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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ & ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ 

ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ 

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΚΟΗΝΩΝΗΑΚΩΝ ΤΠΟΓΟΜΩΝ 

Αζήλα, 2 – 5 – 2018 

Α.Π.: Γ14/β/679/Φ-Α3 

 

ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΣΑΘΕΡΗ ΣΡΟΥΘΑ, 

ΤΝΣΗΡΗΕΩΝ & ΑΦΑΛΕΘΑ (Δ14) 

 

 

ΑΑ  ΠΠ  ΟΟ  ΦΦ  ΑΑ    ΗΗ 

ΣΜΖΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ (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 4

εο
 απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο β) ηεο 4

εο
 ελδεηθηηθήο 

ηκεκαηηθήο πξνζεζκίαο θαη γ) ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ ππνέξγνπ : 

«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. 63/2005 (Φ.Δ.Κ. 98Α' 22-4-05) «Κσδηθνπνίεζε ηεο Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα 

Κπβεξλεηηθά Όξγαλα» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 4320/2015 (Φ.Δ.Κ. 29Α'/19-3-2015) θαη ηζρχεη. 

2. Σεο Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο κε αξ. πξση. Γ16α/04/773/29.11.1990 (Φ.Δ.Κ. 746Β’/30-11-90) 

ηνπ Τπνπξγνχ Πξνεδξίαο θαη ηνπ Αλαπιεξ. Τπνπξγνχ ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ. ‘’Πεξί εμαηξέζεσο Γηνηθεηηθψλ 

πξάμεσλ ή εγγξάθσλ απφ ηνλ θαλφλα ησλ ηξηψλ ππνγξαθψλ’’. 

3. Σνπ Ν. 3614/2007 (Φ.Δ.Κ. 267Α’/3-12-2007) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ 

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

4.  Σνπ 4314/2014 «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

 Ηνπλίνπ 2012 (EE L 156/16-6-2012) ζην Διιεληθφ Γίθαην 

ηξνπνπνίεζε ηνπ Ν. 3419/2005 (Α’ 297) θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. 265Α’/23-12-2014) φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

5. Σνπ Ν. 4412/2016 (Φ.Δ.Κ. 147Α’ 8-8-2016) «Γεκφζηεο πκβάζεηο έξγσλ πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 

πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΔΔ». 
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6. Σνπ Ν. 3861/2010 (Φ.Δ.Κ. 112Α΄/13-7-2010) «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 κε ηνλ Ν. 4210/2013. 

7. Σνπ Π.Γ. 70/2015 (Φ.Δ.Κ. 114 Α’ 22-9-2015) πεξί αλαζχζηαζεο ηνπ Τπνπξγείνπ ΤΠΟ.ΜΔ.ΓΗ. 

8. Σνπ Π.Γ. 123/2016 (Φ.Δ.Κ. 208Α’/4-11-2016) πεξί ηεο κεηνλνκαζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ 

Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ ζε Τπνπξγείν Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ. 

9. Σνπ Π.Γ. 125/2016 (Φ.Δ.Κ. 210Α’/5-11-2016) «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη 

Τθππνπξγψλ ηεο Κπβέξλεζεο». 

10. Σεο κε αξ. πξση. ΓΝγ/νηθ.37835/ΦΝ466/6-4-2017 (Φ.Δ.Κ. 1980Β’/8-6-2017) Απφθαζεο ηνπ 

Τπνπξγνχ ΤΠΟ.ΜΔ. κε ζέκα «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ Πξντζηακέλεο Αξρήο ζηηο πκβάζεηο 

Γεκνζίσλ Έξγσλ ηνπ Ν. 4412/2016 αξκνδηφηεηαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Τπνδνκψλ, ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ». 

11. Σνπ Π.Γ. 123/2017 (Φ.Δ.Κ. 151Α’/12-10-2017) «Οξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ θαη 

Μεηαθνξψλ, Αξκνδηφηεηεο Γηάξζξσζε» θαη εηδηθφηεξα ην θεθ. 5 άξζξ. 33, κε ην νπνίν ζπζηάζεθε ε 

Γηεχζπλζε Τπνδνκψλ ηαζεξήο Σξνρηάο πληεξήζεσλ θαη Αζθάιεηαο (Γ14). 

