
 Παξάηαζε, α) ηεο 4

εο
 απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο 

έσο ηηο 02-06-2015, β) ηεο 4
εο

 ελδεηθηηθήο ηκεκαηηθήο πξνζεζκίαο έσο ηηο 04-07-2018 θαη γ) ηεο 

ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο θαηά 4 κήλεο, ήηνη έσο ηηο  05-08-2019. 

12. Σελ κε αξ πξση. ΓΝα/νηθ.44075/Φ.2.2.1/06-06-2018 (Α.Γ.Α. ΧΣΣΑ465ΥΘΞ-10Υ) Απφθαζε 

Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ, «Καζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ πξνο άξζε ελδερνκέλσλ 

ακθηζβεηήζεσλ γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο αξκνδηφηεηαο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο πγθνηλσληαθψλ 

Τπνδνκψλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Τπνδνκψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ» κε ηελ 

νπνία ε Γηεχζπλζε Τπνδνκψλ ηαζεξήο Σξνρηάο πληεξήζεσλ θαη Αζθαιείαο (Γ14) αζθεί ηελ 

αξκνδηφηεηα Πξντζηακέλεο Αξρήο γηα ην ππφςε έξγν θαη Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο ε 

Δ.Τ.Γ.Δ./Κ...Τ./Σ.Κ.Δ. Αζήλαο 
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13. Σελ απφ 07-09-2018 (αξ. πξση. Δ.Τ.Γ.Δ./Κ...Τ./4420/07-09-2018) Όριεζε θαη Δηδηθή Γήισζε 

Γηαθνπήο Δξγαζηψλ ηνπ Αλαδφρνπ, ζε φια ηα κέησπα εξγαζηψλ απφ ηηο 07-09-2018 έσο ηηο 21-09-

2018, ιφγσ ηεο θαζπζηέξεζεο εμφθιεζεο ηνπ 5
νπ

 ινγαξηαζκνχ. 

14. Σελ κε αξ. πξση. Δ.Τ.Γ.Δ./Κ...Τ./ΚΓ/ΦΚ ΑΘΔΔ 100.00/ΟΓ/4420/18-09-2018 Απφθαζε απνδνρήο 

ηεο αλσηέξσ Δηδηθήο Γήισζεο Γηαθνπήο Δξγαζηψλ απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. 

15. Σν κε αξ. πξση. 17705/27-09-2018 έγγξαθν ηνπ Γήκνπ Παιαηνχ Φαιήξνπ, κε ην νπνίν έγηλε αλαθνξά 

ζηελ αδπλακία απνκάθξπλζεο ηνπ ππνγείνπ δηθηχνπ δεκνηηθνχ θσηηζκνχ απφ ην ρψξν ζεκειίσζεο 

ηνπ αθξφβαζξνπ Α1 ηεο Πεδνγέθπξαο Π. Φαιήξνπ, πιεζίνλ ηεο Μαξίλαο Φινίζβνπ. 

16. Σελ κε αξ. πξση. ΤΠΠΟΑ/ΓΓΑΜΣΔ/ΓΠΑΝΜ/ΣΜΑΝΜΠΚ/460642/47492/4180/968/12-10-2018 

(ΑΓΑ : 7ΘΟ4653Π4-436) Απφθαζε ηεο Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

ελαιιαθηηθήο αξρηηεθηνληθήο πξφηαζεο Β1 θαηαζθεπήο ηεο πεδνγέθπξαο ζηε ζέζε Παιαηάθη, σο 

ηξνπνπνίεζε ηεο αξρηθήο κειέηεο, ε νπνία εμαζθαιίδεη ηε κε πξφθιεζε βιάβεο κε άκεζν ή έκκεζν 

ηξφπν ζηα παξαθείκελα ραξαθηεξηζζέληα  κλεκεία απφ ην ΤΠ.ΠΟ.Α., θαζηζηψληαο ηελ πξφζβαζε θαη 

επηζθεςηκφηεηα ζε απηά άκεζε θαη αλεκπφδηζηε. 

