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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 

Α.Π.: ∆14/β/500/Φ-ΣΑ3 

Σχετ. 259 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ, 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (∆14) 

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (β’) 

Ταχ. ∆ιεύθυνση : Λεωφ. Κηφισίας 37 

                        : 151 23 Μαρούσι 

Πληροφορίες   : Γεωρ. Ασµάνης 

Τηλ.                 : 210- 64.17-508 

Fax                  : 210- 64.17-609  

Ε-mail               : daoy@ggde.gr 

 

 
ΑΑ  ΠΠ  ΟΟ  ΦΦ  ΑΑ  ΣΣ  ΗΗ 

 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση χορήγησης παράτασης τµηµατικών προθεσµιών : α) της συνολικής προθεσµίας 

περαίωσης β) της 4
ης

 αποκλειστικής προθεσµίας και γ) της 4
ης

 ενδεικτικής τµηµατικής 

προθεσµίας του έργου : «Κατασκευή έξι (6) Πεζογεφυρών σε βασικούς άξονες του 

Λεκανοπεδίου Αττικής», της αναδόχου εργοληπτικής εταιρείας ‘’ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 Α.Ε.’’ της Πράξης Κατασκευή πεζογεφυρών σε βασικούς άξονες του 

λεκανοπεδίου Αττικής. 

       (Ενάριθµο έργο 2016ΕΠ08510043 της ΣΑΕΠ 085/1) 

 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις : 

 

1. Του Ν. 4622/2019 (Φ.Ε.Κ. 133Α) «Επιτελικό κράτος : οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δηµόσιας διοίκησης». 

2. Του άρθρου 3 του Π.∆./τος 70/2015 (Φ.Ε.Κ. 114Α) περί ανασύστασης του Υπουργείου Υποδοµών, 

Μεταφορών και ∆ικτύων. 

3. Του Π.∆./τος 123/2016 (Φ.Ε.Κ. 208Α) περί µετονοµασίας του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και 

∆ικτύων σε Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών. 

4. Του Π.∆./τος 83/2019 (Φ.Ε.Κ.121Α) «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

5. Του Π.∆./τος 84/2019 (Φ.Ε.Κ. 123Α) και ειδικότερα του άρθρου 14 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 

Γραµµατειών και Ειδικών Γραµµατειών/Ενιαίων ∆ιοικητικών Τοµέων Υπουργείων». 

6. Της µε αρ. πρωτ. οικ.33496/60549/30-07-2019 (Φ.Ε.Κ. 506 τ. Υ.Ο.∆.∆./02-08-2019) κοινής Απόφασης 

Πρωθυπουργού και Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών «∆ιορισµός µετακλητού Γενικού 

Γραµµατέα Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών». 

7. Του Π.∆./τος 123/2017 (Φ.Ε.Κ. 151Α) «Οργανισµός του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών». 
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8. Του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147Α’) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων Προµηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9. Της µε αρ. πρωτ. ∆ΝΣγ/οικ.37835/ΦΝ466/6-4-2017 (Φ.Ε.Κ. 1980Β) Απόφασης του Υπουργού Υ.ΜΕ. 

«Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων Αναθέτουσας Αρχής και Προϊσταµένης Αρχής στις συµβάσεις δηµοσίων 

έργων του Ν. 4412/2016 αρµοδιότητας της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών, του Υπουργείου 

Υποδοµών και Μεταφορών», όπως τροποποιήθηκε µε την µε αρ. πρωτ. ∆ΝΣβ/οικ. 39367/ΦΝ466/17-5-

2019 Απόφαση Υπουργού Υ. ΜΕ. 

10. Του Ν. 3614/2007 (Φ.Ε.Κ. 267Α) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για 

την προγραµµατική περίοδο 2007-2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

11. Του Ν. 4314/2014 (Φ.Ε.Κ. 265Α) «Α) για την διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή αναπτυξιακών 

παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014 – 2020, Β) Ενσωµάτωση της οδηγίας 2012/17 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (EE L 156/16.6.2012) στο 

ελληνικό ∆ίκαιο τροποποίηση του ν.3419/2005 και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

12. Της µε αρ. πρωτ. ∆16α/04/773/29-11-1990 (Φ.Ε.Κ. 746Β) Κοινής Απόφασης του Υπουργού Προεδρίας 

της Κυβέρνησης και του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. «Εξαίρεση διοικητικών πράξεων ή 

εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών». 

13. Του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα 

∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και τα σχετικά έγγραφα 

εφαρµογής του. 

 

Αφού λάβαµε υπόψη : 

 

1. Τη µε αρ. πρωτ. 3036/21-10-2016 (Α.∆.Α. : Ω2ΦΜ7-94Υ) Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής 

Ένταξης της Πράξης  «Κατασκευή Πεζογεφυρών σε βασικούς Άξονες του Λεκανοπεδίου Αττικής», µε 

Κωδικό Πράξης/MIS (ΟΠΣ) 5001380 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αττική 2014-2020», Κωδικό 

Πράξης ΣΑ Εναρίθµου 2016ΕΠ08510043 και συνολικό Προϋπολογισµό 13.000.000€. 

2. Τη µε αρ. πρωτ. 125191/28-11-2016 (Α.∆.Α. : 6ΙΘΓ4653Ο7-Τ0Ε) Απόφαση του Αναπληρωτή 

Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης έγκρισης ένταξης της Πράξης στο Π.∆.Ε. 2016 της ΣΑΕΠ 

085/1, µε συγχρηµατοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς 

Πόρους, στο Πλαίσιο του Ε.Π. Αττική 2014-2020, µέσω Π.Ε.Π. 