 

Αθνύ ιάβακε ππόςε : 

 

1. Σελ κε αξ. πξση. 3036/21-10-2016 Απφθαζε ηεο Πεξηθεξεηάξρε Αηηηθήο Έληαμεο ηεο Πξάμεο 

(Α.Γ.Α.: ΩΕΦΜ7Λ7-94Τ) «Καηαζθεπή Πεδνγεθπξψλ ζε βαζηθνχο Άμνλεο ηνπ Λεθαλνπεδίνπ 

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

2020» κε Κσδηθφ Πξάμεο Α Δλαξίζκνπ 2016ΔΠ08510043 θαη ζπλνιηθφ Πξνυπνινγηζκφ 

13.000.000€. 

2. Σελ κε αξ. πξση. 125191/28-11-2016 Απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη 

Αλάπηπμεο Έγθξηζεο ηεο Έληαμεο ηεο Πξάμεο (Α.Γ.Α.:6ΗΘΓ4653Ο7-Σ0Δ), 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. Σελ κε αξ. πξση. ΓΑΟΤ/νηθ/1669/Φ-Α3/16-12-2016 Απφθαζε πεξί Έγθξηζεο α) Γέζκεπζεο 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 , β) Γεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ : « 

Καηαζθεπή έμη (6) Πεδνγεθπξψλ ζε βαζηθνχο άμνλεο ηνπ Λεθαλνπεδίνπ Αηηηθήο θαη γ) νξηζκνχ 

Πξντζηακέλεο Αξρήο θαη Γ/λνπζαο Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία απνθαζίζηεθε ε δεκνπξάηεζε 

ηνπ έξγνπ κε αλνηθηή δηαδηθαζία, νξίζηεθε σο Πξντζηακέλε Αξρή ε Γ/λζε Αζθάιεηαο Οδηθψλ 

Τπνδνκψλ θαη σο Γ/λνπζα Τπεξεζία ην Σκήκα Καηαζθεπήο Έξγσλ ΣΚΔ Αζήλαο ηεο 

Δ.Τ.Γ.Δ./Κ...Τ. ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Τπνδνκψλ, ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ 
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θαη εμνπζηνδνηήζεθε ν Πξντζηάκελνο ηεο Γ.Α.Ο.Τ. λα εγθξίλεη ηα ζρεηηθά ηεχρε δεκνπξάηεζεο θαη 

λα δηελεξγήζεη ηνλ Γηαγσληζκφ. 

4. Σελ κε αξ. πξση. ΓΑΟΤ/158/Φ-Α3/14-02-2017 Απφθαζε Έγθξηζεο Σεπρψλ Γεκνπξάηεζεο ηνπ 

έξγνπ ηνπ ζέκαηνο. 

5. Σελ κε αξ. πξση. ΓΑΟΤ/353/Φ-Α3/24-03-2017 (Α.Γ.Α.: 6ΓΔΘ4465ΥΘΞ-ΞΞΕ) Απφθαζε 

πγθξφηεζεο Δπηηξνπήο Γηεμαγσγήο ηνπ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ ηνπ 

ζέκαηνο. 

6. Σελ κε αξ. πξση. ΓΑΟΤ/νηθ./807/Φ-Α3/03-08-2017 (Α.Γ.Α.: 6ΓΖΜ465ΥΘΞ-ΠΑ) Απφθαζε 

Έγθξηζεο ηνπ απφ 29-06-2017 Πξαθηηθνχ IΗ ηεο Δπηηξνπήο δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε 

δηαγσληδφκελε εηαηξεία πνπ πξνζέθεξε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, 

ήηαλ ε εηαηξεία «ΣΑΘΖ ΚΟΚΚΗΝΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ 2020 Α.Δ.», ηνπ νπνίνπ ε πξνζθεξφκελε 

ηηκή κε Γ.Δ. θαη Ο.Δ. αλήξρεην ζε 4.189.041,77€ πνπ αληηζηνηρεί ζε κέζε έθπησζε (Δ.κ.), 52,50%, επί 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Τπεξεζίαο θαη αλαθεξχρζεθε πξνζσξηλφο κεηνδφηεο, βάζεη ησλ θξηηεξίσλ 

αλάζεζεο. 