17. Σν κε αξ. πξση. Δ.Τ.Γ.Δ./Κ...Τ./ΚΓ/ΦΚ ΑΘΔΔ 100.00/ΟΓ/ΑΛ/5018/25-10-2018 έγγξαθν ηεο 

Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο πξνο ΓΔΓΓΓΗΔ, ζρεηηθά κε ηελ ηεθκεξίσζε, ηεο κε απνηππσζείζαο ζηα 

ζρέδηα, ηεο αθξηβνχο θαη απνθαιππηφκελεο ζέζεο, ηεο ελεξγήο φδεπζεο θαισδίσλ κέζεο θαη ρακειήο 

ηάζεο, εληφο ηνπ ρψξνπ ζεκειίσζεο ηνπ αθξνβάζξνπ Α1, ηεο πεδνγέθπξαο Π. Φαιήξνπ θαη ηελ 

αλθνξά ζηελ πινπνίεζε ηεο ζρεηηθήο κεηαηφπηζεο απηψλ. 

18. Σελ απφ 07-11-2018 (αξ. πξση. Δ.Τ.Γ.Δ./Κ...Τ./5733/07-11-2018) αίηεζε ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο 

ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο γηα έγθξηζε ρνξήγεζεο 2
εο

 παξάηαζεο ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο 

ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ θαηά 254 εκέξεο, ήηνη έσο ηηο 15-04-2020. 

19. Σελ κε αξ. πξση. ΚΓ/ΦΚ ΑΘ ΔΔ100.00/ΟΓ/ΥΡ3/5733/11-01-2019 (αξ. πξση. Γ14/87/14-01-2019) 

Δηζήγεζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο (Δ.Τ.Γ.Δ./Κ...Τ./Σ.Κ.Δ. Αζήλαο) 

πξνο ηελ Πξντζηακέλε Αξρή ηνπ έξγνπ (Γηεχζπλζε Τπνδνκψλ ηαζεξήο Σξνρηάο πληεξήζεσλ θαη 

Αζθάιεηαο (Γ14)) γηα έγθξηζε ηεο ρνξήγεζεο 2
εο

 παξάηαζεο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ: α) ηεο 4
εο

 

Απνθιεηζηηθήο Πξνζεζκίαο, γηα ηελ απαξαίηεηε εμαζθάιηζε φισλ ησλ αδεηψλ ηεο ελ ιφγσ 

πξνζεζκίαο θαηά 347 εκέξεο, ήηνη έσο ηηο 15-05-2019, β) ηεο 4
εο

 Δλδεηθηηθήο Σκεκαηηθήο Πξνζεζκίαο, 

γηα ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ κεηαηνπίζεσλ ησλ Ο.Κ.Χ. θαηά 285 εκέξεο, ήηνη έσο ηηο 

15-04-2019 θαη ζπλαθφινπζα γ) ηεο πλνιηθήο Πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ θαηά 

254 εκέξεο, ήηνη έσο ηηο 15-04-2020, ζχκθσλα κε ηελ παξ 8
α
 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 147 ηνπ Ν. 4412/2016. 

20. Σν κε αξ. πξση. Γ14/β/87/Φ-Α3/23-01-2019 έγγξαθν ηεο Πξντζηακέλεο αξρήο ηνπ έξγνπ κε ην φπνην 

δηαβίβαζε ην αίηεκα ηεο αλαδφρνπ καδί κε ηελ εηζήγεζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο πξνο ηελ 

Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηεο Πεξηθεξείαο Αηηηθήο, δεηψληαο απφ 

ηελ ηειεπηαία ηελ ζχκθσλε γλψκε ηεο γηα ηελ αηηνχκελε παξάηαζε πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ. 

21. Σελ κε αξ. πξση. ΚΓ/ΦΚ ΑΘ ΔΔ100.00/ΟΓ/ΥΡ3/274/23-01-2019 ζπκπιεξσκαηηθή εηζήγεζε ηεο 

Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο ηνπ έξγνπ (Δ.Τ.Γ.Δ./Κ...Τ./Σ.Κ.Δ. Αζήλαο) ζηελ Πξντζηακέλε Αξρή ηνπ 
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έξγνπ (Γηεχζπλζε Τπνδνκψλ ηαζεξήο Σξνρηάο πληεξήζεσλ θαη Αζθάιεηαο (Γ14)) κε ηελ νπνία, 

επεηδή ε κειέηε ηξνπνπνίεζεο ηεο πεδνγέθπξαο ζηε ζέζε Παιαηάθη απαηηεί ηελ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ 