3. Τη µε αρ. πρωτ. ∆ΑΟΥ/οικ/1669/Φ-ΣΑ3/16-12-2016 (Α.∆.Α. : Ψ4ΓΨ46530Ξ-ΕΣΠ) Απόφαση του 

Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ., µε την οποία α) εγκρίθηκε η δέσµευση ποσού 13.000.000€ (συµπεριλαµβανο-

µένου Φ.Π.Α.), σε βάρος των πιστώσεων του ενάριθµου έργου 2016ΕΠ08510043 της ΣΑΕΠ 085/1, για 

την υλοποίηση της Πράξης «Κατασκευή  Πεζογεφυρών σε βασικούς άξονες του Λεκανοπεδίου 

Αττικής» β) εγκρίθηκε η δηµοπράτηση του υπόψη έργου µε ανοικτή διαδικασία (άρθρο 27 του Ν. 
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4412/2016) γ) ορίστηκε ως ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία το Τµήµα Κατασκευής Έργων (Τ.Κ.Ε. Αθήνας) 

της Ε.Υ.∆.Ε./Κ.Σ.Σ.Υ., της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών, του Υπουργείου Υποδοµών και 

Μεταφορών και δ) εξουσιοδοτήθηκε ο Προϊστάµενος της ∆.Α.Ο.Υ. να εγκρίνει τα σχετικά τεύχη 

δηµοπράτησης και να διενεργήσει τον ∆ιαγωνισµό (και τις τυχόν επαναλήψεις αυτού). 

4. Τη µε αρ. πρωτ. ∆ΑΟΥ/158/Φ-ΣΑ3/14-2-2017 Απόφαση µε την οποία εγκρίθηκαν τα Τεύχη 

∆ηµοπράτησης του έργου. 

5. Τη µε αρ. πρωτ. ∆ΑΟΥ/807/Φ-ΣΑ3/3-8-2017 (Α∆Α : 6∆ΗΜ465ΧΘΞ-ΠΑΣ) Απόφαση του Υπουργού 

µε την οποία κατακυρώθηκε η σύµβαση κατασκευής του υπόψη έργου στον οικονοµικό φορέα 

«ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 Α.Ε.» µε µέση έκπτωση (Εµ) πενήντα δυο και πενήντα 

εκατοστά επί τοις εκατό (52,50%) επί του προϋπολογισµού της Υπηρεσίας η οποία αντιστοιχεί σε 

συνολικό ποσό πέντε εκατοµµυρίων εννιακοσίων είκοσι µίας χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα έξι ευρώ 

και ογδόντα ενός λεπτού (5.921.486,81€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%). 

6. Την από 5-10-2017 υπογραφείσα σύµβαση κατασκευής του έργου, µε συνολικό τίµηµα 4.189.041,77€ 

και συνολική προθεσµία περαίωσης του έργου 18 µήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού 

συµφωνητικού, δηλαδή έως τις 5-4-2019. 

7. Τη µε αρ. πρωτ. Ε.Υ.∆.Ε./Κ.Σ.Σ.Υ./Τ.Κ.Ε. Αθήνας ΑΘ/ΦΚ/ΕΕ 100.00/ΓΕ/175/15-11-2017 Απόφαση 

έγκρισης του χρονοδιαγράµµατος κατασκευής του έργου, σύµφωνα µε το οποίο η διάρκεια του έργου 

ολοκληρώνεται σε 18 µήνες, µε καταληκτική ηµεροµηνία περαίωσης αυτού στις 5-4-2019, ενώ η 4
η
 

Αποκλειστική Προθεσµία, εξασφάλισης όλων των απαιτούµενων αδειών, ολοκληρώνεται στις 2-2-

2018 και η 4
η
 Ενδεικτική Τµηµατική Προθεσµία, ολοκλήρωσης τυχόν µετακινήσεων δικτύων Ο.Κ.Ω, 

ολοκληρώνεται στις 4-3-2018. 

8. Τη µε αρ. πρωτ. Ε.Υ.∆.Ε./Κ.Σ.Σ.Υ./Τ.Κ.Ε. Αθήνας/οικ.440/7-3-2018 Απόφαση ορισµού οµάδας 

επίβλεψης για το υπόψη έργο. 

9. Το γεγονός ότι, κατόπιν του µε αρ. πρωτ. ∆ΜΕΟ/οικ/783/28-2-2011 εγγράφου της ∆/νσης Μελετών 

Έργων Οδοποιίας στην Ε.Υ.ΠΕ. του Υ.ΠΕ.Κ.Α., προς επιβεβαίωση της µη απαίτησης 

περιβαλλοντικών Μελετών και του µε το αρ. πρωτ. 196777/11-03-2017 εγγράφου της Ε.Υ.ΠΕ. µε το 

οποίο επιβεβαιωνόταν ότι για την κατασκευή και λειτουργία των πεζογεφυρών δεν απαιτείται τήρηση 

της περιβαλλοντικής διαδικασίας, πάραυτα στο έργο παρουσιάστηκαν εκ των υστέρων καθυστερήσεις 

στις αρχικές εργασίες λόγω των απαιτούµενων αδειοδοτήσεων από τα ∆ασαρχεία και την Αρχαιολογία, 

ενώ παρουσιάστηκε και η ανάγκη µετατόπισης δικτύων Ο.Κ.Ω. 

10. Τη µε αρ πρωτ. ∆ΝΣα/οικ.44075/Φ.2.2.1/6-6-2018 (Α.∆.Α. ΩΤΤΑ465ΧΘΞ-10Χ) Απόφαση Υπουργού 

Υποδοµών και Μεταφορών «Καθορισµός αρµοδιοτήτων προς άρση ενδεχοµένων αµφισβητήσεων για 

δηµόσιες συµβάσεις αρµοδιότητας της Γενικής ∆ιεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδοµών της Γενικής 

Γραµµατείας Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών», µε την οποία η ∆ιεύθυνση 

Υποδοµών Σταθερής Τροχιάς, Συντηρήσεων και Ασφαλείας (∆14) ασκεί την αρµοδιότητα 
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Προϊσταµένης Αρχής για το υπόψη έργο και ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας η Ε.Υ.∆.Ε./Κ.Σ.Σ.Υ./Τ.Κ.Ε. 

Αθήνας. 

11. Τις από 25-7-2018 (αρ. πρωτ. εισ. Ε.Υ.∆.Ε./Κ.Σ.Σ.Υ./1111/25-7-2018), 2-8-2018 (αρ. πρωτ. εισ. 

Ε.Υ.∆.Ε./Κ.Σ.Σ.Υ.1149/2-8-2018) και 25-9-2018 (αρ. πρωτ. εισ. Ε.Υ.∆.Ε./Κ.Σ.Σ.Υ.1149/25-9-2018) 

Οχλήσεις – Ειδικές δηλώσεις διακοπής εργασιών της αναδόχου εταιρείας για τις πεζογέφυρες 

Μεσογείων, Αλίµου και Παλαιού Φαλήρου αντίστοιχα από 24-7-2018 έως 1-8-2018 και από 25-9-2018 

έως 2-10-2018,  λόγω υπερηµερίας του κυρίου του έργου. 

