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ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΘ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ 

ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΤΠΟΔΟΜΩΝ 

ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΤΓΚΟΘΝΩΝΘΑΚΩΝ ΤΠΟΔΟΜΩΝ 

Μαξνχζη, 24 – 7 – 2020 

Α.Π. : Γ14/β/1708/Φ-Α3 

 

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 ζπλνιηθήο παξάηαζεο θαη ηκεκαηηθώλ πξνζεζκηώλ : 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 

Λεθαλνπεδίνπ 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) 

 

ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο : 

 

1. Σνπ Ν. 4622/2019 (Φ.Δ.Κ. 133Α) «Δπηηειηθφ θξάηνο : Οξγάλσζε, Λεηηνπξγία θαη Γηαθάλεηα ηεο 

Κπβέξλεζεο, ησλ θπβεξλεηηθψλ νξγάλσλ θαη ηεο θεληξηθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο». 

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 83/2019 (Φ.Δ.Κ.121Α) «Γηνξηζκφο Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο, Τπνπξγψλ, 

Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ». 

5. Σνπ Π.Γ./ηνο 84/2019 (Φ.Δ.Κ. 123Α) θαη εηδηθφηεξα ηνπ άξζξνπ 14 «χζηαζε θαη θαηάξγεζε Γεληθψλ 

Γξακκαηεηψλ θαη Δηδηθψλ Γξακκαηεηψλ/Δληαίσλ Γηνηθεηηθψλ Σνκέσλ Τπνπξγείσλ». 

6. Σεο κε αξ. πξση. νηθ.33496/60549/30-07-2019 (Φ.Δ.Κ. 506 η. Τ.Ο.Γ.Γ./02-08-2019) θνηλήο Απφθαζεο 

Πξσζππνπξγνχ θαη Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ «Γηνξηζκφο κεηαθιεηνχ Γεληθνχ 

Γξακκαηέα Τπνδνκψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ». 

7. Σεο κε αξ. πξση. νηθ.27954/14-5-2020 (Φ.Δ.Κ. 406/Τ.Ο.Γ.Γ./3-6-2020) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ 

Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ δηνξηζκνχ ηεο Τπεξεζηαθήο Γξακκαηέσο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ θαη 

Μεηαθνξψλ. 

8. Σνπ Π.Γ./ηνο 123/2017 (Φ.Δ.Κ. 151Α) «Οξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ». 
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9. 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. 

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 13εο Ινπλίνπ 2012 (EE L 156/16.6.2012) ζην 

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

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

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

εγγξάθσλ απφ ηνλ θαλφλα ησλ ηξηψλ ππνγξαθψλ». 

13. 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. 

 

Αθνύ ιάβακε ππόςε : 

 

1. Σε κε αξ. πξση. 3036/21-10-2016 (Α.Γ.Α. : 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. Σε κε αξ. πξση. 125191/28-11-2016 (Α.Γ.Α. : 6ΙΘΓ4653Ο7-Σ0Δ) Απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή 

Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο έγθξηζεο έληαμεο ηεο Πξάμεο ζην Π.Γ.Δ. 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 Π.Δ.Π. 

3. Σε 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€ (ζπκπεξηιακβαλν-

κέλνπ 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 Γ.Α.Ο.Τ. λα εγθξίλεη ηα ζρεηηθά ηεχρε 

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

4. Σε κε αξ. πξση. Γ.Α.Ο.Τ./158/Φ-Α3/14-2-2017 Απφθαζε, κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ ηα Σεχρε 

Γεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ. 
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5. Σε κε αξ. πξση. Γ.Α.Ο.Τ./807/Φ-Α3/3-8-2017 (Α.Γ.Α. : 6ΓΗΜ465ΥΘΞ-ΠΑ) Απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ κε ηελ νπνία θαηαθπξψζεθε ε ζχκβαζε θαηαζθεπήο ηνπ ππφςε έξγνπ ζηνλ νηθνλνκηθφ 

θνξέα «ΣΑΘΗ ΚΟΚΚΙΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ 2020 Α.Δ.» κε κέζε έθπησζε (Δ.κ.) 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 5-10-2017 ππνγξαθείζα εξγνιαβηθή 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 5-4-2019. 

7. Σε 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 5-4-2019, ελψ ε 4
ε
 

Απνθιεηζηηθή Πξνζεζκία, εμαζθάιηζεο φισλ ησλ απαηηνχκελσλ αδεηψλ, νινθιεξψλεηαη ζηηο 2-2-

2018 θαη ε 4
ε
 Δλδεηθηηθή Σκεκαηηθή Πξνζεζκία, νινθιήξσζεο ηπρφλ κεηαθηλήζεσλ δηθηχσλ Ο.Κ.Χ, 

νινθιεξψλεηαη ζηηο 4-3-2018. 

8. Σε κε αξ πξση. ΓΝα/νηθ.44075/Φ.2.2.1/6-6-2018 (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. 

9. Σηο απφ 25-7-2018 (αξ. πξση. εηζ. Δ.Τ.Γ.Δ./Κ...Τ./1111/25-7-2018), 2-8-2018 (αξ. πξση. εηζ. 

Δ.Τ.Γ.Δ./Κ...Τ.1149/2-8-2018) θαη 25-9-2018 (αξ. πξση. εηζ. Δ.Τ.Γ.Δ./Κ...Τ.1149/25-9-2018) 

Οριήζεηο – Δηδηθέο δειψζεηο δηαθνπήο εξγαζηψλ ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο γηα ηηο πεδνγέθπξεο 

Μεζνγείσλ, Αιίκνπ θαη Παιαηνχ Φαιήξνπ αληίζηνηρα απφ 24-7-2018 έσο 1-8-2018 θαη απφ 25-9-2018 

έσο 2-10-2018,  ιφγσ ππεξεκεξίαο ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ. 