Σερληθνχ πκβνπιίνπ Καηαζθεπψλ, γεγνλφο πνπ ζα επηκεθχλεη αλάινγα θαη ηνπο ρξφλνπο ησλ 

ηκεκαηηθψλ παξαηάζεσλ ηνπ έξγνπ, εηζεγήζεθε ηελ επηπιένλ ρνξήγεζε παξάηαζεο απφ απηή ηεο κε   

αξ. πξση. ΚΓ/ΦΚ ΑΘ ΔΔ100.00/ΟΓ/ΥΡ3/5733/11-01-2019 (αξ. πξση. Γ14/87/14-01-2019) αξρηθήο 

εηζήγεζή ηεο: α) ηεο 4
εο

 απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, γηα ηελ απαξαίηεηε εμαζθάιηζε φισλ ησλ αδεηψλ 

ηεο ελ ιφγσ πξνζεζκίαο, θαηά έλαλ (1) επηπιένλ κήλα, ήηνη έσο ηηο 15-06-2019 θαη β) ηεο 4
εο

 

ελδεηθηηθήο ηκεκαηηθήο πξνζεζκίαο, γηα ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ κεηαηνπίζεσλ ησλ 

δηθηχσλ ΟΚΧ, θαηά ηξεηο (3) επηπιένλ κήλεο, ήηνη έσο ηηο 15-07-2019. 

22. Σν κε αξ. πξση. 309/01-02-2019 έγγξαθν ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ 

Πξνγξακκάησλ ηεο Πεξηθεξείαο Αηηηθήο, κε ην νπνίν «διατυπώνεται θετική γνώμη για ηεν 

ηποποποίεζε ηερ Σύμβαζερ (2
ε
 παπάηαζε) ηος Υποέπγος «Καηαζκεςή έξι (6) πεδογεθςπών ζε βαζικούρ 

Άξονερ ηος Λεκανοπεδίος Αηηικήρ» ηερ Ππάξερ «Καηαζκεςή πεδογεθςπών ζε βαζικούρ Άξονερ ηος 

Λεκανοπεδίος Αηηικήρ», με Κωδικό ΟΠΣ 5001380 ζηο Επισειπεζιακό Ππόγπαμμα «Αηηική 2014-2020», 

δεδομένος όηι  δεν ηποποποιείηαι ηο βαζικό ζσέδιο ηος έπγος και ηα βαζικά διακπιηά ζηοισεία ηος». 

 

 

Καη επεηδή : 

 

1. Με ηελ κε αξ. πξση. Γ14/β/679/Φ-Α3/2-5-2018 (Α.Γ.Α. 6ΔΗΡ465ΥΘΞ-1ΜΞ) Απφθαζε έγθξηζεο 

ρνξήγεζεο παξάηαζεο ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Τπνδνκψλ, αιιά θαη ην εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα 

ηνπ έξγνπ, ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ είλαη ε 5-8-2019, ε 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία πεξαίσζεο ηεο 4
εο

 Απνθιεηζηηθήο Πξνζεζκίαο (εμαζθάιηζεο φισλ ησλ 

απαηηνχκελσλ αδεηψλ) ήηαλ 2-6-2018 θαη ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία πεξαίσζεο ηεο 4
εο

 Δλδεηθηηθήο 

Σκεκαηηθήο Πξνζεζκίαο (νινθιήξσζεο ηπρφλ κεηαθηλήζεσλ δηθηχσλ ΟΚΧ) ήηαλ 04-07-2018. 

2. ηηο 26-10-2018 δφζεθε εληνιή ζηελ αλάδνρν εηαηξεία ηξνπνπνίεζεο ηεο νξηζηηθήο κειέηεο ηεο 

πεδνγέθπξαο ηεο Λ. Αζελψλ – Παιαηάθη, ζχκθσλα κε ηελ ελαιιαθηηθή αξρηηεθηνληθή πξφηαζε Β1 

πνπ εγθξίζεθε κε ηελ κε αξ. πξση. ΤΠΠΟΑ/ΓΓΑΜΣΔ/ΓΠΑΝΜ/460642/47492/4180/12-10-2018 

Απφθαζε ηεο Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ. Γηα ηελ εθπφλεζε θαη παξάδνζε ζα απαηηεζεί 