7. Σελ απφ 05 – 10 – 2017 ππνγξαθείζα εξγνιαβηθή ζχκβαζε γηα ην έξγν ηνπ ζέκαηνο, κε ζπλνιηθή 

πξνζεζκία πεξαίσζεο φπσο απηφ θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 12 ηεο Γηαθήξπμεο θαη ζην άξζξν 2 ηεο 

Δ..Τ., δειαδή ζε δεθανθηψ (18) κήλεο, απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

8. Σελ κε αξ. πξση. ΔΤΓΔ/ΚΤ/ΣΚΔ Αζήλαο ΑΘ/ΦΚ/ΔΔ 100.00/ΓΔ/175/15-11-2017 Απφθαζε 

Έγθξηζεο ηνπ Υξνλνδηαγξάκκαηνο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ην νπνίν, ε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ 

είλαη 18 κήλεο θαη ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία πεξαίσζεο απηνχ ζηηο 5 – 4 – 2019 ελψ κεηαμχ ησλ 

Σκεκαηηθψλ Πξνζεζκηψλ (Απνθιεηζηηθέο θαη Δλδεηθηηθέο), ε 4
ε
 Απνθιεηζηηθή Πξνζεζκία 

εμαζθάιηζεο φισλ ησλ απαηηνχκελσλ αδεηψλ νινθιεξψζεθε ζηηο 2 – 2 – 2018 θαη ε 4
ε
 Δλδεηθηηθή 

Σκεκαηηθή Πξνζεζκία, νινθιεξψζεθε ζηηο  4 – 3 – 2018. 

9. Σελ κε αξ. πξση. ΔΤΓΔ/ΚΤ/ΣΚΔ Αζήλαο/νηθ.440/07-03-2018 Απφθαζε νξηζκνχ νκάδαο 

επίβιεςεο γηα ην έξγν : «Καηαζθεπή έμη (6) Πεδνγεθπξψλ ζε βαζηθνχο άμνλεο ηνπ Λεθαλνπεδίνπ 

Αηηηθήο», πξνυπνινγηζκνχ 12.350.000€. 

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

Έξγσλ Οδνπνηίαο, πξνο ηελ ΔΤΠΔ ηνπ ΤΠΔΚΑ, πξνο επηβεβαίσζε ηεο κε απαίηεζεο 

πεξηβαιινληηθψλ Μειεηψλ θη ελψ ε ΔΤΠΔ, κε ην αξ. πξση. 196777/11-03-2017 έγγξαθφ ηεο, 

επηβεβαίσζε φηη γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ησλ πεδνγεθπξψλ, δελ απαηηείηαη ηήξεζε ηεο 

πεξηβαιινληηθήο δηαδηθαζίαο, πάξαπηα ζην έξγν παξνπζηάζηεθαλ θαζπζηεξήζεηο ζηηο αξρηθέο 

εξγαζίεο ησλ αδεηνδνηήζεσλ απφ ηα Γαζαξρεία, ηελ Αξραηνινγία θαη ηηο Τπεξεζίεο ησλ Ο.Κ.Ω. 

11. Σελ απφ 2 – 2 – 2018 Αίηεζε ηεο αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο, καδί κε ζπλεκκέλν Σεχρνο 

θαηαγξαθήο ηνπ ηζηνξηθνχ εμέιημεο ηνπ έξγνπ αιιά θαη αλαθνξάο Πξνφδνπ ηνπ έξγνπ, φπσο απηφ 

νξίδεηαη ξεηά ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο ζηελ παξάγξαθν 2.2.2 ηεο Δ..Τ. ηνπ έξγνπ. 