10. Σελ απφ 7-9-2018 (αξ. πξση. Δ.Τ.Γ.Δ./Κ...Τ./4420/7-9-2018) Όριεζε – Δηδηθή Γήισζε Γηαθνπήο 

Δξγαζηψλ ηνπ Αλαδφρνπ, ζε φια ηα κέησπα εξγαζηψλ απφ ηηο 7-9-2018 έσο ηηο 21-9-2018, ιφγσ ηεο 

θαζπζηέξεζεο εμφθιεζεο ηνπ 5
νπ

 ινγαξηαζκνχ. 

11. Σε κε αξ. πξση. Δ.Τ.Γ.Δ./Κ...Τ./ΚΓ/ΦΚ ΑΘΔΔ 100.00/ΟΓ/4420/18-9-2018 Απφθαζε απνδνρήο ηεο 

αλσηέξσ Δηδηθήο Γήισζεο Γηαθνπήο Δξγαζηψλ, απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ηνπ έξγνπ. 

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

(Α.Γ.Α. : 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. 
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13. Σε κε αξ. πξση. Γ14/β/679/Φ-Α3/2-5-2018 (Α.Γ.Α. : 6ΔΗΡ465ΥΘΞ-1ΜΞ) Απφθαζε ηνπ Γεληθνχ 

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

εο
 απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο 

έσο ηηο 2-6-2015, β) ηεο 4
εο

 ελδεηθηηθήο ηκεκαηηθήο πξνζεζκίαο έσο ηηο 4-7-2018 θαη γ) ηεο ζπλνιηθήο 

πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο θαηά 4 κήλεο, ήηνη έσο ηηο  5-8-2019. 

14. Σε κε αξ. πξση. Γ14/β/νηθ.351/Φ-Α3/7-2-2019 (Α.Γ.Α. : 61Η2465ΥΘΞ-ΛΡΛ) Απφθαζε ηνπ Γεληθνχ 

Γξακκαηέα Τπνδνκψλ, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε 2
ε
 Παξάηαζε, α) ηεο 4

εο
 απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο 

έσο ηηο 15-6-2019, β) ηεο 4
εο

 ελδεηθηηθήο ηκεκαηηθήο πξνζεζκίαο έσο ηηο 15-7-2019 θαη γ) ηεο 

ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο θαηά 8 κήλεο, ήηνη έσο ηηο 15-4-2020. 

15. Σε κε αξ. πξση. Γ14/β/2165/Φ-Α3/13-9-2019 (Α.Γ.Α. : Φ6Δ465ΤΘΞ-43Κ) Απφθαζε ηνπ Γεληθνχ 

Γξακκαηέα Τπνδνκψλ, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε 3
ε
 Παξάηαζε, α) ηεο 4

εο
 απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο 

έσο ηηο 15-9-2019, β) ηεο 4
εο

 ελδεηθηηθήο ηκεκαηηθήο πξνζεζκίαο έσο ηηο 15-10-2019 θαη γ) ηεο 

ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο θαηά 5 κήλεο θαη 8 εκέξεο ήηνη έσο ηηο 23-9-

2020. 

16. Σε κε αξ. πξση. Γ14/β/νηθ.2957/Φ-Α3/13-12-2019 (Α.Γ.Α. : Χ2ΗΑ465ΥΘΞ-079) Απφθαζε ηνπ 

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

εο
 απνθιεηζηηθήο 

πξνζεζκίαο έσο ηηο 15-12-2019 θαη β) ηεο 4
εο

 ελδεηθηηθήο ηκεκαηηθήο πξνζεζκίαο έσο ηηο 15-1-2020, 

ελψ δελ άιιαμε ε ζπλνιηθή πξνζεζκία πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο, παξακέλνληαο έσο ηηο 23-9-

2020. 

17. Σε κε αξ. πξση. Γ14/β/500/Φ-Α3/12-3-2020 (Α.Γ.Α. : Χ2ΗΑ465ΥΘΞ-079) Απφθαζε ηνπ Γεληθνχ 

Γξακκαηέα Τπνδνκψλ, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε 5
ε
 Παξάηαζε α) ηεο 4

εο
 απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο 

έσο ηηο 15-5-2020 β) ηεο 4
εο

 ελδεηθηηθήο ηκεκαηηθήο πξνζεζκίαο έσο ηηο 15-6-2020 θαη γ) ηεο 

ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο θαηά 8 κήλεο θαη 1 εκέξα ήηνη έσο ηηο 24-5-

2021. 

18. Σε κε αξ. πξση. Γ14/β/3130 π.ε./Φ-Α3/31-1-2020 (Οξζή Δπαλάιεςε) (Α.Γ.Α. : ΦΠΑ1465ΥΘΞ-

ΥΗ2) Απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Τπνδνκψλ, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ν 1
νο

  Α.Π.Δ. θαη ην 1
ν
 

Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ. ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο, ζε ηζνδχγην κε ηελ αξρηθή χκβαζε ηνπ έξγνπ ήηνη πνζνχ 

5.921.486,81€ (κε Φ.Π.Α.), εθ ηνπ νπνίνπ 4.440.936,54€ γηα εξγαζίεο (κε Γ.Δ. & Ο.Δ.), 125.122,62€ 

γηα απξφβιεπηα, 91.991,53€ γηα απνινγηζηηθέο εξγαζίεο, 117.345,53€ γηα αλαζεψξεζε, 1.146.094,22€ 

γηα δαπάλε Φ.Π.Α. 24% θαη 141.312,23€ (κε Φ.Π.Α.) γηα δαπάλεο απνδεκίσζεο απφ ζεηηθέο δεκίεο ηεο 

αλαδφρνπ εηαηξείαο ηνπ έξγνπ. 