ρξνληθφ δηάζηεκα 30 εκεξψλ θαη’ ειάρηζηνλ, ελψ ν έιεγρνο θαη ε έγθξηζε ηεο ηξνπνπνίεζεο ηεο 

νξηζηηθήο κειέηεο απφ ηηο ζρεηηθέο Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ θαη ηνπ 

Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ, ζα πξαγκαηνπνηεζεί πεξίπνπ ζε 60 εκέξεο. Η αξρηθή 

εθηίκεζε ηεο αλαδφρνπ γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο ελ ιφγσ πεδνγέθπξαο, φπσο θαηαηέζεθε ζην 

εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ήηαλ 295 εκέξεο, ελψ ην ζχλνιν ηνπ ειάρηζηνπ 

απαηηνχκελνπ ρξφλνπ νινθιήξσζεο ηεο ελ ιφγσ πεδνγέθπξαο, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, είλαη 

επηπιένλ θαηά 90 εκέξεο ,ήηνη ζπλνιηθψο 385 εκέξεο.  
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3. Η αλάδνρνο εηαηξεία ππέβαιιε ηελ απφ 07-09-2018 Δηδηθή Γήισζε Γηαθνπήο Δξγαζηψλ – Όριεζε 

έληνθεο εμφθιεζεο ινγαξηαζκνχ ιφγσ κε πιεξσκήο ηνπ 5
νπ

 ινγαξηαζκνχ, ε νπνία έγηλε απνδεθηή κε 

ηε κε αξ. πξση. Δ.Τ.Γ.Δ./ΚΤ/ΚΓ/ΦΚ ΑΘ ΔΔ100.00/ΟΓ/4420/18-09-2018 Απφθαζε ηεο 

Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο ηνπ έξγνπ, ελψ κε ην απφ 20-09-2018 έγγξαθφ ηεο ε αλάδνρνο εηαηξεία 

ελεκέξσζε ηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία γηα ηελ επαλέλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ ζηηο 21-09-2018 

δηφηη δελ πθίζηαην πιένλ ν ιφγνο ηεο δηαθνπήο ηνπο. πλνιηθέο εκέξεο δηαθνπήο εξγαζηψλ θαη 

θαζπζηέξεζεο ζην ζχλνιν ηνπ έξγνπ 14 εκέξεο. 

4. Σν ζπγθξφηεκα παξαγσγήο γεσηερληθψλ εξγαζηψλ, ην νπνίν ζπληίζεηαη απφ έλα ζχλνιν κεραλεκάησλ 

κε βαξέα θαη ζχλζεηα εμαξηήκαηα, μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηνλ Μάξηην ηνπ 2018 ζηελ πεξηνρή ηνπ 

αθξφβαζξνπ Α2 ηεο πεδνγέθπξαο ηεο Λ. Πνζεηδψλνο θαη Λ. Καιακαθίνπ. Αληί φκσο ηεο εχινγεο 

εγθαηάζηαζεο ζηελ απέλαληη πεξηνρή αθξφβαζξνπ Α2, ιφγσ ηεο εθεί πνιιαπιήο εκπινθήο κε δίθηπα 

ΟΚΧ, κεηαθέξζεθε ζηελ πεδνγέθπξα Λ. Αζελψλ – ρνιέο Πξνβαηά, φπνπ νχηε θαη εθεί θαηέζηε 

εθηθηή ε νινθιήξσζε ησλ πξνβιεπφκελσλ εξγαζηψλ θαζψο επξέζε κε ραξηνγξαθεκέλνο αγσγφο 

αθαζάξησλ ππφ πίεζε θαη ζε πιήξε ιεηηνπξγία. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηελ απνκάθξπλζε ηνπ 

ζπγθξνηήκαηνο απφ ηελ ελ ιφγσ πεδνγέθπξα, κε ηηο Γεσηερληθέο εξγαζίεο λα κελ δχλαληαη λα 

νινθιεξσζνχλ κε ηελ κεηαηφπηζε ηνπ δηθηχνπ ζην νπνίν κειεηεηηθά, θαηαζθεπαζηηθά θαη αδεηνδνηηθά 

εκπιέθνληαλ θαη ε Δ.ΤΓ.Α.Π. Η επφκελε πεδνγέθπξα εγθαηάζηαζεο ηνπ εμνπιηζκνχ ήηαλ ε Λ. 