12. Σελ κε αξ. πξση. ΑΘ /ΦΚ ΑΘ ΔΔ100.00/ΟΓ/ΥΡ3/209/15-3-2018 Δηζήγεζε ηεο Γ/λζαο Τπεξεζίαο ηνπ 

έξγνπ ηνπ ζέκαηνο πξνο ηελ Πξνηζηακέλε Αξρε ηνπ έξγνπ Γηεχζπλζε Τπνδνκψλ ηαζεξήο Σξνρηάο 
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πληεξήζεσλ θαη Αζθάιεηαο (Γ14), κε ηελ νπνία εηζεγήζεθε παξάηαζε α) ηεο 4
εο

 Απνθιεηζηηθήο 

Πξνζεζκίαο, γηα ηελ απαξαίηεηε εμαζθάιηζε φισλ ησλ αδεηψλ ηεο ελ ιφγσ πξνζεζκίαο θαηά 120 

εκέξεο ήηνη έσο ηηο 2-6-2018, β) ηεο 4
εο

 Δλδεηθηηθήο Σκεκαηηθήο Πξνζεζκίαο, γηα ηελ νινθιήξσζε 

φισλ ησλ απαηηνχκελσλ κεηαηνπίζεσλ ησλ Ο.Κ.Ω. θαηά 122 εκέξεο ήηνη έσο ηηο 4-7-2018 θαη 

ζπλαθφινπζα γ) ηεο πλνιηθήο Πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ επίζεο θαηά 122 

εκέξεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 147 ηνπ Ν. 4412/2016. 

13. Σν κε αξ. πξση. Γ14/β/524/Φ-Α3/30-3-2018 έγγξαθν ηεο Πξντζηακέλεο αξρήο ηνπ έξγνπ κε ην φπνην 

δηαβίβαζε ην αίηεκα ηεο αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο κε ηελ εηζήγεζε ηεο Γ/λζαο Τπεξεζίαο, 

ζηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηεο Πεξηθεξείαο Αηηηθήο, 

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

14. Σν κε αξ. πξση. 1134/8-4-2018 έγγξαθν ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ 

Πξνγξακκάησλ ηεο Πεξηθεξείαο Αηηηθήο, κε ην νπνίν δηαηππψλεηαη ε ζχκθσλε γλψκε γηα ηελ 

ρνξήγεζε παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο α) ηεο 4
εο

 Απνθιεηζηηθήο Πξνζεζκίαο, γηα ηελ 

εμαζθάιηζε φισλ ησλ αδεηψλ θαηά 120 εκέξεο ήηνη έσο ηηο 2-6-2018, β) ηεο 4
εο

 Δλδεηθηηθήο 

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

θαηά 122 εκέξεο ήηνη έσο ηηο 4-7-2018 θαζψο θαη ηεο πλνιηθήο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ 

ηνπ έξγνπ θαηά 122 εκέξεο, ήηνη κέρξη ηηο 5-8-2019 κε ηε λφκηκε αλαζεψξεζε, «…δεδομένου όηι  δεν 

ηροποποιείηαι ηο βαζικό ζχέδιο ηου υποέργου και ηα βαζικά διακριηά ηου ζηοιχεία…». 

 

Καη επεηδή : 

 
1. Ζ εμαζθάιηζε ησλ αδεηψλ γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ α) Πεδνγεθπξψλ Παιαηάθη θαη β) Παιαηνχ 

Φαιήξνπ απφ ηελ Δθνξία Αξραηνηήησλ Γπηηθήο Αηηηθήο, δελ έρεη σο ζήκεξα επηηεπρζεί, φπσο αξρηθά 

πξνβιεπφηαλ ελψ παξάιιεια δελ έρνπλ ππνγξαθεί νχηε νη ζρεηηθέο Απνθάζεηο απφ ην Τπνπξγείν 

Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ. 

2. ηελ πεδνγέθπξα ηνπ Παιαηνχ Φαιήξνπ εθθξεκεί αθφκα ε έγθξηζε γηα ηηο εξγαζίεο ηεο ζεκειίσζεο 

ζην Πάξθν Απφιισλνο θαη ε θνπή ησλ δέλδξσλ απφ ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Αηηηθήο. 

3. ηελ Πεδνγέθπξα Αιίκνπ, ζηελ νπνία έρνπλ μεθηλήζεη θαλνληθά νη εξγαζίεο εθθξεκεί ε νινθιήξσζε 

ηεο κεηαηφπηζεο ηνπ δηθηχνπ ηεο ΓΔΓΓΖΔ, ηνπ δηθηχνπ ηνπ ΟΣΔ, ελψ απνθαιχθζεθε θαη αγσγφο 

χδξεπζεο ηεο ΔΤΓΑΠ πνπ ρξήδεη άκεζεο κεηαηφπηζεο. 