19. Σε κε αξ. πξση. 20319/24-3-2020 (Φ.Δ.Κ. Β’/1022/24-3-20520) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ 

θαη Μεηαθνξψλ θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 3 απηήο κε ην νπνίν απνθαζίζζεθε απηνδίθαηα ε αλαζηνιή 

θάζε πξνζεζκίαο εθηέιεζεο πκβάζεσλ ππνθείκελσλ ηνπ Ν. 4412/2016 θαη νη πξνζεζκίεο πνπ ήδε 

είραλ μεθηλήζεη πξηλ ηηο 24-3-2020 ζπλερίδνληαη θαη εθπλένπλ κεηά ηηο 30-4-2020. 

20. Σελ απφ 6-5-2020 (αξ. πξση. Δ.Τ.Γ.Δ./Κ...Τ./2016/6-5-2020) αίηεζε ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο ηνπ 

έξγνπ ηνπ ζέκαηνο γηα έγθξηζε ρνξήγεζεο ηεο 6
εο

 παξάηαζεο ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ ηνπ έξγνπ : 

α) ηεο 4
εο

 απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο θαηά 221 εκέξεο, ήηνη έσο ηηο 22-12-2020 θαη β) ηεο 4
εο

 

ελδεηθηηθήο ηκεκαηηθήο πξνζεζκίαο θαηά 220 εκέξεο, ήηνη έσο ηηο 21-1-2021 θαη ηεο ζπλνιηθήο 
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πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ θαηά 221 εκέξεο, ήηνη έσο ηηο 31-12-2021, ζχκθσλα 

κε ηελ παξ 8
α
 ηνπ άξζξνπ 147 ηνπ Ν. 4412/2016. 

21. Σε κε αξ. πξση. Δ.Τ.Γ.Δ./Κ...Τ./Σ.Κ.Δ ΚΓ/ΦΚ ΑΘ ΔΔ100.00/ΟΓ/ΥΡ3/6109/21-5-2020 (αξ. πξση. 

Γ14/1424/29-5-2020) Δηζήγεζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο (Δ.Τ.Γ.Δ./Κ.. 

.Τ./Σ.Κ.Δ. Αζήλαο) πξνο ζηελ Πξντζηακέλε Αξρή ηνπ έξγνπ (Γηεχζπλζε Τπνδνκψλ ηαζεξήο 

Σξνρηάο πληεξήζεσλ θαη Αζθάιεηαο Γ14) γηα έγθξηζε ρνξήγεζεο ηεο 6
εο

 παξάηαζεο ησλ ηκεκαηηθψλ 

πξνζεζκηψλ ηνπ έξγνπ : α) ηεο 4
εο

 Απνθιεηζηηθήο Πξνζεζκίαο, γηα ηελ απαξαίηεηε εμαζθάιηζε φισλ 

ησλ αδεηψλ ηεο ελ ιφγσ πξνζεζκίαο θαηά 221 εκέξεο, ήηνη έσο ηηο 22-12-2020 β) ηεο 4
εο

 Δλδεηθηηθήο 

Σκεκαηηθήο Πξνζεζκίαο, γηα ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ κεηαηνπίζεσλ ησλ Ο.Κ.Χ. 

θαηά 220 εκέξεο, ήηνη έσο ηηο 21-1-2021 θαη ζπλαθφινπζα γ) ηεο πλνιηθήο Πξνζεζκίαο πεξαίσζεο 

ηνπ έξγνπ θαηά 221 εκέξεο, ήηνη έσο ηηο 31-12-2021, ζχκθσλα κε ηελ παξ 8
α
 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 147 

ηνπ Ν. 4412/2016, δειαδή ρσξίο ππαηηηφηεηα ηεο αλαδφρνπ θαη κε αλαζεψξεζε. 

22. Σν κε αξ. πξση. Γ14/β/1424/Φ-Α3/18-6-2020 έγγξαθν ηεο Πξντζηακέλεο αξρήο ηνπ έξγνπ Γ14, κε ην 

φπνην δηαβίβαζε ην αίηεκα ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο, κε ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε ηεο Γηεπζχλνπζαο 

Τπεξεζίαο πξνο ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηεο Πεξηθεξείαο 

Αηηηθήο, δεηψληαο απφ απηήλ ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο, γηα ηελ αηηνχκελε παξάηαζε πξνζεζκίαο 

πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ. 

23. Σν κε αξ. πξση. 1809/2020/26-6-2020 (αξ. πξση εηζεξ. Γ14/1708/26-6-2020 έγγξαθν ηεο Δηδηθήο 

Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηεο Πεξηθεξείαο Αηηηθήο, κε ην νπνίν 

«…«Διατυπώνεται θετική γνώμη για ηην ηποποποίηζη ηηρ νομικήρ δέζμεςζηρ για ηο Τποέπγο 

«ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΔΞΗ (6) ΠΔΕΟΓΔΦΤΡΩΝ Δ ΒΑΗΚΟΤ ΑΞΟΝΔ ΣΟΤ ΛΔΚΑΝΟΠΔΓΗΟΤ 

ΑΣΣΗΚΖ» ΑΑ 1 ηηρ Ππάξηρ «ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΔΕΟΓΔΦΤΡΩΝ Δ ΒΑΗΚΟΤ ΑΞΟΝΔ ΣΟΤ 

ΛΔΚΑΝΟΠΔΓΗΟΤ ΑΣΣΗΚΖ» με κωδικό ΟΠ «5001380», όπωρ πποηείνεηαι μέζω ηηρ παπάηαζηρ ηηρ 

ζςνολικήρ πποθεζμίαρ εκηέλεζηρ ηος ςποέπγος με ηην ςποβληθείζα Διζήγηζη ηηρ Γιεςθύνοςζαρ 

Τπηπεζίαρ…καηά διακόζιερ είκοζι μία (221) ημεπολογιακέρ ημέπερ, δηλαδή μέσπι ηιρ 31-03-2021, 

δεδομένος όηι δεν ηποποποιείηαι ηο βαζικό ζσέδιο ηος ςποέπγος και ηα βαζικά διακπιηά ζηοισεία ηος 

παπαμένοςν όπωρ πποβλέπονηαι ζηην απσική νομική δέζμεςζη. 

