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ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ 
 
 

                                                                                              Αθήνα,  06 -  11 - 2019                                  
ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                                                                         
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ  
ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ 
ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ ΝΟΜΗΚΖ ΣΖΡΗΞΖ                                    Απιθμ. Ππυη.: ΑΣΝΤ/ οικ. 303  
  

                                                       
 

 

 ΘΔΜΑ: Δξέηαζη ηηρ από 29-07-2019 ένζηαζηρ ηηρ «ΜΔΣΡΟ ΑΣΔ», αναδόσος ηος έπγος 

«ΓΗΔΤΘΔΣΖΖ ΡΔΜΑΣΟ ΚΟΡΜΠΗ ΑΠΟ Λ. ΒΑΡΖ – ΚΟΡΩΠΗΟΤ ΜΔΥΡΗ ΔΚΒΟΛΖ». 

 Πξνυπνινγηζκφο κειέηεο δεκνπξάηεζεο ηνπ Έξγνπ: 20.049.000,00 € (κε ΦΠΑ) 

 

 

 
 

 
ΑΠΟΦΑΖ 

 
 
Έσονηαρ ςπότη: 
 
1- Σηο δηαηάμεηο:  

 
1.1 Σνπ λ. 4622/2019 (Α΄ 133) «Δπηηειηθφ Κξάηνο: νξγάλσζε, ιεηηνπξγία θαη δηαθάλεηα ηεο 

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

1.2 ηνπ λ. 4412/2016 (Α’ 147) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», φπσο ηζρχεη κεηά ηελ αληηθαηάζηαζε 

ηνπ άξζξνπ 174 απφ ην άξζξν 20 ηνπ λ. 4491/2017 «Ννκηθή αλαγλψξηζε ηεο ηαπηφηεηαο θχινπ -

Δζληθφο Μεραληζκφο Δθπφλεζεο, Παξαθνινχζεζεο θαη Αμηνιφγεζεο ησλ ρεδίσλ Γξάζεο γηα ηα 

Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ θαη άιιεο δηαηάμεηο», (Α΄152). 

Σασ.  Γ/νζη : Ηπποκπάηοςρ 196-197                                   
 

 
 
 
 
 
 
 

                                 Α Π Ο Φ Α  Ζ 

Σ. Κ. : 114 71 ΑΘΖΝΑ 

Πληποθοπίερ :  Α. Ρούζζορ 

Σηλέθυνο : 210-64.44.523  

Fax : 210-64.44.603 
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1.3 ηνπ λ. 2690/1999 (Α’  45) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

φπσο ηζρχεη. 

1.4 ηνπ λ. 3861/2010 (Α΄ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη 

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

Γηαχγεηα” θαη άιιεο δηαηάμεηο 

1.5 ηνπ π.δ. 123/2016 (Α’ 208) «Αλαζχζηαζε θαη κεηνλνκαζία ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο 

Μεηαξξχζκηζεο …».  

1.6 ηνπ π.δ. 123/2017 (Α’ 151) «Οξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ». 

1.7 ηνπ π.δ. 80/08-07-2019 (Α’ 118) «Γηνξηζκφο ηνπ Κπξηάθνπ Μεηζνηάθε ηνπ Κσλζηαληίλνπ, 

Αξρεγνχ ηνπ Κφκκαηνο ηεο «Νέαο Γεκνθξαηίαο» (ΝΓ), σο Πξσζππνπξγνχ». 

1.8 ηνπ π.δ. 83/09-07-2019 (Α’ 121) «Γηνξηζκφο Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο, Αλαπιεξσηψλ 

Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ».  

1.9 ηνπ π.δ. 84/09-07-2019 (Α’ 123) «χζηαζε θαη θαηάξγεζε Γεληθψλ Γξακκαηεηψλ θαη Δηδηθψλ 

Γξακκαηεηψλ/Δληαίσλ Γηνηθεηηθψλ Σνκέσλ Τπνπξγείσλ». 

2. Σελ ππ’ αξηζκ. πξση.  νηθ. 33496/60549/30-07-2019 (Τ.Ο.Γ.Γ. 506) απφθαζε ηνπ 

Πξσζππνπξγνχ θαη ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ «Γηνξηζκφο κεηαθιεηνχ Γεληθνχ 

Γξακκαηέα Τπνδνκψλ, ηνπ Τπνπξγείνπ  Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ». 