Μεζνγείσλ θαη ζην Ι.Κ.Α. Αγίαο Παξαζθεπήο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ πεξηνρή ηνπ αθξφβαζξνπ 

Α1, φπνπ νη εξγαζίεο πεξαηψζεθαλ ζηηο 12-4-2018 (ε εκέξα ζθπξνδέηεζεο ηνπ ηειεπηαίνπ 

παζζάινπ). Απφ εθείλε ηελ εκεξνκελία θαη κεηά, φιεο νη ππφινηπεο πεξηνρέο αθξφβαζξνπ ηεινχζαλ 

ππφ ηελ εκπινθή δηαθφξσλ δηθηχσλ ΟΚΧ θαη ελ γέλεη αδεηνδνηήζεσλ, κε απνηέιεζκα ην ζπγθξφηεκα 

λα βξίζθεηαη ζε θαζεζηψο δηαξθήο αλαγθαζηηθήο απνζπλαξκνιφγεζεο θαη κεηαθνξάο ηνπ εθηφο 

εξγνηαμίσλ ηνπ έξγνπ. ηηο 18-07-2018, χζηεξα απφ αιιεινγξαθία ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο ηνπ 

έξγνπ κε Τπεξεζίεο ηνπ Γ.Δ.Γ.Γ.Η.Δ., δειψζεθε φηη έρνπλ νινθιεξσζεί νη εξγαζίεο παξαιιαγήο θαη 

κεηαηφπηζεο δηθηχσλ ζηελ πεξηνρή αθξφβαζξνπ Α2 ηεο πεδνγέθπξαο Λ. Μεζνγείσλ θαη Ι.Κ.Α. Αγίαο 

Παξαζθεπήο, φπνηε θαη ην ζπγθξφηεκα παξαγσγήο γεσηερληθψλ εξγαζηψλ ελεξγνπνηήζεθε ζηηο 19-07-

2018. πλεπψο ην βαζηθφ παξαγσγηθφ θιηκάθην γηα ηελ αλάπηπμε φισλ ησλ επεξρφκελσλ εξγαζηψλ ζε 

θάζε αθξφβαζξν παξέκεηλε αλελεξγφ θαη κε δπλάκελν λα εγθαηαζηαζεί ζε θαλέλα εξγνηάμην γηα 97 

εκέξεο. 

5. Μεηά ηελ πιήξε αλάπηπμε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο παξαγσγήο Γεσηερληθψλ εξγαζηψλ ζηηο 19-07-2018, 

ππήξμε λέν δηάζηεκα δηαθνπήο ηεο παξαγσγήο ηνπ απφ 24-07-2018 έσο θαη 01-08-2018, ήηνη ρξνληθφ 

δηάζηεκα 9 εκεξψλ, ιφγσ ηεο παξνπζίαο θαισδίσλ Μ.Σ. θαη Υ.Σ. ζην ζεκείν θαηαζθεπήο δχν 

παζζάισλ. πλνιηθέο εκέξεο άπξαθηεο παξέιεπζεο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπγθξνηήκαηνο 

γεσηερληθψλ εξγαζηψλ 97 + 9 = 106 εκέξεο. 

6. ηελ πεδνγέθπξα ηεο Λ. Πνζεηδψλνο θαη Αθξνδίηεο, θαηά ηε κεηάβαζε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο 

παξαγσγήο γεσηερληθψλ εξγαζηψλ απφ ην αθξφβαζξν Α2 ζην Α1 πιεζίνλ ηεο καξίλαο ηέζεθε εθ λένπ 

ζε αδπλακία παξαγσγήο απφ ηηο 25-9-2018, ιφγσ εληνπηζκνχ αραξηνγξάθεησλ θαισδίσλ Μ.Σ. ηνπ 
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Γ.Δ.Γ.Γ.Η.Δ. θαη ηνπ Γεκνηηθνχ θσηηζκνχ (Γήκνο Π. Φαιήξνπ). Η πιήξεο απεκπινθή ηεο πεξηνρήο 

αθξφβαζξνπ Α2 έιαβε ρψξα ζηηο 22-10-2018, ήηνη ζπλνιηθέο εκέξεο άπξαθηεο παξέιεπζεο γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζπγθξνηήκαηνο Γεσηερληθψλ εξγαζηψλ ζηελ πεξηνρή αθξφβαζξνπ Α1 ηεο πεδνγέθπξαο 

Λ. Πνζεηδψλνο – Αθξνδίηεο 28 εκέξεο. 