 

Καη επεηδή : 

1. Με ηε κε αξ. πξση. Γ14/β/500/Φ-Α3/12-3-2020 (Α.Γ.Α.: Χ2ΗΑ465ΥΘΞ-079) Απφθαζε ηνπ Γεληθνχ 

Γξακκαηέα Τπνδνκψλ εγθξίζεθε ε ρνξήγεζε παξάηαζεο ηφζν ηεο ζπλνιηθήο φζν θαη ησλ επηκέξνπο 

ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ αιιά θαη κε ηελ απφ 21-5-2020 (αξ. πξση. 

Δ.Τ.Γ.Δ./Κ....Τ./Σ.Κ.Δ. Αζήλαο ΚΓ/ΦΚ ΑΘ ΔΔ100.00/ΟΓ/ΜΔ3/2026) Απφθαζε έγθξηζεο ηνπ 

ηξνπνπνηεκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ έξγνπ, ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο 

πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ είλαη ε 24-5-2021, ελψ ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία πεξαίσζεο ηεο 4
εο

 

Απνθιεηζηηθήο Πξνζεζκίαο (εμαζθάιηζεο φισλ ησλ απαηηνχκελσλ αδεηψλ απφ ηηο Τπεξεζίεο) ήηαλ ε 

15-5-2020 θαη ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία πεξαίσζεο ηεο 4
εο

 Δλδεηθηηθήο Σκεκαηηθήο Πξνζεζκίαο 

(νινθιήξσζεο ηπρφλ κεηαθηλήζεσλ δηθηχσλ Ο.Κ.Χ.) ήηαλ ε 15-6-2020. 
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2. Η θαζπζηέξεζε έγθξηζεο έσο ζήκεξα ηεο Σξνπνπνηεκέλεο Οξηζηηθήο Μειέηεο ηεο Πεδνγέθπξαο 

‘’Παιαηάθη’’ ηνπ Γήκνπ Υατδαξίνπ, επέθεξε επηπξφζζεηεο θαζπζηεξήζεηο δεδνκέλνπ φηη απφ ηηο 26-

10-2018 πνπ δφζεθε ζηελ αλάδνρν εηαηξεία ε εληνιή ηξνπνπνίεζεο ηεο νξηζηηθήο κειέηεο ηεο 

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

πνπ εγθξίζεθε κε ηελ κε αξ. πξση. ΤΠ.ΠΟ.Α./ΓΓΑΜΣΔ/ΓΠΑ ΝΜ/460642/47492/4180/12-10-2018 

Απφθαζε ηεο Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ, ε ηειηθή θαηάζεζε ηνπ Φαθέινπ ηεο 

ηξνπνπνηεκέλεο Οξηζηηθήο Μειέηεο έγηλε ζηηο 29-3-2019, κε απνηέιεζκα λα ειεγρζεί απφ ηε 

Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία θαη λα ζηαιεί κε ην κε αξ. πξση. Δ.Τ.Γ.Δ./Κ...Τ./ΚΓ/ΦΚ 

ΑΘΔΔ100.0/ΟΓ/ΑΛ/1530/06-05-2019 έγγξαθν ζηελ Πξντζηακέλε Αξρή ηνπ έξγνπ Γ14 γηα έγθξηζε 

θαη κε ην αξ. πξση. Δ.Τ.Γ.Δ./Κ...Τ./ ΚΓ/ΦΚ ΑΘ ΔΔ100.0/ΟΓ/ΑΛ/2326/29-05-2019 έγγξαθν ηεο 

πξνο ζηνλ αξρηθφ Μειεηεηή ηνπ έξγνπ γηα δηαηχπσζε ηεο ζχκθσλεο γλψκεο ηνπ. Με ην κε αξ. πξση. 

L/0281/19/5-7-2019 (αξ. πξση.. Δ.Τ.Γ.Δ./Κ...Τ./3515/8-7-2019) έγγξαθν ηνπ αξρηθνχ Μειεηεηή 

ηνπ έξγνπ, εζηάιεζαλ νη γεληθέο παξαηεξήζεηο, ζρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνηεκέλε Αξρηηεθηνληθή θαη 

ηαηηθή Μειέηε. Με ην αξ. πξση. Δ.Τ.Γ.Δ./Κ...Τ./ΑΘ/ΦΚ ΑΘ ΔΔ100.0/ΟΓ/ΑΛ/ 3515/9-7-2019 

έγγξαθν ηεο Γ/λνπζαο Τπεξεζίαο πξνο ηελ αλάδνρν ηνπ έξγνπ, δηαβηβάζηεθαλ νη παξαπάλσ 

παξαηεξήζεηο επί ηεο Μειέηεο. Με ην απφ 21-8-2019 (αξ. πξση. εηζ. Δ.Τ.Γ.Δ./Κ...Τ./4172/21-8-

2019) έγγξαθν ηεο Αλαδφρνπ ππνβιήζεθε ηειηθψο, ε ηξνπνπνηεκέλε Οξηζηηθή Μειέηε (2
ε
 Έθδνζε) 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ γεληθψλ παξαηεξήζεσλ ηνπ αξρηθνχ Μειεηεηή ηνπ έξγνπ. Με ην κε αξ. 