12. Την από 7-9-2018 (αρ. πρωτ. Ε.Υ.∆.Ε./Κ.Σ.Σ.Υ./4420/7-9-2018) Όχληση – Ειδική ∆ήλωση ∆ιακοπής 

Εργασιών του Αναδόχου, σε όλα τα µέτωπα εργασιών από τις 7-9-2018 έως τις 21-9-2018, λόγω της 

καθυστέρησης εξόφλησης του 5
ου

 λογαριασµού. 

13. Τη µε αρ. πρωτ. Ε.Υ.∆.Ε./Κ.Σ.Σ.Υ./ΚΓ/ΦΚ ΑΘΕΕ 100.00/Ο∆/4420/18-9-2018 Απόφαση αποδοχής της 

ανωτέρω Ειδικής ∆ήλωσης ∆ιακοπής Εργασιών, από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία του έργου. 

14. Τη µε αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΜΤΕ/∆ΠΑΝΣΜ/ΤΜΑΝΣΜΠΚ/460642/47492/4180/968/12-10-2018 

(Α.∆.Α. : 7ΘΣΟ4653Π4-436) Απόφαση της Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού για την έγκριση 

της εναλλακτικής αρχιτεκτονικής πρότασης Β1 κατασκευής της πεζογέφυρας στη θέση Παλατάκι, ως 

τροποποίηση της αρχικής µελέτης, η οποία εξασφαλίζει τη µη πρόκληση βλάβης µε άµεσο ή έµµεσο 

τρόπο στα παρακείµενα χαρακτηρισθέντα  µνηµεία από το ΥΠ.ΠΟ.Α., καθιστώντας την πρόσβαση και 

επισκεψιµότητα σε αυτά άµεση και ανεµπόδιστη. 

15. Το από 23-1-2019 διαβιβαστικό έγγραφο της Επιτροπής ∆ιαπίστωσης Υπερηµερίας, µε το οποίο 

υποβλήθηκε στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία του έργου Ε.Υ.∆.Ε./Κ.Σ.Σ.Υ./Τ.Κ.Ε. Αθήνας το από 22-1-

2019 Πρωτόκολλο ∆ιαπίστωσης Υπερηµερίας του κυρίου του έργου ύψους 75.592,23€, λόγω της 

διακοπής των εργασιών από τις 7-9-2018 έως τις 19-9-2018 λόγω της καθυστέρησης εξόφλησης του 

5
ου

 λογαριασµού του έργου. 

16. Τη µε αρ. πρωτ. ΚΓ/ΦΚΑΘ-ΕΕ100.00/ΑΛ/290/24-1-2019 Απόφαση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας του 

έργου, µε την οποία εγκρίθηκε το από 22-1-2019 Πρωτόκολλο ∆ιαπίστωσης Υπερηµερίας. 

17. Το από 19-4-2019 διαβιβαστικό έγγραφο της Επιτροπής ∆ιαπίστωσης Υπερηµερίας, προς την 

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία του έργου Ε.Υ.∆.Ε./Κ.Σ.Σ.Υ./Τ.Κ.Ε. Αθήνας µε το οποίο υποβλήθηκε το από 

25-2-2019 Πρωτόκολλο ∆ιαπίστωσης Υπερηµερίας ύψους 65.720,00€, για το χρονικό διάστηµα από 

24-7-2018 έως 1-8-2018 και από 25-9-2018 έως 2-10-2018. 

18. Τη µε αρ. πρωτ. Ε.Υ.∆.Ε./Κ.Σ.Σ.Υ./Τ.Κ.Ε. Αθήνας ΚΓ/ΦΚΑΘ-ΕΕ100.00/ΑΛ/2007/23-4-2019 

Απόφαση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου, µε την οποία εγκρίθηκε το από 25-2-2019 

Πρωτόκολλο διαπίστωσης υπερηµερίας. 

19. Τη µε αρ. πρωτ. ∆14/β/309/Φ-ΣΑ3/4-7-2019 (Α.∆.Α.:ΨΞ13465ΧΘΞ-ΙΤΡ) Απόφαση του Υπουργού 

Υποδοµών και Μεταφορών, µε την οποία αναγνωρίσθηκε µερικώς το αίτηµα αποζηµίωσης από θετικές 

ζηµίες λόγω της διακοπής εργασιών της αναδόχου εταιρείας του έργου κατά το διάστηµα 7-9-2018 έως 

19-9-2018 ύψους 75.592,23€, λόγω µη πληρωµής του 5
ου

 λογαριασµού του έργου του θέµατος. 
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20. Τη µε αρ. πρωτ. ∆14/β/1120/Φ-ΣΑ3/6-6-2019 (Α.∆.Α. : 7ΜΖ1465ΧΘΞ-ΣΞΚ) Απόφαση του Υπουργού 

Υποδοµών και Μεταφορών, µε την οποία αναγνωρίσθηκε µερικώς το αίτηµα αποζηµίωσης από θετικές 

ζηµίες της αναδόχου εταιρείας του έργου, λόγω σταλιών και µεταφοράς του γεωτρητικού 

συγκροτήµατος κατασκευής φρεατοπασσάλων του έργου κατά τα χρονικά διαστήµατα από 25-7-2018 

έως 1-8-2018 και από 25-9-2018 έως 2-10-2018 ύψους 65.720,00€. 

21. Τη µε αρ. πρωτ. ∆14/β/679/Φ-ΣΑ3/2-5-2018 (Α.∆.Α. : 6ΕΗΡ465ΧΘΞ-1ΜΞ) Απόφαση του Γενικού 

Γραµµατέα Υποδοµών, µε την οποία εγκρίθηκε η 1
η
 Παράταση, α) της 4

ης
 αποκλειστικής προθεσµίας 

έως τις 2-6-2015, β) της 4
ης

 ενδεικτικής τµηµατικής προθεσµίας έως τις 4-7-2018 και γ) της συνολικής 

προθεσµίας περαίωσης του έργου του θέµατος κατά 4 µήνες, ήτοι έως τις  5-8-2019. 