4. Με βάζε ην εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ, ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ζπλνιηθήο 

πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ είλαη ε 5-4-2019, ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία πεξαίσζεο ηεο 4
εο

  

Απνθιεηζηηθήο Πξνζεζκίαο (εμαζθάιηζεο φισλ ησλ απαηηνχκελσλ αδεηψλ) είλαη ε 2-2-2018 θαη ε 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία πεξαίσζεο ηεο 4
εο

 Δλδεηθηηθήο Σκεκαηηθήο Πξνζεζκίαο (νινθιήξσζεο 

ηπρφλ κεηαθηλήζεσλ Ο.Κ.Ω.) είλαη ε 4-3-2018. 

5. Οη σο άλσ πξναλαθεξζείζεο θαη αλαπφθεπθηεο θαζπζηεξήζεηο, επεξέαζαλ αληίζηνηρα ηελ εθηέιεζε 

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

ηήξεζε ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ. 
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6. Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη δελ ήηαλ δπλαηφ λα πξνρσξήζνπλ νη εξγαζίεο ζχκθσλα κε ηηο 

απαηηήζεηο, ηφζν ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ, φζν θαη ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ θαη γηα ην ιφγν απηφ, ε αλάδνρνο εηαηξεία αηηήζεθε ηε ζπλνιηθή παξάηαζε 

ηεο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ, θαηά εθαηφλ είθνζη (122) εκέξεο δειαδή έσο ηηο 5-8-2019. 

7. Ζ αλάδνρνο εηαηξεία ηνπ έξγνπ ππέβαιε εκπξφζεζκα ζηελ Γ/λζα Τπεξεζία ηνπ έξγνπ, ηελ απφ  2 – 2 

– 2018 αίηεζε γηα παξάηαζε : α) ηεο 4
εο

 Απνθιεηζηηθήο Πξνζεζκίαο, γηα ηελ απαξαίηεηε εμαζθάιηζε 

φισλ ησλ αδεηψλ ηεο ελ ιφγσ πξνζεζκίαο θαηά ηέζζεξηο (4) κήλεο, β) ηεο 4
εο

  Δλδεηθηηθήο Σκεκαηηθήο 

Πξνζεζκίαο, γηα ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ κεηαηνπίζεσλ Ο.Κ.Ω. θαηά ηέζζεξηο (4) 

κήλεο θαη ζπλαθφινπζα γ) ηεο πλνιηθήο Πξνζεζκίαο Πεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ επίζεο 

θαηά ηέζζεξηο (4) κήλεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 147 ηνπ Ν. 4412/2016 καδί κε ζπλεκκέλε αλαθνξά 

Πξνφδνπ Δθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ, αθνχ ε φπνηα θαζπζηέξεζε ησλ εξγαζηψλ ζην ζχλνιν ησλ 

πεδνγεθπξψλ απφ δηαθφξνπο θνξείο θαη Τπεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ θαη γηα απηφ ε θαζπζηέξεζε 

νινθιήξσζεο ησλ εξγαζηψλ δελ νθείινληαλ ζε απνθιεηζηηθή ππαηηηφηεηά ηεο. 

8. Ζ Γ/λνπζα Τπεξεζία ΔΤΓΔ/ΚΤ/Σ.Κ.Δ. Αζήλαο ζηελ Δηζήγεζε ηεο πξνο ζηελ Πξντζηακέλε Αξρή 

ηνπ έξγνπ ηελ Γ/λζε Τπνδνκψλ ηαζεξήο Σξνρηάο πληεξήζεσλ θαη Αζθάιεηαο (Γ14), θξίλεη εχινγν 

ην αίηεκα ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο θαη εηζεγήζεθε ηελ ρνξήγεζε ηζφρξνλεο παξάηαζεο ηεο ζπλνιηθήο 

πξνζεζκίαο πεξαηψζεσο ηνπ έξγνπ θαηά ηέζζεξηο (4) κήλεο, ήηνη εθαηφλ είθνζη δχν (122) 

εκεξνινγηαθέο εκέξεο, ηελ ηζφπνζε παξάηαζε ηεο 4
εο

 Απνθιεηζηηθήο Πξνζεζκίαο (εμαζθάιηζεο φισλ 

ησλ απαηηνχκελσλ αδεηψλ) θαη ηεο 4
εο

 Δλδεηθηηθήο Σκεκαηηθήο Πξνζεζκίαο (νινθιήξσζεο ηπρφλ 

κεηαθηλήζεσλ Ο.Κ.Ω.), «κε αλαζεψξεζε» ζχκθσλα κε ηηο παξ. 8α θαη 9, ηνπ άξζξνπ 147 ηνπ Ν. 