3. ηελ ππ΄ αξηζκ. ΑΣΝΤ/νηθ.52/12-07-2018 (Β’ 3435) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ θαη 

Μεηαθνξψλ «Οξηζκφο Οξγαληθήο Μνλάδαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Τπνδνκψλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

ΤΠΟ.ΜΔ γηα ηελ επεμεξγαζία απνθάζεσλ, πνπ εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ην λ. 4412/2016». 

 
 
              Λαμβάνονηαρ ειδικόηεπα ςπότη: 

 
 

1. Σελ απφ 29-07-2019 έλζηαζε  ηεο «ΜΔΣΡΟ ΑΣΔ»  πνπ αλαθέξεηαη ζην ζέκα, πνπ ζηξέθεηαη   

θαηά: 

 

 Σεο αξ. πξση. 238294/30-5-2019 απφθαζεο ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο       

Δλφηεηαο  Αλ. Αηηηθήο ηεο Πεξηθέξεηα Αηηηθήο σο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο ηνπ έξγνπ, ε νπνία 

θνηλνπνηήζεθε ζηηο 30.05.2019, κεηά ηεο ζπλεκκέλεο ζε απηή 1εο Αλαιπηηθήο Δπηκέηξεζεο θαη 

1νπ Πξσηνθφιινπ Παξαιαβήο Αθαλψλ Δξγαζηψλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ, φπσο ηα ζηνηρεία απηά 

δηνξζψζεθαλ θαη εγθξίζεθαλ απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, θαηά ην ζθέινο πνπ δηα ηεο 

απνθάζεσο απηήο δηεγξάθεζαλ νη πνζφηεηεο ηνπ Α.Σ. 1 (Πηλαθίδεο Δξγνηαμηαθήο ήκαλζεο) 

θαη ηνπ ΑΣ2 (Υξήζε Ακθίπιεπξσλ εξγνηαμηαθψλ ζηεζαίσλ νδνχ, ηχπνπ New Jersey απφ 

ζθιεξφ πιαζηηθφ). 

 

 Κάζε ζπλαθνχο πξάμεο απφθαζεο θαη παξάιεηςεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ, 

πξνγελέζηεξσλ θαη κεηαγελέζηεξσλ. 
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2. Σελ απφ 04-09-2019  Δηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο  Αλ. 

Αηηηθήο ηεο Πεξηθέξεηα Αηηηθήο σο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο, επί ηεο απφ 29.07.2019 έλζηαζεο 

ηεο Δηαηξείαο «ΜΔΣΡΟ ΑΣΔ», αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ «ΓΙΔΤΘΔΣΗΗ ΡΔΜΑΣΟ ΚΟΡΜΠΙ ΑΠΟ Λ. 

ΒΑΡΗ – ΚΟΡΩΠΙΟΤ ΜΔΥΡΙ ΔΚΒΟΛΗ». 

 

3. Σελ εκπξφζεζκε πξφζθιεζε γηα παξάζηαζε ηνπ Αλαδφρνπ ζε ζπλεδξίαζε ηνπ πκβνπιίνπ 

Γεκνζίσλ Έξγσλ/Σκ. Καηαζθεπψλ θαη ην γεγνλφο φηη παξέζηεζαλ εθπξφζσπνη ηεο αλαδφρνπ 

θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο 24-09-2019.  

 
4. Σελ ππ’ αξηζκ. Ππάξη 4 / ςνεδπίαζη 33 /24-09-2019 νκφθσλε γλσκνδφηεζε ηνπ πκβνπιίνπ    

Γεκνζίσλ Έξγσλ  ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Τπνδνκψλ. 

 

              Και επειδή: 

 
1. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 174 λ. 4412/2016 (Α΄ 147), φπσο αληηθαηαζηάζεθε 

απφ ην άξζξν 20 ηνπ λ. 4491/2017 (Α΄ 152): «1. Καηά ησλ εθηειεζηψλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηεο 

δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο, πνπ πξνζβάιινπλ γηα πξψηε θνξά δηθαίσκα ηνπ αλαδφρνπ, ρσξεί έλζηαζε. 