22. Τη µε αρ. πρωτ. ∆14/β/οικ.351/Φ-ΣΑ3/7-2-2019 (Α.∆.Α. : 61Η2465ΧΘΞ-ΛΡΛ) Απόφαση του Γενικού 

Γραµµατέα Υποδοµών, µε την οποία εγκρίθηκε η 2
η
 Παράταση, α) της 4

ης
 αποκλειστικής προθεσµίας 

έως τις 15-6-2019, β) της 4
ης

 ενδεικτικής τµηµατικής προθεσµίας έως τις 15-7-2019 και γ) της 

συνολικής προθεσµίας περαίωσης του έργου του θέµατος κατά 8 µήνες, ήτοι έως τις 15-4-2020. 

23. Τη µε αρ. πρωτ. ∆14/β/2165/Φ-ΣΑ3/13-9-2019 (Α.∆.Α. : ΦΣ6Ε465ΥΘΞ-43Κ) Απόφαση του Γενικού 

Γραµµατέα Υποδοµών, µε την οποία εγκρίθηκε η 3
η
 Παράταση, α) της 4

ης
 αποκλειστικής προθεσµίας 

έως τις 15-9-2019, β) της 4
ης

 ενδεικτικής τµηµατικής προθεσµίας έως τις 15-10-2019 και γ) της 

συνολικής προθεσµίας περαίωσης του έργου του θέµατος κατά 5 µήνες και 8 ηµέρες ήτοι έως τις 23-9-

2020. 

24. Τη µε αρ. πρωτ. ∆14/β/οικ.2957/Φ-ΣΑ3/13-12-2019 (Α.∆.Α. : Ω2ΗΑ465ΧΘΞ-079) Απόφαση του 

Γενικού Γραµµατέα Υποδοµών, µε την οποία εγκρίθηκε η 4
η
 Παράταση µόνο, α) της 4

ης
 αποκλειστικής 

προθεσµίας έως τις 15-12-2019 και β) της 4
ης

 ενδεικτικής τµηµατικής προθεσµίας έως τις 15-1-2020, 

ενώ δεν άλλαξε η συνολική προθεσµία περαίωσης του έργου του θέµατος, παραµένοντας έως τις 23-9-

2020. 

25. Τη µε αρ. πρωτ. ∆14/β/3130 π.ε./Φ-ΣΑ3/31-1-2020 (Ορθή Επανάληψη) (Α.∆.Α. : ΨΠΑ1465ΧΘΞ-

ΧΗ2) Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Υποδοµών, µε την οποία εγκρίθηκε ο 1
ος

  Α.Π.Ε. και το 1
ο
 

Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου του θέµατος, σε ισοζύγιο µε την αρχική Σύµβαση του έργου ήτοι ποσού 

5.921.486,81€ (µε Φ.Π.Α.), εκ του οποίου 4.440.936,54€ για εργασίες (µε Γ.Ε. & Ο.Ε.), 125.122,62€ 

για απρόβλεπτα, 91.991,53€ για απολογιστικές εργασίες, 117.345,53€ για αναθεώρηση, 1.146.094,22€ 

για δαπάνη Φ.Π.Α. 24% και 141.312,23€ (µε Φ.Π.Α.) για δαπάνες αποζηµίωσης από θετικές ζηµίες της 

αναδόχου εταιρείας του έργου. 

26. Την από 11-12-2019 (αρ. πρωτ. Ε.Υ.∆.Ε./Κ.Σ.Σ.Υ./Τ.Κ.Ε. Αθήνας 6109/11-12-2019) αίτηση της 

αναδόχου εταιρείας του έργου του θέµατος για έγκριση χορήγησης της 5
ης

 παράτασης των τµηµατικών 

προθεσµιών του έργου : α) της 4
ης

 αποκλειστικής προθεσµίας κατά 152 ηµέρες, ήτοι έως τις 15-5-2020 

και β) της 4
ης

 ενδεικτικής τµηµατικής προθεσµίας κατά 152 ηµέρες, ήτοι έως τις 15-6-2020 και της 

συνολικής προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου κατά 243 ηµέρες, ήτοι έως τις 24-5-2021, 

σύµφωνα µε την παρ 8
α
 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016. 
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27. Τη µε αρ. πρωτ. ΚΓ/ΦΚ ΑΘ ΕΕ100.00/Ο∆/ΧΡ3/6109/13-1-2020 (αρ. πρωτ. ∆14/90/13-1-2020) 

Εισήγηση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου του θέµατος (Ε.Υ.∆.Ε./Κ.Σ.Σ.Υ./Τ.Κ.Ε. Αθήνας) 

στην Προϊσταµένη Αρχή του έργου (∆ιεύθυνση Υποδοµών Σταθερής Τροχιάς Συντηρήσεων και 

Ασφάλειας ∆14) για έγκριση χορήγησης της 5
ης

 παράτασης των τµηµατικών προθεσµιών του έργου : 

α) της 4
ης

 Αποκλειστικής Προθεσµίας, για την απαραίτητη εξασφάλιση όλων των αδειών της εν λόγω 

προθεσµίας κατά 152 ηµέρες, ήτοι έως τις 15-5-2020 β) της 4
ης

 Ενδεικτικής Τµηµατικής Προθεσµίας, 

για την ολοκλήρωση όλων των απαιτούµενων µετατοπίσεων των Ο.Κ.Ω. κατά 152 ηµέρες, ήτοι έως τις 

15-6-2020 και συνακόλουθα γ) της Συνολικής Προθεσµίας περαίωσης του έργου κατά 243 ηµέρες, 

ήτοι έως τις 24-5-2021, σύµφωνα µε την παρ 8
α
 και 9 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, δηλαδή χωρίς 

υπαιτιότητα της αναδόχου και µε αναθεώρηση. 

28. Το µε αρ. πρωτ. ∆14/β/90/Φ-ΣΑ3/14-1-2020 έγγραφο της Προϊσταµένης αρχής του έργου ∆14, µε το 

όποιο διαβίβασε το αίτηµα της αναδόχου εταιρείας, µε την ανωτέρω εισήγηση της ∆ιευθύνουσας 

Υπηρεσίας προς την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της Περιφερείας 

Αττικής, ζητώντας από αυτήν τη σύµφωνη γνώµη της, για την αιτούµενη παράταση προθεσµίας 

περαίωσης του έργου. 