πξση. Δ.Τ.Γ.Δ./Κ..Τ./ΚΓ/ΦΚ ΑΘΔΔ100.0/ΟΓ/ΑΛ/4172/9-9-2019 έγγξαθν ηεο Γηεπζχλνπζαο 

Τπεξεζίαο πξνο ηελ Πξντζηακέλε Αξρή ηνπ έξγνπ, δηαβηβάζηεθε ε ηξνπνπνηεκέλε Οξηζηηθή Μειέηε, 

(2
ε
 Έθδνζε) φπνπ πξηλ ηελ έγθξηζε ηεο, πξέπεη λα εηζαρζεί ζην .Γ.Δ. γηα ηε ζρεηηθή γλσκνδφηεζε 

απφ απηφ σο ‘’Σξνπνπνίεζε αξρηθήο Μειέηεο’’, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 144 ηνπ 

Νφκνπ 4412/2016. 

3. Η ζπλελλφεζε κε ηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλήο Χθειείαο (Ο.Κ.Χ.), φπσο Γ.Δ.Γ.Γ.Η.Δ. Α.Δ., Ο.Σ.Δ. Α.Δ., 

Δ.Τ.Γ.Α.Π. Α.Δ., θαζψο επίζεο θαη κε ην Σκήκα πληήξεζεο ηεο Φσηεηλήο εκαηνδφηεζεο 

Ηιεθηξνθσηηζκνχ θαη Η/Μ Δγθαηαζηάζεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, είλαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ 

λα δηεπζεηεζνχλ δεηήκαηα κεηαηνπίζεσλ, αγσγψλ, θαισδηψζεσλ, δηθηχσλ θαη Πίιιαξ γηα ηελ 

δηαζθάιηζε ηεο απξφζθνπηεο ζπλέρηζεο ησλ εξγαζηψλ ζεκειίσζεο ηεο Πεδνγέθπξαο ‘’Παιαηάθη’’ ζην 

Γήκν Υατδαξίνπ. Έσο ζήκεξα δελ έρεη μεθηλήζεη ε κεηαηφπηζε θαλελφο δηθηχνπ, επνκέλσο κε 

δεδνκέλε ηελ πξνεγνχκελε εγθεθξηκέλε ιήμε ζηηο 15-6-2020 ηεο αληίζηνηρεο 4
εο

 Δλδεηθηηθήο 

Πξνζεζκίαο (εμαζθάιηζεο φισλ ησλ αδεηψλ Ο.Κ.Χ.), θξίλεηαη απνιχησο απαξαίηεην θαηά ηελ 

αλάδνρν εηαηξεία, κε ηελ νπνία ζπκθσλεί θαη ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία θαη ζπλεπάγεηαη ηελ ρξνληθή 

κεηαθχιηζε απηήο θαηά 221 εκέξεο, δειαδή ε 4
ε
 Δλδεηθηηθή Πξνζεζκία πξέπεη λα κεηαθπιήζεη ζηηο 

22-1-2021. 

4. Η εθπφλεζε Μειέηεο Φσηεηλήο εκαηνδφηεζεο ζηελ Πεδνγέθπξα Παλφξκνπ θαηά ηελ νξηζηηθή 

δηακφξθσζε ηνπ ηζφπεδνπ θφκβνπ ζηε ζπκβνιή ησλ νδψλ Λεσθφξνπ Κεθηζίαο θαη Παλφξκνπ - 

Δξπζξνχ ηαπξνχ επέθεξε ζεκαληηθή θαζπζηέξεζε ζην πξνγξακκαηηζκφ ηνπ έξγνπ, δηφηη κε ην απφ 

14-5-2019 (αξ. πξ. εηζ. Δ.Τ.Γ.Δ./Κ...Τ./2389/14-5-2019) έγγξαθν, ε Αλάδνρνο εηαηξεία δήηεζε 
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δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ην (ππφ κειέηε) λέν πξφγξακκα θσηεηλήο ζεκαηνδφηεζεο θαη ησλ λέσλ 

ζέζεσλ ησλ θσηεηλψλ ζεκαηνδνηψλ, πνπ ζα θαζνξίζνπλ -ζε ζπλδπαζκφ κε ην ρψξν θαηάιεςεο ηεο 

Πεδνγέθπξαο-, ηελ αθξηβέζηεξε γεσκεηξία ηνπ θφκβνπ, ησλ δηαβάζεσλ θαη ηεο ζήκαλζεο, ηα νπνία ζα 

απαηηνχζαλ εμεηδηθεπκέλε Μειέηε. Με ην κε αξ. πξση. Δ.Τ.Γ.Δ./Κ...Τ./ΚΓ/ΦΚΑΘΔΔ100.00/ΟΓ/ 

ΑΛ/2389/3-6-2019 έγγξαθν ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο δφζεθε ε ζρεηηθή εληνιή ζηελ αλάδνρν 

εηαηξεία ηνπ έξγνπ, γηα εθπφλεζε ηεο Μειέηεο Φσηεηλήο εκαηνδφηεζεο κεηά ηηο δηεπθξηλήζεηο πνπ 

δεηήζεθαλ απφ ηελ αλάδνρν εηαηξεία ηνπ έξγνπ, ελψ κε ην απφ 9-8-2019 (αξ. πξση. εηζ. 

Δ.Τ.Γ.Δ./Κ...Τ./4112/9-8-2019) έγγξαθν ηεο Αλαδφρνπ ππεβιήζε ε Μειέηε Φσηεηλήο 

εκαηνδφηεζεο ηνπ θφκβνπ Κεθηζίαο Παλφξκνπ, (ρέδην, Οξηδνληηνγξαθία, Σερληθή Έθζεζε, 

Πξνυπνινγηζκφο) ε νπνία θαη εζηάιε Γηεχζπλζε Οδηθψλ Τπνδνκψλ γηα έγθξηζε. Με ην κε αξ. πξση. 