Η έλζηαζε απεπζχλεηαη ζηνλ Τπνπξγφ Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ ή ζην θαηά πεξίπησζε, ζχκθσλα 

κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν, θαη αζθείηαη κε επίδνζε ζε απηνχο κε 

δηθαζηηθφ επηκειεηή κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία δχν (2) κελψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξάμεο 

ή ηε ζπληέιεζε ηεο παξάιεηςεο, εθηφο αλ ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηνλ παξφληα 

ηίηιν I, θνηλνπνηείηαη δε εληφο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο θαη ζηελ ππεξεζία πνπ έρεη εθδψζεη ηελ 

πξνζβαιιφκελε πξάμε. Η αλσηέξσ θνηλνπνίεζε δχλαηαη λα δηελεξγεζεί θαη κε ηαρπδξνκηθή απνζηνιή 

επί απνδείμεη. 

Έλζηαζε αζθείηαη επίζεο θαη θαηά απνθάζεσλ ή πξάμεσλ ηεο πξντζηακέλεο αξρήο ή ηνπ θπξίνπ ηνπ 

έξγνπ, εθφζνλ κε ηηο απνθάζεηο ή πξάμεηο απηέο πξνθαιείηαη δηαθσλία γηα πξψηε θνξά. ηελ 

ηειεπηαία απηή πεξίπησζε ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο έλζηαζεο αξρίδεη απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

απφθαζεο ή ηεο πξάμεο ζηνλ αλάδνρν. Η δηεπζχλνπζα ππεξεζία ή ε πξντζηακέλε αξρή νθείινπλ, 

θαηά ηελ έθδνζε ησλ πξάμεσλ ή απνθάζεψλ ηνπο, λα κλεκνλεχνπλ ηε δπλαηφηεηα άζθεζεο έλζηαζεο, 

ηελ αλαηξεπηηθή πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζή ηεο, ην απνθαηλφκελν φξγαλν, θαζψο θαη ηηο ζπλέπεηεο 

απφ ηε κε άζθεζή ηεο, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην εδάθην α΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 175 ηνπ 

παξφληνο». 

2. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ αλσηέξσ άξζξνπ:  «2. Με ηελ έλζηαζε εμεηάδεηαη ηφζν ε 

λνκηκφηεηα ηεο πξάμεο ή παξάιεηςεο φζν θαη ε νπζία ηεο ππφζεζεο. Ο Τπνπξγφο ή ην θαηά 

πεξίπησζε, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν ππνρξενχηαη λα 

εθδψζεη θαη θνηλνπνηήζεη ηελ απφθαζή ηνπ κέζα ζε ηξεηο (3) κήλεο απφ ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, 

κεηά απφ αηηηνινγεκέλε γλψκε ηνπ Σερληθνχ πκβνπιίνπ». 
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3. Η αλάδνρνο ηνπ ελ ζέκαηη έξγνπ άζθεζε ηελ απφ 29.07.2019 έλζηαζε, θαηά ηεο αξ. πξση. 

238294/30-5-2019 απφθαζεο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο ηνπ έξγνπ, ε νπνία θνηλνπνηήζεθε ζηηο 

30.05.2019, κεηά ηεο ζπλεκκέλεο ζε απηή 1εο Αλαιπηηθήο Δπηκέηξεζεο θαη 1νπ Πξσηνθφιινπ 

Παξαιαβήο Αθαλψλ Δξγαζηψλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ, φπσο ηα ζηνηρεία απηά δηνξζψζεθαλ θαη 

εγθξίζεθαλ απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, θαηά ην ζθέινο πνπ δηα ηεο απνθάζεσο απηήο 

δηεγξάθεζαλ νη πνζφηεηεο ηνπ Α.Σ. 1 (Πηλαθίδεο Δξγνηαμηαθήο ήκαλζεο) θαη ηνπ ΑΣ2 (Υξήζε 

Ακθίπιεπξσλ εξγνηαμηαθψλ ζηεζαίσλ νδνχ, ηχπνπ New Jersey απφ ζθιεξφ πιαζηηθφ) θαη αιηείηαι:  

α)  Να γίλεη δεθηή ε έλζηαζε    ζην ζχλνιφ ηεο.  