7. χκθσλα κε ην απφ 07-11-2018 αίηεκα ηνπ Αλαδφρνπ, ηελ εηζήγεζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, 

ηελ θείκελε αιιεινγξαθία θαη ην εκεξνιφγην ηνπ έξγνπ, πξνθχπηεη φηη ε ζπλνιηθή θαζπζηέξεζε ηνπ 

έξγνπ κε αζξνηζηηθή επηβάξπλζε ζηνλ ηειηθφ ρξφλν πεξαίσζεο είλαη (385 εκέξεο +14 εκέξεο +106 

εκέξεο + 28 εκέξεο) 533 εκεξνινγηαθέο εκέξεο. 

8.  Ο πξνθχπησλ απαξαίηεηνο επηπιένλ ρξφλνο απφ ηελ εγθξηζείζα εκεξνκελία (05-08-2019) ηεο 

πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ ηεο 1
εο

 παξάηαζεο έσο ηελ αηηνχκελε εκεξνκελία πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ (15-04-

2020) είλαη 254 εκεξνινγηαθέο εκέξεο, ήηνη 8 κήλεο θαη 10 εκέξεο, ν νπνίνο έρεη σο ζπλέπεηα θαη ηελ 

κεηαθχιηζε ηεο 4
εο

 απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο θαη ηεο 4
εο

 ελδεηθηηθήο ηκεκαηηθήο πξνζεζκίαο απηνχ. 

9. Οη σο άλσ πξναλαθεξζείζεο θαζπζηεξήζεηο, επεξέαζαλ αληίζηνηρα ηελ εθηέιεζε θαη φισλ ησλ 

ππνινίπσλ εξγαζηψλ θαη ππνρξεψζεσλ ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο ηνπ έξγνπ, αλαθνξηθά κε ηελ ηήξεζε 

ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ. 

10. Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη, δελ ήηαλ δπλαηφ λα πξνρσξήζνπλ νη εξγαζίεο ζχκθσλα κε ηηο 

απαηηήζεηο ηφζν ηεο εγθεθξηκέλεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ έσο ηηο 05-08-2019, 

φζν θαη ηνπ εγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ησλ επηκέξνπο εξγαζηψλ ηνπ θαη γηα ην ιφγν απηφ ε 

αλάδνρνο εηαηξεία ππέβαιε εκπξφζεζκα ηελ απφ 07-11-2018 αίηεζε γηα έγθξηζε ζπλνιηθήο παξάηαζεο 

ηεο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ θαηά εθαηφλ είθνζη (254) εκέξεο, ήηνη έσο ηηο 15-04-2020. 

11. Η Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ηνπ έξγνπ (Δ.Τ.Γ.Δ./Κ...Τ./Σ.Κ.Δ. Αζήλαο) ζηελ απφ 11-01-2019 

εηζήγεζή ηεο πξνο ζηελ Πξντζηακέλε Αξρή ηνπ έξγνπ (Γηεχζπλζε Τπνδνκψλ ηαζεξήο Σξνρηάο 

πληεξήζεσλ θαη Αζθάιεηαο (Γ14))  έθξηλε εχινγν ην αίηεκα ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο θαη εηζεγήζεθε 

ηελ έγθξηζε ρνξήγεζεο  α) παξάηαζεο ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ θαηά δηαθφζηεο 

πελήληα ηέζζεξεηο (254) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, ήηνη θαηαιεθηηθή εκεξνκελία πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ 

ζηηο 15-04-2020, β) παξάηαζεο ηεο 4
εο

 απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο (εμαζθάιηζεο φισλ ησλ 

απαηηνχκελσλ αδεηψλ) θαηά ηξηαθφζηεο ζαξάληα επηά (347) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, ήηνη έσο ηηο 15-05-

2019 θαη γ) παξάηαζεο ηεο 4
εο

 ελδεηθηηθήο ηκεκαηηθήο πξνζεζκίαο (νινθιήξσζεο ηπρφλ κεηαθηλήζεσλ 

δηθηχσλ ΟΚΧ) θαηά δηαθφζηεο νγδφληα πέληε (285) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, ήηνη έσο ηηο 15-04-2019, 

ζχκθσλα κε ηηο παξ. 8α θαη 9 ηνπ άξζξνπ 147 ηνπ Ν.4412/2016, ρσξίο  ππαηηηφηεηα ηεο αλαδφρνπ 

εηαηξείαο ηνπ έξγνπ θαη «κε αλαζεψξεζε». 