29. Το µε αρ. πρωτ. 188_2020/29-1-2020 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών 

Προγραµµάτων της Περιφερείας Αττικής, µε το οποίο «…«∆ιατυπώνεται θετική γνώµη για την 

τροποποίηση της Σύµβασης (4
η
 για την ολική παράταση) (5

η
 παράταση), του Υποέργου «Κατασκευή έξι 

(6) πεζογεφυρών σε βασικούς Άξονες του Λεκανοπεδίου Αττικής» της Πράξης «Κατασκευή πεζογεφυρών 

σε βασικούς Άξονες του Λεκανοπεδίου Αττικής», µε Κωδικό ΟΠΣ 5001380», συνολικού προϋπολογισµού 

5.921.486,81€ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) όπως περιγράφεται στην προτεινόµενη 4
η
 παράταση της 

προθεσµίας περαίωσης του έργου, δεδοµένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου και τα 

βασικά διακριτά στοιχεία του, σύµφωνα µε τη Λίστα Ελέγχου τροποποίησης σύµβασης έργων κατά την 

διάρκεια τους που είναι καταχωρηµένη στο ΟΠΣ µε α/α 1414-7.0.0»….» 

30. Το µε αρ. πρωτ. ∆14/β/οικ.326/ΦΣΑ2/4-2-2020 έγγραφο της Προϊσταµένης αρχής του έργου ∆14 µε το 

οποίο ζητήθηκε από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία του έργου Ε.Υ.∆.Ε./Κ.Σ.Σ.Υ./Τ.Κ.Ε. Αθήνας να 

υποβληθεί σχέδιο χρονοδιαγράµµατος των εργασιών του έργου, σε σχέση µε τις υποχρεώσεις της 

αναδόχου εταιρείας του έργου, µε αναλυτικό προσδιορισµό (τεκµηρίωση του προγράµµατος) της 

ολοκλήρωσης κατασκευής εκάστης των πεζογεφυρών που περιλαµβάνονται στην εργολαβία του 

θέµατος, σύµφωνα µε την παράγραφο 3.1.2 του άρθρου 3 της Ε.Σ.Υ. του έργου και του άρθρου 145 

του Νόµου 44125/2016. 

31. Το µε αρ. πρωτ. ΚΓ/ΦΚ ΑΘ ΕΕ100.00/Ο∆/ΣΥ/587/12-2-2020 έγγραφο της ∆/νσας Υπηρεσίας του 

έργου Ε.Υ.∆.Ε./Κ.Σ.Σ.Υ./Τ.Κ.Ε. Αθήνας, µε το οποίο ζήτησε να υποβληθεί από την ανάδοχο εταιρεία 

του έργου του θέµατος, το σχετικό σχέδιο επικαιροποιηµένου χρονοδιαγράµµατος του έργου σύµφωνα 

µε τις νέες προθεσµίες µε αναλυτικό προσδιορισµό ολοκλήρωσης της κατασκευής κάθε πεζογέφυρας, 

την σαφέστερη ανάδειξη και τεκµηρίωση των χρονικών πλαισίων προγραµµατισµού του έργου. 
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Και επειδή : 

 

1. Με τη µε αρ. πρωτ. ∆14/β/2165/Φ-ΣΑ3/13-9-2019 (Α.∆.Α.: ΨΤ6Ζ465ΧΘΞ-43Κ) και την µε αρ. πρωτ. 

∆14/β/οικ.2957/Φ-ΣΑ3/13-12-2019 (Α.∆.Α. Ω2ΗΑ465ΧΘΞ-079) Αποφάσεις έγκρισης χορήγησης 

παράτασης του Γενικού Γραµµατέα Υποδοµών και το εγκεκριµένο και τροποποιηµένο βάσει αυτών 

των Αποφάσεων χρονοδιάγραµµα του έργου, η καταληκτική ηµεροµηνία της συνολικής προθεσµίας 

περαίωσης του έργου είναι η 23-9-2020, ενώ η καταληκτική ηµεροµηνία περαίωσης της 4
ης

 

Αποκλειστικής Προθεσµίας (εξασφάλισης όλων των απαιτούµενων αδειών από τις Υπηρεσίες) ήταν η 

15-12-2019 και η καταληκτική ηµεροµηνία περαίωσης της 4
ης

 Ενδεικτικής Τµηµατικής Προθεσµίας 

(ολοκλήρωσης τυχόν µετακινήσεων δικτύων Ο.Κ.Ω.) ήταν η 15-1-2020. 

2. Η µη έγκριση ως σήµερα της Τροποποιηµένης Οριστικής Μελέτης της Πεζογέφυρας ‘’Παλατάκι’’ του 

∆ήµου Χαϊδαρίου, επιφέρει επιπρόσθετες καθυστερήσεις δεδοµένου ότι από τις 26-10-2018 που 

δόθηκε στην ανάδοχο εταιρεία η εντολή τροποποίησης της οριστικής µελέτης της πεζογέφυρας της Λ. 

Αθηνών – Παλατάκι, σύµφωνα µε την εναλλακτική αρχιτεκτονική πρόταση Β1 που εγκρίθηκε µε την 

µε αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΜΤΕ/∆ΠΑ ΝΣΜ/460642/47492/4180/12-10-2018 Απόφαση της Υπουργού 

Πολιτισµού και Αθλητισµού, η τελική κατάθεση του Φακέλου της τροποποιηµένης Οριστικής Μελέτης 

έγινε στις 29-3-2019, µε αποτέλεσµα να ελεγχθεί από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και να σταλεί µε το 

µε αρ. πρωτ. Ε.Υ.∆.Ε./Κ.Σ.Σ.Υ./ΚΓ/ΦΚ ΑΘΕΕ100.0/Ο∆/ΑΛ/1530/06-05-2019 έγγραφο στην 

Προϊσταµένη Αρχή του έργου ∆14 για έγκριση και µε το αρ. πρωτ. Ε.Υ.∆.Ε./Κ.Σ.Σ.Υ./ΚΓ/ΦΚ ΑΘ 

ΕΕ100.0/Ο∆/ΑΛ/2326/29-05-2019 έγγραφο της προς στον αρχικό Μελετητή του έργου για διατύπωση 

της σύµφωνης γνώµης του. Με το µε αρ. πρωτ. L/0281/19/5-7-2019 (αρ. πρωτ.. Ε.Υ.∆.Ε./Κ.Σ.Σ.Υ. 

/3515/8-7-2019) έγγραφο του αρχικού Μελετητή του έργου, εστάλησαν οι γενικές παρατηρήσεις, 

σχετικά µε την τροποποιηµένη Αρχιτεκτονική και Στατική Μελέτη. Με το αρ. πρωτ. 