Γ.Ο.Τ./4652/ΦΚ4004/20-9-2019 έγγξαθν ηεο αξκφδηαο Αξρήο πξνο ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, 

δφζεθαλ ππνδείμεηο γηα ζπκπιήξσζε θαη ηξνπνπνίεζε ηεο ελ ιφγσ Μειέηεο. Με ην κε αξ. πξση. 

Δ.Τ.Γ.Δ./Κ...Τ./ΚΓ/ΦΚΑΘΔΔ100.00/ΟΓ/Τ/4652/07-10-2019 έγγξαθν ηεο Γηεπζχλνπζαο 

Τπεξεζίαο ηνπ έξγνπ δηαβηβάζηεθε ε ελ ιφγσ Μειέηε πξνο ηελ αλάδνρν εηαηξεία γηα αλαζχληαμε θαη 

επαλππνβνιή ηεο Μειέηεο Φσηεηλήο εκαηνδφηεζεο, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Γηεχζπλζεο 

Οδηθψλ Τπνδνκψλ Γ.Ο.Τ. Η αλάδνρνο εηαηξεία ηνπ έξγνπ αθνχ ζπκπεξηέιαβε ζηελ Οξηζηηθή 

θπθινθνξηαθή Μειέηε ηεο ηηο ππνδείμεηο ηεο Γ.Ο.Τ. ηελ επαλππέβαιιε ηελ 1-11-2019 πξνο έγθξηζε. 

Με ην κε αξ. πξση. Δ.Τ.Γ.Δ./Κ...Τ./ΚΓ/ΦΚ ΑΘ ΔΔ100.00/ΟΓ/ΑΛ/5341/4-11-2019 έγγξαθν ηεο 

Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο ηνπ έξγνπ δηαβηβάζηεθε ε ηξνπνπνηεκέλε Οξηζηηθή Κπθινθνξηαθή Μειέηε 

ζηε Γηεχζπλζε Οδηθψλ Τπνδνκψλ (Γ13). Με ην κε αξ. πξση. Γ.Ο.Τ./5889/ΦΚ4004/27-11-2019 

έγγξαθν ηεο Γ.Ο.Τ. ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ηνπ έξγνπ, εζηάιε εγθεθξηκέλε ε Μειέηε Φσηεηλήο 

εκαηνδφηεζεο ελψ κε ην κε αξ. πξση. ΚΓ/ΦΚ ΑΘ ΔΔlΟΟ.00/ΟΓ/ΑΛ/6013/09-12-2019 έγγξαθν ηεο 

Γ/λνπζαο Τπεξεζίαο πξνο ηελ αλάδνρν εηαηξεία ηνπ έξγνπ δηαβίβαζε ην ζχλνιν ησλ παξαπάλσ 

εγθεθξηκέλσλ Μειεηψλ ηνπ λένπ θφκβνπ ηεο Πεδνγέθπξαο Παλφξκνπ. 

5. Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εγθεθξηκέλεο Μειέηεο Φσηεηλήο εκαηνδφηεζεο, απαηηείηαη πεξαηηέξσ 

ζπλελλφεζε θαη ζπλεξγαζία ηεο αλάδνρνπ εηαηξείαο µε ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, ζηε ρσξηθή 

αξκνδηφηεηα ηεο νπνίαο αλήθνπλ νη ελ ιφγσ Φσηεηλνί εκαηνδφηεο. χκθσλα κε ηελ κειέηε 

αλαδηακνξθψλεηαη ε νξηδνληηνγξαθία ηνπ θφκβνπ δηφηη κεηαθηλνχληαη νη νξηνγξακκέο ησλ 

θξαζπέδσλ, απμάλνληαη νη επηθάλεηεο ησλ πεδνδξνκίσλ µε αληίζηνηρεο κεηψζεηο ησλ επηθαλεηψλ ηνπ 

νδνζηξψκαηνο, θαηαξγείηαη ε «ζηαγφλα» ζηελ νδφ Δξπζξνχ ηαπξνχ θαη αλαζρεδηάδνληαη νη 

δηαβάζεηο ησλ πεδψλ. Απφ ηα αλσηέξσ είλαη εκθαλέο φηη ππήξμε θαζπζηέξεζε ηφζν θαηά ηε 

δηαδηθαζία έγθξηζεο ηεο Μειέηεο Φσηεηλήο εκαηνδφηεζεο ηνπ θφκβνπ Κεθηζίαο Παλφξκνπ θαη 

Δξπζξνχ ηαπξνχ φζν θαη θαηά ηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ηεο θαη γηα ην ιφγν απηφ ε αλάδνρνο 

εηαηξεία ηνπ έξγνπ, αηηήζεθε ηελ ηζφρξνλε ρξνληθή επέθηαζε, ηεο 4
εο

 Δλδεηθηηθήο Πξνζεζκίαο θαη ηεο 

4
εο

 Απνθιεηζηηθήο Πξνζεζκίαο θαηά αθφκα επηά (7) κήλεο, κε ηελ νπνία ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία 

ηνπ έξγνπ ζπκθσλεί. 

6. Ο απαξαίηεηνο επηπιένλ ρξφλνο απφ ηελ αηηνχκελε κεηαθχιηζε ηεο 4
εο

 απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο 

θαηά 220 εκέξεο επηά (7) κήλεο θαη δέθα (10) εκέξεο, αιιά θαη ηεο 4
εο

 ελδεηθηηθήο ηκεκαηηθήο 
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πξνζεζκίαο θαηά 221 εκέξεο ήηνη επηά (7) κήλεο θαη δέθα (10) εκέξεο επίζεο, επεξεάδεη ζπλαθφινπζα 

ηνλ ζπλνιηθφ ρξφλν πεξαίσζεο ηεο απφ 12-3-2020 εγθξηζείζαο εκεξνκελίαο (κε ηελ 5
ε
 παξάηαζε ήηαλ 

24-5-2021) ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ, δειαδή πξέπεη λα κεηαηεζεί θαηά επηά 

(7) κήλεο πεξίπνπ θαη ν ζπλνιηθφο ρξφλνο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ, ήηνη έσο ηηο 31-12-2021. 