12. Η Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ηνπ έξγνπ (Δ.Τ.Γ.Δ./Κ...Τ./Σ.Κ.Δ. Αζήλαο) κε ηελ κε αξ. πξση. ΚΓ/ΦΚ 

ΑΘ ΔΔ100.00/ΟΓ/ΥΡ3/274/23-01-2019 ζπκπιεξσκαηηθή ηεο εηζήγεζε ζηελ Πξντζηακέλε Αξρή ηνπ 

έξγνπ (Γηεχζπλζε Τπνδνκψλ ηαζεξήο Σξνρηάο πληεξήζεσλ θ Αζθάιεηαο (Γ14)), επαλεθηηκψληαο 

ηα δεδνκέλα σο έρνπλ ηελ παξνχζα ζηηγκή θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηεο ηνλ ρξφλν θαζπζηέξεζεο ηεο 

κειέηεο ηξνπνπνίεζεο ηεο πεδνγέθπξαο ζηε ζέζε Παιαηάθη, θαζψο απαηηείηαη γηα ηελ έγθξηζή ηεο ε 

ζχκθσλε γλψκε ηνπ αξκφδηνπ Σερληθνχ πκβνπιίνπ Καηαζθεπψλ, εηζεγήζεθε επηπξφζζεηα κε ηελ 
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απφ 11-01-2019 εηζήγεζή ηεο ηελ έγθξηζε ηεο ρνξήγεζεο α) παξάηαζεο ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο 

πεξαηψζεσο ηνπ έξγνπ ρσξίο κεηαβνιή θαηά δηαθφζηεο πελήληα ηέζζεξεηο (254) εκεξνινγηαθέο 

εκέξεο, ήηνη κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ ζηηο 15-04-2020, β) παξάηαζεο ηεο 4
εο

 

απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο (εμαζθάιηζεο φισλ ησλ απαηηνχκελσλ αδεηψλ) θαηά ηξηαθφζηεο εβδνκήληα 

νθηψ (378) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, ήηνη έσο ηηο 15-06-2019 θαη γ) παξάηαζεο ηεο 4
εο

 ελδεηθηηθήο 

ηκεκαηηθήο πξνζεζκίαο (νινθιήξσζεο ηπρφλ κεηαθηλήζεσλ δηθηχσλ ΟΚΧ) θαηά ηξηαθφζηεο 

εβδνκήληα έμη (376) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, ήηνη έσο ηηο 15-07-2019, ζχκθσλα κε ηηο παξ. 8α θαη 9 

ηνπ άξζξνπ 147 ηνπ Ν.4412/2016, ρσξίο ππαηηηφηεηα ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο ηνπ έξγνπ θαη «κε 

αλαζεψξεζε». 

13. Η Πξντζηακέλε Αξρή ηνπ έξγνπ Γηεχζπλζε Τπνδνκψλ ηαζεξήο Σξνρηάο πληεξήζεσλ θαη 

Αζθάιεηαο (Γ14), αθνχ εμέηαζε ην αίηεκα ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο ηνπ έξγνπ θαη έιαβε ππφςε ηεο φια 

ηα δεδνκέλα ηνπ έξγνπ, ηηο αληηθεηκεληθέο ηερληθέο δπζθνιίεο, ηελ εκπινθή ηνπ κε άιινπο Φνξείο - 

Τπεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηε ζεηηθή γλψκε ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ 

Πξνγξακκάησλ ηεο Πεξηθεξείαο Αηηηθήο, ζπκθσλεί κε ηηο αλσηέξσ εηζεγήζεηο ηεο Γηεπζχλνπζαο 

Τπεξεζίαο ηνπ έξγνπ (Δ.Τ.Γ.Δ./Κ...Τ./Σ.Κ.Δ. Αζήλαο) θαη πξνηείλεη ηελ έγθξηζε ηεο ρνξήγεζεο α) 