β) Να αθπξσζεί ε πξνζβαιιφκελε πξάμε θαη λα θξηζεί σο ζχλλνκε θαη κφλε ηζρπξή ε 1ε Αλαιπηηθή 

Δπηκέηξεζε θαη ην ζπλνδεχνλ απηήλ 1ν ΠΠΑΔ σο ππεβιήζεζαλ απφ ηελ αλάδνρν πξνο έγθξηζε ζηε 

Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, ρσξίο ηηο απζαηξέησο, αληηζπκβαηηθψο θαη παξαλφκσο πξαγκαηνπνηεζείζεο 

πεξηθνπέο θαη δηνξζψζεηο ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο ζηηο πνζφηεηεο ησλ άξζξσλ ΑΣ1 θαη ΑΣ2, 

άιισο λα  ηξνπνπνηεζεί ε σο άλσ πξνζβαιιφκελε πξάμε, ψζηε λα ζπκπεξηιάβεη ηηο πνζφηεηεο, ηα 

άξζξα θαη ηηο πεξηγξαθέο ησλ άξζξσλ, φπσο ππνβιήζεθαλ απφ ηελ  αλάδνρν . 

γ) Να θξηζεί σο ζχλλνκε θαη κφλε ηζρπξή ε 1ε Αλαιπηηθή Δπηκέηξεζε θαη ην ζπλνδεχνλ απηήλ 1ν 

ΠΠΑΔ σο ππεβιήζεζαλ απφ ηελ αλάδνρν πξνο έγθξηζε ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. 

δ)  Να αλαγλσξηζζεί φηη ε αλάδνρνο δηθαηνχηαη ηδηαίηεξεο ακνηβήο γηα ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ 1ε Αλαιπηηθή Δπηκέηξεζε θαη ην ζπλνδεχνλ απηήλ 1ν ΠΠΑΔ, πνπ ππέβαιε 

πξνο ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία θαη πεξηθφπεθαλ κε ηελ πξνζβαιιφκελε πξάμε, σο ηάρα 

ζπκπεξηιακβαλφκελεο ζηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ Σηκνινγίνπ ηεο χκβαζεο, νη νπνίεο φκσο ηηκνινγνχληαη 

θαηά ηνλ ηξφπν θαη κε ηα άξζξα ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκνινγίνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηηο άλσ επηκεηξήζεηο, 

φπσο απηέο ππνβιήζεθαλ απφ ηελ αλάδνρν. 

ε)  Να αλαγλσξηζζεί φηη ν ΚηΔ, αθπξνπκέλσλ ησλ απζαηξέησο γελφκελσλ πεξηθνπψλ θαη 

δηνξζψζεσλ ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, νθείιεη λα θαηαβάιεη ζηελ αλάδνρν ην πνζφ ησλ εθαηφλ 

είθνζη πέληε επξψ θαη δέθα επηά εθαηνζηψλ (125,17€), πιένλ αλαζεψξεζεο θαη ΦΠΑ, νομιμοηόκυρ 

απφ ηελ ππνβνιή ηεο παξνχζαο ελζηάζεσο, επέρνπζαο θαη ζέζε νριήζεσο έσο πιήξνπο θαη 

νινζρεξνχο εμνθιήζεσο. 

4.  Η αλσηέξσ έλζηαζε αζθήζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 174 λ. 4412/2016 (Α΄ 147), 

φπσο ηζρχεη, είλαη εκπξφζεζκε παξαδεθηή θαη ζπλεπψο είλαη εμεηαζηέα.  

5. ηηο 25.09.2018 ππνγξάθεθε εξγνιαβηθή ζχκβαζε κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηεο 

αλαδφρνπ, πνζνχ 8.799.027,34 €, κε αξρηθή ζπκβαηηθή πξνζεζκία πεξαίσζεο 24 κήλεο, ήην κέρξη 

26.09.2020. 