Ε.Υ.∆.Ε./Κ.Σ.Σ.Υ./ ΑΘ/ΦΚ ΑΘ ΕΕ100.0/Ο∆/ΑΛ/ 3515/9-7-2019 έγγραφο της ∆/νουσας Υπηρεσίας 

προς την ανάδοχο του έργου, διαβιβάστηκαν οι παραπάνω παρατηρήσεις επί της Μελέτης. Με το από 

21-8-2019 (αρ. πρωτ. εισ. Ε.Υ.∆.Ε./Κ.Σ.Σ.Υ./4172/21-8-2019) έγγραφο της Αναδόχου υποβλήθηκε 

τελικώς, η τροποποιηµένη Οριστική Μελέτη (Β΄ Έκδοση) συµπεριλαµβανοµένων των γενικών 

παρατηρήσεων του αρχικού Μελετητή του έργου. Με το µε αρ. πρωτ. Ε.Υ.∆.Ε./Κ.Σ.ΣΥ./ΚΓ/ΦΚ 

ΑΘΕΕ100.0/Ο∆/ΑΛ/ 4172/9-9-2019 έγγραφο της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας προς την Προϊσταµένη 

Αρχή του έργου, διαβιβάστηκε η τροποποιηµένη Οριστική Μελέτη, (Β΄ Έκδοση) όπου εκκρεµεί η 

έγκριση της διότι πρέπει να εισαχθεί στο Σ.∆.Ε. για την σχετική γνωµοδότηση από αυτό, σύµφωνα µε 

την παράγραφο 2 του άρθρου 144 του Νόµου 4412/2016. 

3. Η συνεννόηση µε τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω.), όπως ∆.Ε.∆.∆.Η.Ε. Α.Ε., Ο.Τ.Ε. Α.Ε., 

Ε.Υ.∆.Α.Π. Α.Ε., καθώς επίσης και µε το Τµήµα Συντήρησης της Φωτεινής Σηµατοδότησης 

Ηλεκτροφωτισµού και Η/Μ Εγκαταστάσεων της Περιφέρειας Αττικής, είναι απαραίτητη προκειµένου 

να διευθετηθούν ζητήµατα µετατοπίσεων, αγωγών, καλωδιώσεων, δικτύων και Πίλλαρ για την 
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διασφάλιση της απρόσκοπτης συνέχισης των εργασιών θεµελίωσης της Πεζογέφυρας ‘’Παλατάκι’’ στο 

∆ήµο Χαϊδαρίου. Έως σήµερα δεν έχει εκκινήσει η µετατόπιση κανενός δικτύου, εποµένως µε 

δεδοµένη την προηγούµενη εγκεκριµένη λήξη στις 15-1-2020 της αντίστοιχης 4
ης

 Ενδεικτικής 

Προθεσµίας (εξασφάλισης όλων των αδειών Ο.Κ.Ω.), κρίνεται απολύτως απαραίτητο κατά την 

ανάδοχο εταιρεία, µε τον οποίο συµφωνεί και η ∆/νσα Υπηρεσία και συνεπάγεται την χρονική 

µετακύλιση αυτής κατά 152 ηµέρες, δηλαδή η 4
η
 Ενδεικτική Προθεσµία πρέπει να µετακυλήσει στις 

15-6-2020. 

4. Η εκπόνηση Μελέτης Φωτεινής Σηµατοδότησης στην Πεζογέφυρα Πανόρµου κατά την οριστική 

διαµόρφωση του ισόπεδου κόµβου στη συµβολή των οδών Λεωφόρου Κηφισίας και Πανόρµου - 

Ερυθρού Σταυρού κρίνεται απαραίτητη, καθότι έως σήµερα δεν έχει κατατεθεί από την ανάδοχο η 

τελική οριστική Μελέτη, διότι µε το από 14-5-2019 (αρ. πρ. εισ. Ε.Υ.∆.Ε./Κ.Σ.Σ.Υ./2389/14-5-2019) 

έγγραφο, η Ανάδοχος εταιρεία ζήτησε διευκρινήσεις σχετικά µε το (υπό µελέτη) νέο πρόγραµµα 

φωτεινής σηµατοδότησης και των νέων θέσεων των φωτεινών σηµατοδοτών, που θα καθορίσουν -σε 

συνδυασµό µε το χώρο κατάληψης της Πεζογέφυρας-, την ακριβέστερη γεωµετρία του κόµβου, των 

διαβάσεων και της σήµανσης, τα οποία θα απαιτούσαν εξειδικευµένη Μελέτη. Με το µε αρ. πρωτ. 

Ε.Υ.∆.Ε./Κ.Σ.Σ.Υ./ΚΓ/ΦΚΑΘΕΕ100.00/Ο∆/ΑΛ/2389/3-6-2019 έγγραφο της ∆ιευθύνουσας Υπηρε-

σίας δόθηκε η σχετική εντολή στην Ανάδοχο εταιρεία του έργου, για εκπόνηση της Μελέτης Φωτεινής 

Σηµατοδότησης µετά τις διευκρινήσεις που ζητήθηκαν από την ανάδοχο εταιρεία του έργου, ενώ µε το 

από 9-8-2019 (αρ. πρωτ. εισ. Ε.Υ.∆.Ε./Κ.Σ.Σ.Υ./4112/9-8-2019) έγγραφο της Αναδόχου υπεβλήθη η 

Μελέτη Φωτεινής Σηµατοδότησης του κόµβου Κηφισίας Πανόρµου (Σχέδιο, Οριζοντιογραφία, 

Τεχνική Έκθεση, Προϋπολογισµός) η οποία και εστάλη ∆ιεύθυνση Οδικών Υποδοµών για έγκριση. Με 

το µε αρ. πρωτ. ∆.Ο.Υ./4652/ΦΚ4004/20-9-2019 έγγραφο της αρµόδιας Αρχής προς τη ∆ιευθύνουσα 

Υπηρεσία, δόθηκαν υποδείξεις για συµπλήρωση και τροποποίηση της εν λόγω Μελέτης. Με το µε αρ. 