παξάηαζεο ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ θαηά δηαθφζηεο πελήληα ηέζζεξηο (254) 

εκέξεο, ήηνη κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ έσο ηηο 15-04-2020 «κε αλαζεψξεζε», 

β) ηεο 4
εο

 Απνθιεηζηηθήο Πξνζεζκίαο (εμαζθάιηζεο φισλ ησλ απαηηνχκελσλ αδεηψλ) θαηά ηξηαθφζηεο 

εβδνκήληα νθηψ (378) εκέξεο, ήηνη έσο ηηο 15-06-2019 θαη γ) παξάηαζεο ηεο 4
εο

 ελδεηθηηθήο 

ηκεκαηηθήο πξνζεζκίαο (νινθιήξσζεο ηπρφλ κεηαθηλήζεσλ δηθηχσλ ΟΚΧ) θαηά ηξηαθφζηεο 

εβδνκήληα έμη (376) εκέξεο, ήηνη έσο ηηο 15-07-2019, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 8α θαη 9 ηνπ 

άξζξνπ 147 ηνπ Ν.4412/2016, δηφηη νη θαζπζηεξήζεηο νινθιήξσζεο ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ εληφο 

ησλ ζρεηηθψλ πξνζεζκηψλ, δελ νθείινληαλ ζε απνθιεηζηηθή ππαηηηφηεηα ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο ηνπ 

έξγνπ. 
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Α Π Ο Φ Α  Θ Ζ Ο Τ Μ Ε  

 
1. Εγθξίλνπκε γηα ην έξγν : «Καηαζθεπή έμη (6) πεδνγεθπξώλ ζε βαζηθνύο άμνλεο ηνπ ιεθαλνπεδίνπ 

Αηηηθήο», ηεο αλαδφρνπ εξγνιεπηηθήο εηαηξείαο ‘’ΣΑΘΗ ΚΟΚΚΘΝΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ 2020 

Α.Ε.’’ ηελ ρνξήγεζε παξάηαζεο σο εμήο : 

α) ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο θαηά δηαθφζηεο πελήληα ηέζζεξηο (254) εκέξεο, ήηνη έσο ηηο 

15-04-2020, «κε αλαζεψξεζε», 

β) ηεο 4
εο

 απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο θαηά ηξηαθφζηεο εβδνκήληα νθηψ (378) εκέξεο, ήηνη έσο ηηο 15-

06-2019 θαη 

γ) ηεο 4
εο

 ελδεηθηηθήο ηκεκαηηθήο πξνζεζκίαο θαηά ηξηαθφζηεο εβδνκήληα έμη (376)  εκέξεο, ήηνη έσο 

ηηο 15-07-2019, 

 ζχκθσλα ηηο παξ. 8
α
 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 147 ηνπ Νφκνπ 4412/2016, δηφηη νη κέρξη ηψξα θαζπζηεξήζεηο 

ηνπ έξγνπ, δελ νθείινληαλ ζε απνθιεηζηηθή ππαηηηφηεηα ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο. 

 

2. Η παξνχζα Απφθαζε λα θνηλνπνηεζεί ζηελ αλάδνρν εηαηξεία ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο κε κέξηκλα ηεο 

Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο ηνπ έξγνπ (Δ.Τ.Γ.Δ./Κ...Τ./Σ.Κ.Δ. Αζήλαο). 

 

 

ΚΟΘΝΟΠΟΘΗΗ                                                        Ο ΓΕΝΘΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΤΠΟΔΟΜΩΝ 

1. Γξαθ. Γεληθνχ Γξακκαηέα Τπνδνκψλ 

2. Γξαθ. Γεληθνχ Γηεπζπληή πγθ/θψλ Τπνδνκψλ 

3. Δ.Τ.Γ.Δ./Κ...Τ./Σ.Κ.Δ. Αζήλαο  

(σο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο ηνπ έξγνπ) 

 

ΕΩΣΕΡΘΚΗ ΔΘΑΝΟΜΗ                 ΓΔΧΡΓΙΟ ΓΔΓΔ      

1. θ. Γηεπζπληή Γ14            

2. Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ (α)       

3. Σκήκα Καηαζθεπψλ (β)            

4. Υ.Α. 

5. Φ-Α3 

6. θ. Γ. Αζκάλε 

7. θ. Β. πιάτδν 
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