7. Απφ ηηο 24-3-2020 έσο θαη ηηο 30-4-2020, ήηνη γηα ηξηάληα επηά (37) εκέξεο, αλεζηάιεζαλ φιεο νη 

ζρεηηθέο πξνζεζκίεο, επνκέλσο νη αληίζηνηρεο εκέξεο αλαζηνιήο, πξνζηίζεληαη θαη παξαηείλνπλ 

ηζφρξνλα, ηελ αηηνχκελε 6
ε
 παξάηαζε ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ, θαηά 6 

κήλεο + 37 εκέξεο, ήηνη θαηά 184 εκέξεο + 37 εκέξεο = 221 εκέξεο, ηεο 4
εο

 Απνθιεηζηηθήο 

πξνζεζκίαο (εμαζθάιηζεο φισλ ησλ απαηηνχκελσλ αδεηψλ) θαη ηεο 4
εο

 Δλδεηθηηθήο Σκεκαηηθήο 

Πξνζεζκίαο (νινθιήξσζεο ηπρφλ κεηαθηλήζεσλ Ο.Κ.Χ.), θαηά 183 εκέξεο + 37 εκέξεο = 220 εκέξεο. 

8. χκθσλα κε ηα αλσηέξσ, δελ είλαη δπλαηφ λα πξνρσξήζνπλ νη εξγαζίεο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο 

ηφζν ηεο εγθεθξηκέλεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ έσο ηηο 24-5-2021, φζν θαη ηνπ 

εγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ησλ επηκέξνπο εξγαζηψλ ηνπ ε αλάδνρνο εηαηξεία ηνπ έξγνπ, 

ππέβαιε ζρεηηθή αίηεζε γηα έγθξηζε παξάηαζεο ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ θαηά 

δηαθφζηεο είθνζη κηα (221) εκέξεο ήηνη έσο ηηο 31-12-2021, κε ηαπηφρξνλε κεηαθχιηζε θαηά δηαθφζηεο 

είθνζη κηα (221) εκέξεο ηεο 4
εο

 απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο θαη δηαθφζηεο είθνζη (220) εκέξεο ηεο 4
εο

 

ελδεηθηηθήο ηκεκαηηθήο πξνζεζκίαο αληίζηνηρα. 

9. Η αλάδνρνο εηαηξεία ηνπ έξγνπ, ππέβαιε εκπξφζεζκα ηελ απφ 6-5-2020 (αξ. πξση. εηζεξρ. Δ.Τ.Γ.Δ./ 

Κ...Τ./2016/6-5-2020) αίηεζε γηα ρνξήγεζε ηεο 6
εο

 Παξάηαζεο, ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο 

πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ θαηά 221 εκέξεο απφ ηηο 24-5-2021 ήηνη έσο 31-12-2021, ζχκθσλα κε ην άξζξν 

147 ηνπ Ν. 4412/2016, δηφηη απφ ηηο 21-12-2020 πνπ ζα νινθιεξσζεί ε αηηνχκελε 4
ε
 ελδεηθηηθή 

ηκεκαηηθή πξνζεζκία απαηηνχληαη θαη’ ειάρηζην 375 εκέξεο, γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ηεο 

θάζε πεδνγέθπξαο δειαδή έσο ηηο 31-5-2021, ε θαηαζθεπαζηηθή εκπινθή ζηηο νπνίεο δελ νθείιεηαη ζε 

απνθιεηζηηθή ππαηηηφηεηα ηεο αλαδφρνπ. 

10. χκθσλα κε ηελ αλαιπηηθή έθζεζε ησλ ιφγσλ θαζπζηέξεζεο απφ ηελ αλάδνρν εηαηξεία ηνπ έξγνπ, 

ηνλ έιεγρν απηψλ απφ ηε Γ/λνπζα Τπεξεζία, ηελ θείκελε αιιεινγξαθία θαη ην εκεξνιφγην ηνπ έξγνπ, 

πξνθχπηεη ζπλνιηθή επέθηαζε ζηελ 4
ε
 Απνθιεηζηηθή Σκεκαηηθή Πξνζεζκία (Δμαζθάιηζεο φισλ ησλ 

αδεηψλ), θαηά 221 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ θαη ζηελ 4
ε
 Δλδεηθηηθή Σκεκαηηθή Πξνζεζκία 

(Οινθιήξσζεο ηπρφλ κεηαθηλήζεσλ Ο.Κ.Χ.) θαηά 220 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ, ήηνη ιήμε απηψλ ζηηο 

22-12-2020 θαη 21-1-2021 αληίζηνηρα. 

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

ΑΘ ΔΔ100.00/ΟΓ/ΥΡ3/6109/21-5-2020 Δηζήγεζή 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 είθνζη κηα (221) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, ήηνη κε 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ ζηηο 31-12-2021 β) παξάηαζεο ηεο 4
εο

 απνθιεηζηηθήο 

πξνζεζκίαο (εμαζθάιηζεο φισλ ησλ απαηηνχκελσλ αδεηψλ) θαηά δηαθφζηεο είθνζη κηα (221) 

εκεξνινγηαθέο εκέξεο, ήηνη έσο ηηο 22-12-2020 θαη γ) παξάηαζεο ηεο 4
εο

 ελδεηθηηθήο ηκεκαηηθήο 
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πξνζεζκίαο (νινθιήξσζεο ηπρφλ κεηαθηλήζεσλ δηθηχσλ Ο.Κ.Χ.) θαηά δηαθφζηεο είθνζη (220) 

εκεξνινγηαθέο εκέξεο, ήηνη έσο ηηο 21-1-2021, ζχκθσλα κε ηηο παξ. 8
α
 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 147 ηνπ 

Νφκνπ 4412/2016, ρσξίο ππαηηηφηεηα ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο ηνπ έξγνπ θαη «κε αλαζεψξεζε». 