πρωτ. Ε.Υ.∆.Ε./Κ.Σ.Σ.Υ./ΚΓ/ΦΚΑΘΕΕ100.00/Ο∆/ΣΥ/4652/07-10-2019 έγγραφο της ∆ιευθύνουσας 

Υπηρεσίας του έργου διαβιβάστηκε η εν λόγω Μελέτη προς την ανάδοχο εταιρεία για ανασύνταξη και 

επανυποβολή της Μελέτης Φωτεινής Σηµατοδότησης, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της ∆ιεύθυνσης 

Οδικών Υποδοµών ∆.Ο.Υ. Η ανάδοχος εταιρεία του έργου αφού συµπεριέλαβε στην Οριστική 

κυκλοφοριακή Μελέτη τις υποδείξεις της ∆.Ο.Υ. την επανυπέβαλλε την 1-11-2019 προς έγκριση. Με 

το µε αρ. πρωτ. Ε.Υ.∆.Ε./Κ.Σ.Σ.Υ./ΚΓ/ΦΚ ΑΘ ΕΕ100.00/Ο∆/ΑΛ/5341/4-11-2019 έγγραφο της 

∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου διαβιβάστηκε η τροποποιηµένη Οριστική Κυκλοφοριακή Μελέτη 

στη ∆ιεύθυνση Οδικών Υποδοµών (∆13). Με το µε αρ. πρωτ. ∆.Ο.Υ./5889/ΦΚ4004/27-11-2019 

έγγραφο της ∆.Ο.Υ. στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία του έργου, εστάλη εγκεκριµένη η Μελέτη Φωτεινής 

Σηµατοδότησης Συνεπώς είναι εµφανές ότι υπήρξε σηµαντική καθυστέρηση της διαδικασίας έγκρισης 

της Μελέτης Φωτεινής Σηµατοδότησης του κόµβου Κηφισίας Πανόρµου και Ερυθρού Σταυρού και για 

αυτό το λόγο η ανάδοχος εταιρεία του έργου, αιτήθηκε την ισόχρονη χρονική επέκταση, της 4
ης
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Ενδεικτικής Προθεσµίας και της 4
ης

 Αποκλειστικής Προθεσµίας κατά πέντε (5) µήνες, µε την οποία η 

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία του έργου συµφωνεί. 

5. Ο απαραίτητος επιπλέον χρόνος από την αιτούµενη µετακύλιση της 4
ης

 αποκλειστικής προθεσµίας 

κατά 152 ηµέρες πέντε (5) µήνες, αλλά και της 4
ης

 ενδεικτικής τµηµατικής προθεσµίας κατά 152 

ηµέρες ήτοι πέντε (5) µήνες επίσης, επηρεάζει συνακόλουθα τον συνολικό χρόνο περαίωσης της από 

12-9-2019 εγκριθείσας ηµεροµηνίας (µε την 3
η
 παράταση ήταν 23-9-2020) της συνολικής προθεσµίας 

περαίωσης του έργου, δηλαδή πρέπει να µετατεθεί κατά οκτώ (8) µήνες περίπου και ο συνολικός 

χρόνος περαίωσης του έργου, ήτοι έως τις 24-5-2021. 

6. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι, δεν ήταν δυνατό να προχωρήσουν οι εργασίες σύµφωνα µε τις 

απαιτήσεις τόσο της εγκεκριµένης συνολικής προθεσµίας περαίωσης του έργου έως τις 23-9-2020, όσο 

και του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος των επιµέρους εργασιών του και για αυτό το λόγο η 

ανάδοχος εταιρεία του έργου, υπέβαλε την από 11-12-2019 αίτηση για έγκριση παράτασης της 

συνολικής προθεσµίας περαίωσης του έργου κατά διακόσιες σαράντα τρείς (243) ηµέρες ήτοι έως τις 

24-5-2021, µε ταυτόχρονη µετακύλιση κατά 152 µέρες της 4
ης

 αποκλειστικής προθεσµίας και της 4
ης

 

ενδεικτικής τµηµατικής προθεσµίας αντίστοιχα. 

7. Η ανάδοχος εταιρεία του έργου, υπέβαλε εµπρόθεσµα την από 11-12-2019 (αρ. πρωτ. εισ. 

Ε.Υ.∆.Ε./Κ.Σ.Σ.Υ./6109/11-12-2019) αίτηση για χορήγηση της 5
ης

 Παράτασης, της συνολικής 

προθεσµίας περαίωσης του έργου κατά 243 ηµέρες από τις 23-9-2020 ήτοι έως 24-5-2021, σύµφωνα µε 

το άρθρο 147 του Ν.4412/2016, διότι από τις 15-6-2020 που λήγει η αιτούµενη 4
η
 ενδεικτική 

τµηµατική προθεσµία απαιτούνται κατ’ ελάχιστο 344 ηµέρες, για την ολοκλήρωση των εργασιών της 

κάθε πεζογέφυρας δηλαδή έως τις 24-5-2021, η κατασκευαστική εµπλοκή στις οποίες δεν οφείλεται σε 

αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου. 

8. Σύµφωνα µε την αναλυτική έκθεση των λόγων καθυστέρησης από την ανάδοχο εταιρεία του έργου, 

τον έλεγχο αυτών από τη ∆/νουσα Υπηρεσία, την κείµενη αλληλογραφία και το ηµερολόγιο του έργου, 

προκύπτει συνολική επέκταση στην 4
η
 Αποκλειστική Τµηµατική Προθεσµία (Εξασφάλισης όλων των 

αδειών), κατά 152 ηµερολογιακών ηµερών και στην 4
η
 Ενδεικτική Τµηµατική Προθεσµία (Ολοκλήρω-

σης τυχόν µετακινήσεων Ο.Κ.Ω.) κατά 152 ηµερολογιακών ηµερών, ήτοι λήξη αυτών στις 15-5-2020 

και 15-6-2020 αντίστοιχα. 

9. Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία του έργου (Ε.Υ.∆.Ε./Κ.Σ.Σ.Υ./Τ.Κ.Ε. Αθήνας) στην µε αρ. πρωτ. ΚΓ/ΦΚ 

ΑΘ ΕΕ100.00/Ο∆/ΧΡ3/6109/13-1-2020 εισήγησή της προς στην Προϊσταµένη Αρχή του έργου 

(∆ιεύθυνση Υποδοµών Σταθερής Τροχιάς Συντηρήσεων και Ασφάλειας (∆14)), έκρινε εύλογο το 

αίτηµα της αναδόχου εταιρείας και εισηγήθηκε την έγκριση χορήγησης : α) παράτασης της συνολικής 

προθεσµίας περαίωσης του έργου κατά διακόσιες σαράντα τρείς (243) ηµερολογιακές ηµέρες, ήτοι µε 

καταληκτική ηµεροµηνία περαίωσης του έργου στις 24-5-2021 β) παράτασης της 4
ης

 αποκλειστικής 

προθεσµίας (εξασφάλισης όλων των απαιτούµενων αδειών) κατά εκατόν πενήντα δυο (152) 

ηµερολογιακές ηµέρες, ήτοι έως τις 15-5-2020 και γ) παράτασης της 4
ης

 ενδεικτικής τµηµατικής 
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προθεσµίας (ολοκλήρωσης τυχόν µετακινήσεων δικτύων Ο.Κ.Ω.) κατά εκατόν πενήντα δυο (152) 

ηµερολογιακές ηµέρες, ήτοι έως τις 15-6-2020, σύµφωνα µε τις παρ. 8α και 9 του άρθρου 147 του 

Νόµου 4412/2016, χωρίς υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας του έργου και «µε αναθεώρηση». 

10. Η Προϊσταµένη Αρχή του έργου ∆ιεύθυνση Υποδοµών Σταθερής Τροχιάς Συντηρήσεων και 

Ασφάλειας (∆14), αφού εξέτασε το αίτηµα της αναδόχου εταιρείας του έργου, έλαβε υπόψη της τα 

δεδοµένα του έργου, τις αντικειµενικές τεχνικές δυσκολίες και την εµπλοκή του µε άλλους Φορείς – 

όµορες Υπηρεσίες του ∆ηµοσίου και την θετική γνώµη της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης 

Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της Περιφερείας Αττικής επί του αιτήµατος παράτασης τόσο της 

συνολικής προθεσµίας περαίωσης του έργου, όσο και των επιµέρους τµηµατικών προθεσµιών, 

συµφωνεί µε την από 13-1-2020 εισήγηση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου (Ε.Υ.∆.Ε./Κ.Σ.Σ.Υ/ 

Τ.Κ.Ε. Αθήνας) και προτείνει την έγκριση χορήγησης παράτασης α) της συνολικής προθεσµίας 

περαίωσης του έργου του θέµατος, κατά διακόσιες σαράντα τρεις (243) ηµέρες ήτοι έως τις 24-5-2021 

β) της 4
ης

 Αποκλειστικής τµηµατικής προθεσµίας (εξασφάλισης όλων των απαιτούµενων αδειών) κατά 

εκατόν πενήντα δυο (152) ηµέρες, ήτοι έως τις 15-5-2020 και γ) της 4
ης

 ενδεικτικής τµηµατικής 

προθεσµίας (ολοκλήρωσης τυχόν µετακινήσεων δικτύων Ο.Κ.Ω.) κατά εκατόν πενήντα δυο (152) 

ηµέρες, ήτοι έως τις 15-6-2020, σύµφωνα µε τις παραγράφους 8
α
 και 9 του άρθρου 147 του Νόµου 

4412/2016, διότι οι καθυστερήσεις ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου εντός των εγκεκριµένων 

σχετικών προθεσµιών, δεν οφείλονταν σε αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας. 

 

 

ΑΑ ΠΠ ΟΟ ΦΦ ΑΑ ΣΣ ΙΙ ΖΖ ΟΟ ΥΥ ΜΜ ΕΕ   

 
1. Εγκρίνουµε για το έργο : «Κατασκευή έξι (6) Πεζογεφυρών σε βασικούς άξονες του Λεκανοπεδίου 

Αττικής» της αναδόχου εργοληπτικής εταιρείας ‘’ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 Α.Ε.’’ 

την χορήγηση Παράτασης της συνολικής Προθεσµίας Περαίωσης του έργου και των Τµηµατικών 

Προθεσµιών αυτού ως εξής : 

 

 

α) Της συνολικής προθεσµίας περαίωσης του έργου, κατά διακόσιες σαράντα τρεις (243) ηµέρες, ήτοι 

έως τις 24-5-2021. 

β) Της 4
ης

 αποκλειστικής προθεσµίας (εξασφάλισης όλων των απαιτούµενων αδειών), κατά εκατόν 

πενήντα δυο (152) ηµέρες, ήτοι έως τις 15-5-2020. 

γ) Της 4
ης

 ενδεικτικής τµηµατικής προθεσµίας (ολοκλήρωσης τυχόν µετακινήσεων δικτύων Ο.Κ.Ω.), 

κατά εκατόν πενήντα δυο (152) ηµέρες, ήτοι έως τις 15-6-2020. 
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σύµφωνα µε τις παραγράφους 8α και 9 του άρθρου 147 του Νόµου 4412/2016, δεδοµένου ότι οι έως 

τώρα καθυστερήσεις του έργου δεν οφείλονταν σε αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας. 

 

 

2. Η παρούσα Απόφαση να κοινοποιηθεί στην ανάδοχο εταιρεία του έργου του θέµατος µε µέριµνα της 

∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου (Ε.Υ.∆.Ε./Κ.Σ.Σ.Υ./Τ.Κ.Ε. Αθήνας). 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ                                                           Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 
1. Γραφ. Γενικού Γραµµατέα Υποδοµών 

2. Γραφ. Γενικού ∆ιευθυντή Συγκ/κών Υποδοµών 

3. Ε.Υ.∆.Ε./Κ.Σ.Σ.Υ./Τ.Κ.Ε. Αθήνας  

(ως ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου)  

(µε δυο (2) αντίτυπα) 

4. Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π. Περιφερείας Αττικής             

Συγγρού 98-100, 117 41 Αθήνα    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 

 

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ               
1. κ. ∆ιευθυντή            

2. Τµήµα Μελετών και Προγραµµατισµού (α)       

3. Τµήµα Κατασκευών (β)           

4. Χ.Α. 

5. Φ-ΣΑ3 

6. κα. Χριστ. Μεταλίδου 

7. κα. Ελ. Χατζήνα 

8. κ. Βασ. Συλάϊδο  

9. κ. Γεώρ. Ασµάνη 

 

 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

H ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΜΕΝΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

 

 

 

 

 

    ∆ΗΜΗΤΡΑ ΓΙΟΛ∆ΑΣΗ 

            ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ µε Α’ β. 
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