6. ην πιαίζην εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ε αλάδνρνο ππέβαιε πξνο έγθξηζε, ζηηο 17.04.2019, ηελ 1ε 

Αλαιπηηθή Δπηκέηξεζε θαη ην 1ν ΠΠΑΔ ηνπ έξγνπ, πνπ πεξηειάκβαλαλ εθηειεζζείζεο ζπκβαηηθέο 

εξγαζίεο θαη πνζφηεηεο εξγαζηψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη εξγαζίεο ηνπ Α.Σ. 1 (Πηλαθίδεο Δξγνηαμηαθήο 

ήκαλζεο) θαη ηνπ ΑΣ2 (Υξήζε Ακθίπιεπξσλ εξγνηαμηαθψλ ζηεζαίσλ νδνχ, ηχπνπ New Jersey απφ 
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ζθιεξφ πιαζηηθφ)  ηηο 30.05.2019 επεζηξάθε, κε ηελ πξνζβαιιφκελε κε ηελ ππφ θξίζε έλζηαζε 

απφθαζε, εγθεθξηκέλε ε 1ε Αλαιπηηθή Δπηκέηξεζε θαη ην 1ν ΠΠΑΔ, πεξηθφπηνληαο πνζφηεηεο ησλ 

αλσηέξσ άξζξσλ, κε ην αηηηνινγηθφ φηη νη ππφςε εξγαζίεο είλαη αλεγκέλεο ζηηο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ 

1.1.14 (2). 

7. ηελ έλζηαζε ε αλάδνρνο ηζρπξίδεηαη ζπλνπηηθά ηα εμήο: 

7.1. Οη πξαγκαηνπνηεζείζεο πεξηθνπέο θαη δηνξζψζεηο είλαη πιεκκειψο αηηηνινγεκέλεο, θαζψο ε 

πξνβαιιφκελε αηηηνινγία φηη ε επίκαρε πνζφηεηα πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλε ζηηο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ, 

δελ ζπλάδεη κε ηα πξνβιεπφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη εηδηθά ζην ηηκνιφγην κειέηεο θαη εθθέξεηαη 

contra ζην ζαθέο πεξηερφκελν ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκνινγίνπ, θαζηζηψληαο ηελ εγθξηηηθή 

ηεο 1εο Αλαιπηηθή Δπηκέηξεζεο Δξγαζηψλ πξάμε ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο κε λφκηκε εθδνζείζα 

θαηά παξάβαζε νπζηψδνπο ηχπνπ ηεο δηαδηθαζίαο. 

7.2. Οη πξαγκαηνπνηεζείζεο πεξηθνπέο είλαη αβάζηκεο, αληηζπκβαηηθέο θαη κε λφκηκεο εξείδνληαη 

επί εζθαικέλεο πξνυπνζέζεσο, σο αλσηέξσ. πλεπψο νη πνζφηεηεο νη εξγαζίεο, πνζφηεηεο ησλ 

νπνίσλ πεξηεθφπεζαλ νπδφισο πεξηιακβάλνληαη «αλεγκέλεο» ζηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ ηηκνινγίνπ, 

αληηζέησο ηηκνινγνχληαη ηδηαηηέξσο δηα ησλ άξζξσλ ΑΣ1 θαη ΑΣ2 θαη ν αλάδνρνο σο πξνο ηηο εξγαζίεο 

απηέο δηθαηνχηαη, θαηά νξζή εξκελεία θαη εθαξκνγή ηεο ζπκβάζεσο, ηδηαίηεξε ακνηβή.   

7.3. Οη πεξηθνπέο θαη δηνξζψζεηο δηελεξγνχληαη θαηά παξαβίαζε ηεο θαιήο πίζηεο, αθνχ contra 

ζην ζαθέο γξάκκα ηνπ ηηκνινγίνπ πηνζεηείηαη κία εξκελεία πνπ ζηεξείηαη νηνπδήπνηε εξείζκαηνο θαη 

είλαη ηθαλή λα επηθέξεη ζνβαξή δεκία ζηελ αλάδνρν, εάλ επαλαιεθζεί θαη ζε επφκελεο επηκεηξήζεηο. 

8. Όπσο πξνθχπηεη απφ ηνπο Γεληθνχο Όξνπο ηνπ Σηκνινγίνπ Μειέηεο θαη ην άξζξν 16 ηεο Δ..Τ. 