4412/2016, γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ, γηα ηηο νπνίεο ε επζχλε ησλ θαζπζηεξήζεσλ θαη ηεο κε 

έγθαηξεο νινθιήξσζεο ησλ δελ νθείινληαλ ζε απνθιεηζηηθή ππαηηηφηεηα ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο ηνπ 

έξγνπ. 

9. Ζ Πξντζηακέλε Αξρή ηνπ έξγνπ Γηεχζπλζε Τπνδνκψλ ηαζεξήο Σξνρηάο πληεξήζεσλ θαη 

Αζθάιεηαο (Γ14), ζπκθσλεί κε ηελ Δηζήγεζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο ηνπ έξγνπ 

ΔΤΓΔ/Κ...Τ./Σ.Κ.Δ. Αζήλαο θαη πξνηείλεη ηε ρνξήγεζε παξάηαζεο ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο 

πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ θαηά εθαηφλ είθνζη (120) εκέξεο «κε αλαζεψξεζε» θαζψο θαη ηελ ηζφπνζε 

παξάηαζε ηεο 4
εο

 Απνθιεηζηηθήο Πξνζεζκίαο (εμαζθάιηζεο φισλ ησλ απαηηνχκελσλ αδεηψλ) φπσο 

επίζεο θαη ηεο 4
εο

 Δλδεηθηηθήο Σκεκαηηθήο Πξνζεζκίαο (νινθιήξσζεο ηπρφλ κεηαθηλήζεσλ Ο.Κ.Ω.), 

ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 8α θαη 9 ηνπ άξζξνπ 147 ηνπ Ν. 4412/2016, δηφηη νη φπνηεο 

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 ππνέξγν : «Καηαζθεπή έμη (6) πεδνγεθπξώλ ζε βαζηθνύο άμνλεο ηνπ 

ιεθαλνπεδίνπ Αηηηθήο», ηεο αλαδφρνπ εξγνιεπηηθήο εηαηξείαο ‘’ΣΑΘΖ ΚΟΚΚΗΝΖ 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ 2020 Α.Δ.’’ ηελ ρνξήγεζε παξάηαζεο σο εμήο : 

α) ηεο 4
εο

 απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο θαηά 120 εκέξεο, ήηνη έσο ηηο 2-6-2018, 

β) ηεο 4
εο

 ελδεηθηηθήο ηκεκαηηθήο πξνζεζκίαο θαηά 122 εκέξεο, ήηνη έσο ηηο 4-7-2018 θαη  

γ) ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο θαηά 122 εκέξεο, ήηνη έσο ηηο 5-8-2019, «κε αλαζεψξεζε», 

ζχκθσλα ηηο παξαγξάθνπο 8α θαη 9 ηνπ άξζξνπ 147 ηνπ Ν. 4412/2016, δηφηη νη θαζπζηεξήζεηο ηνπ 

ππνέξγνπ δελ νθείινληαλ ζε απνθιεηζηηθή ππαηηηφηεηα ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο. 

2. Ζ παξνχζα Απφθαζε λα θνηλνπνηεζεί ζηελ Αλάδνρν Δηαηξία 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. ΔΤΓΔ/ΚΤ/Σ.Κ.Δ. Αζήλαο  

(σο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο ηνπ έξγνπ) 

            

ΕΩΣΕΡΘΚΗ ΔΘΑΝΟΜΗ                ΓΔΩΡΓΗΟ ΓΔΓΔ 

1. Γξαθ. Πξντζηακέλνπ Γ14            

2. Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ (α)       

3. Σκήκα Καηαζθεπψλ (β)            

4. Φ.Δ. 

5. Υ.Α. 

6. θ. Β. πιάτδν 

7. θα Π. Υσκαηά 
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