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

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

δεδνκέλα ηνπ έξγνπ, ηηο αληηθεηκεληθέο ηερληθέο δπζθνιίεο θαη ηελ εκπινθή ηνπ κε άιινπο Φνξείο – 

φκνξεο Τπεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ – θαη ηε ζεηηθή γλψκε ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο 

Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηεο Πεξηθεξείαο Αηηηθήο επί ηνπ αηηήκαηνο παξάηαζεο ηφζν ηεο 

ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ, φζν θαη ησλ επηκέξνπο ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ, 

ζπκθσλεί κε ηελ απφ 21-5-2020 εηζήγεζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο ηνπ έξγνπ (Δ.Τ.Γ.Δ./Κ...Τ/ 

Σ.Κ.Δ. Αζήλαο) θαη πξνηείλεη ηελ έγθξηζε ρνξήγεζεο παξάηαζεο α) ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο 

πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο, θαηά δηαθφζηεο είθνζη κηα (221) εκέξεο ήηνη έσο ηηο 31-12-2021 β) 

ηεο 4
εο

 Απνθιεηζηηθήο ηκεκαηηθήο πξνζεζκίαο (εμαζθάιηζεο φισλ ησλ απαηηνχκελσλ αδεηψλ) θαηά 

δηαθφζηεο είθνζη κηα (221) εκέξεο, ήηνη έσο ηηο 22-12-2020 θαη γ) ηεο 4
εο

 ελδεηθηηθήο ηκεκαηηθήο 

πξνζεζκίαο (νινθιήξσζεο ηπρφλ κεηαθηλήζεσλ δηθηχσλ Ο.Κ.Χ.) θαηά δηαθφζηεο είθνζη (220) εκέξεο, 

ήηνη έσο ηηο 21-1-2021, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 8
α
 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 147 ηνπ Νφκνπ 4412/2016, 

δηφηη νη θαζπζηεξήζεηο νινθιήξσζεο ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ εληφο ησλ εγθεθξηκέλσλ ζρεηηθψλ 

πξνζεζκηψλ, δελ νθείινληαλ ζε απνθιεηζηηθή ππαηηηφηεηα ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο. 

 

 

 

ΑΑ ΠΠ ΟΟ ΦΦ ΑΑ  ΘΘ ΖΖ ΟΟ ΤΤ ΜΜ ΕΕ   

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

Αηηηθήο» ηεο αλαδφρνπ εξγνιεπηηθήο εηαηξείαο ‘’ΣΑΘΗ ΚΟΚΚΙΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ 2020 Α.Δ.’’ 

ηελ ρνξήγεζε παξάηαζεο ηεο ζπλνιηθήο Πξνζεζκίαο Πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ θαη ησλ Σκεκαηηθώλ 

Πξνζεζκηώλ απηνύ σο εμήο : 

 

α) Σεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ, θαηά δηαθφζηεο είθνζη κηα (221) εκέξεο, ήηνη έσο 

ηηο 31-12-2021. 

β) Σεο 4
εο

 απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο (εμαζθάιηζεο φισλ ησλ απαηηνχκελσλ αδεηψλ), θαηά δηαθφζηεο 

είθνζη κηα (221) εκέξεο, ήηνη έσο ηηο 22-12-2020. 

γ) Σεο 4
εο

 ελδεηθηηθήο ηκεκαηηθήο πξνζεζκίαο (νινθιήξσζεο ηπρφλ κεηαθηλήζεσλ δηθηχσλ Ο.Κ.Χ.), 

θαηά δηαθφζηεο (220) εκέξεο, ήηνη έσο ηηο 21-1-2021. 

ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 8
α
 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 147 ηνπ Νφκνπ 4412/2016, δεδνκέλνπ φηη νη έσο 

ηψξα θαζπζηεξήζεηο ηνπ έξγνπ δελ νθείινληαλ ζε απνθιεηζηηθή ππαηηηφηεηα ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο. 
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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                                                               Η ΤΠΗΡΕΘΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ  

1. Γξαθ. Τπεξεζηαθήο Γξακκαηέα Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ          ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟΤ ΤΠΟΔΟΜΩΝ  

2. Γξαθ. Γεληθνχ Γηεπζπληή πγθ/θψλ Τπνδνκψλ                 ΚΑΘ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ 

3. Δ.Τ.Γ.Δ./Κ...Τ./Σ.Κ.Δ. Αζήλαο                                                 

(σο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο ηνπ έξγνπ)   

(κε δπν (2) αληίηππα)       

4. Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δ.Π. Πεξηθεξείαο Αηηηθήο                  

πγγξνχ 98-100, 117 41 Αζήλα               ΜΘΛΕΝΑ ΚΟΝΣΟΤ 

 

 

ΕΩΣΕΡΘΚΗ ΔΘΑΝΟΜΗ 
1. θ. Γηεπζπληή 

2. Σκήκα (α)                                        

3. Σκήκα (β) 

4. |Υ.Α. 

5. Φ-Α3 

6. θα. Υξ. Μεηαιίδνπ 

7. θα. Δι. Υαηδήλα 

8. θ. Βαζ. πιάτδν 

9. θ. Γεψξ. Αζκάλε 

 

 
ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΔΞΟΤΙΟΓΟΣΗΜΔΝΟ ΤΠΑΛΛΗΛΟ 

 

 
 

 

 
ΓΔΧΡΓΙΟ ΣΡΑΣΑΚΗ 

ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΠΑΛΛΗΛΟ κε Α β. 
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