ηνπ έξγνπ, γηα ηε ζήκαλζε ηνπ εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ, φπνπ αλήθνπλ νη ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο, νη 

νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ηφζν ζην Γεληθφ Σηκνιφγην φζν θαη ζηελ Δ..Τ. δελ απαηηείηαη ηδηαίηεξε κειέηε 

ζήκαλζεο θαη ε αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε δηθέο ηεο δαπάλεο θαη ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε λα 

πξνβαίλεη ζηελ πιήξε ζήκαλζε ηνπ εξγνηαμίνπ. πλεπψο, νη πνζφηεηεο ηνπ ΑΣ1: «Πηλαθίδεο 

εξγνηαμηαθήο ζήκαλζεο»  θαη ΑΣ2 : «Υξήζε ακθίπιεπξσλ εξγνηαμηαθψλ ζηεζαίσλ νδνχ, ηχπνπ New 

Jersey,  απφ ζθιεξφ πιαζηηθφ» πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζήκαλζε ηνπ εξγνηαμίνπ,  νξζψο 

δηαγξάθεθαλ απφ ηελ 1ε Αλαιπηηθή Δπηκέηξεζε πνπ ππέβαιε ε αλάδνρνο εηαηξεία κε ηε ζεκείσζε φηη 

είλαη αλεγκέλεο ζηηο ηηκέο ησλ αληίζηνηρσλ Σηκνινγίσλ.  

 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ 

 

Σελ απόππιτη ηεο απφ 29-07-2019 έλζηαζεο ηεο «ΜΔΣΡΟ ΑΣΔ», αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ: 

«ΓΗΔΤΘΔΣΖΖ ΡΔΜΑΣΟ ΚΟΡΜΠΗ ΑΠΟ Λ. ΒΑΡΖ – ΚΟΡΩΠΗΟΤ ΜΔΥΡΗ ΔΚΒΟΛΖ»,  σο 

αβάζιμηρ, ζχκθσλα κε ην αλσηέξσ ζθεπηηθφ. 

ΑΔΑ: ΩΠ98465ΧΘΞ-ΝΕ0



  

Σελ. 6 από 6 

 

     Ζ απόθαζη αςηή κοινοποιείηαι ζηην Αναθέηοςζα Απσή, η οποία οθείλει να μεπιμνήζει για 

ηην αμελληηί  κοινοποίηζή ηηρ και ππορ ζηον Ανάδοσο, ενημεπώνονηάρ μαρ ζσεηικά.                                                                         

                                                                                              

                                                                                                         Ο ΤΠΟΤΡΓΟ  

                                                                        ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΚΑΗ ΜΔΣΦΟΡΩΝ 
 
                                                                      

                                                                                                    
                                                                                        ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΑΥ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΑΠΟΓΔΚΣΖ ΓΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ   
Πεξηθέξεηα Αηηηθήο 
Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Αλ. Αηηηθήο 
Γλζε Σερληθψλ Έξγσλ         
17ν ρικ Λ. Μαξαζψλνο, Σ.Κ. 153 51, Παιιήλε 
(ε δύο ανηίγπαθα, με ηην παπάκληζη ηο ένα να επιδοθεί  
ζηον ενιζηάμενο με απόδειξη και να μαρ ζηαλεί ηο αποδεικηικό επίδοζηρ).  
 
ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ 
ΤΠ.Τ.ΜΔ. 
1. Γξαθείν Τπνπξγνχ  
2. Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα Γ.Γ.Τ. 
 
ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ                                                                                                                       
1. Γεληθή Γ/λζε  Τ.ΛI.K.Τ. 
2. θ. Α. Κνηζψλε, Πξφεδξν .Γ.Δ./Σ.Κ. (Γελ. Γ/ληή Τ.ΛI.K.Τ.) 

                                                                                                                
 ΔΩΣΔΡΗΚΖ   ΓΗΑΝΟΜΖ                                                                             
Απη. Σκήκα Ννκ. ηήξημεο Γ.Γ.Τ. 

ΑΔΑ: ΩΠ98465ΧΘΞ-ΝΕ0
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