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ΚΟΙΝ:
1. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ
(∆ια της ∆.Τ.Ε.Π.Α.)
2. ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Λ. Συγγρού 98-100, Αθήνα, Τ.Κ. 11741

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ:

Αποδοχή της ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών του έργου:
«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ
Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ», αναδόχου εταιρείας ΙΝΤΡΑΚΑΤ

Σύµφωνα µε τις διατάξεις :
1. Το Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Το Π.∆. 145/2010 (ΦΕΚ 238 Α’/27-12-2010), «Οργανισµός της Περιφέρειας Αττικής»,
όπως τροποποιήθηκε µε την υπ΄αριθµ.44403/20-10-11 Απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών (ΦΕΚ. 2494.Β/04-11-2011) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισµού
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» και την υπ΄αρ.109290/39629/2016
απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής (ΦΕK4251/Β/29-12-2016)
«Έγκριση της υπ΄αρ.438/2016 Απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Περιφέρειας
Αττικής µε την οποία τροποποιείται ο Οργανισµός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας
Αττικής».
3. Tα άρθρα 8 και 176 του Ν.4018/2011 (Φ.Ε.Κ. 215 Α’/30-09-2011) «Ρύθµιση θεµάτων της
Περιφέρειας Αττικής» και το Π.∆. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α’ /31-01-2013) «’Όργανα που
αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθµίσεις σε θέµατα έργων, µελετών και
υπηρεσιών του ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης
µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 42), αρµοδιότητας των
Περιφερειών», καθώς και την Ερµηνευτική Εγκύκλιο 6 µε αρ. πρωτ.13400/17-4-2013 της
Γ. ∆/νσης Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών.
4. Το Ν.3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων
έργων», όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν.4070/2012 και τον Ν.4146/2013 και τη λοιπή
ισχύουσα νοµοθεσία για την εκτέλεση των ∆ηµοσίων έργων.
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Και αφού λάβαµε υπόψη:
1. Την από 13/11/2013 σύµβαση κατασκευής του έργου του θέµατος, συνολικού ποσού
11.195.916,91 ευρώ, µεταξύ του Ν.Π.∆.∆. Περιφέρεια Αττικής και της εργοληπτικής
επιχείρησης ΠΡΙΣΜΑ ∆ΟΜΗ Α.Τ.Ε.
2. Την υπ΄αρ.55223/17-3-15 Απόφαση ∆ΤΕΠΑ µε την οποία έγινε αποδοχή της εταιρείας
ΙΝΤΡΑΚΑΤ, καθολικής διαδόχου της εταιρείας ΠΡΙΣΜΑ ∆ΟΜΗ ΑΤΕ, ως αναδόχου του
έργου.
3. Το υπ΄αρ.πρωτ.οικ/162884/6-9-16 έγγραφό ∆ΤΕΠΑ προς το ∆ήµο Σαρωνικού, για την
επίσπευση των από µέρους του διαδικασιών για την απόδοση των ρυµοτοµούµενων
τµηµάτων.
4. Το υπ΄αρ.πρωτ.193853/18-10-16 έγγραφο ∆ΤΕΠΑ προς το ∆ήµο Σαρωνικού, σε συνέχεια
του ανωτέρω, για την αναγκαιότητα άµεσης ολοκλήρωσης των διαδικασιών απόδοσης των
ρυµοτοµούµενων τµηµάτων.
5. Την από 15-11-2016 Ειδική ∆ήλωση ∆ιακοπής Εργασιών της αναδόχου εταιρείας (αρ.
πρωτ.213807/15-11-16/∆ΤΕΠΑ), σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 62 του Ν.3669/08,
λόγω µη απόδοσης ελεύθερου χώρου για την εκτέλεση των εργασιών, εξαιτίας των
ανασκαφικών εργασιών που διενεργούνται από την αρχαιολογική υπηρεσία στην οδό Μ.
Ασίας και της µη εφαρµογής του ρυµοτοµικού σχεδίου από το ∆. Σαρωνικού.
6. Το υπ΄αρ.πρωτ.216073/23-11-16 έγγραφο ∆ΤΕΠΑ προς το ∆ήµο Σαρωνικού, για την
κατεπείγουσα αναγκαιότητα άµεσης ολοκλήρωσης των ενεργειών του σχετικά µε την
απόδοση των ρυµοτοµούµενων τµηµάτων.
7. Την υπ΄αρ.213807/25-11-2016 Απόφαση ΤΥΛΕΒ/∆ΤΕΠΑ, µε την οποία έγινε αποδεκτή η
από 15-11-2016 Ειδική ∆ήλωση ∆ιακοπής Εργασιών της αναδόχου εταιρείας.
8. Το υπ’αρ.ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/ΕΦΑΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ/396325/236702/9435/29-11-16 έγγραφο της
Εφ. Αρχαιοτήτων Ανατ. Αττικής, µε το οποίο µας ενηµέρωσε για την ολοκλήρωση της
αποδόµησης των αρχαιοτήτων στα δύο τµήµατα της οδού Μ. Ασίας 72µ. και 36µ.
9. Την υπ΄αρ.ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/ΕΦΑΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ/ΤΠΚΑΧΜΑΕΜ/428280/257096/10101/3595/
21-12-16 Απόφαση ΥΠΠΟΑ./ΕΦ.Α.ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ, µε την οποία εγκρίθηκε η αποδόµηση
των νέων αποκαλυφθέντων αρχαιοτήτων σε δύο τµήµατα επί της οδού Μ. Ασίας, το
πρώτο ενδιάµεσα των παραπάνω, µήκους 16 µ., και το δεύτερο στη συνέχεια.
10. Το υπ’αρ.ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/ΕΦΑΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ/ΤΠΚΑΧΜΑΕΜ/32290/18979/677/309/2-2-17
έγγραφο της Εφ. Αρχαιοτήτων Ανατ. Αττικής, µε το οποίο µας ενηµέρωσε για την
ολοκλήρωση της αποδόµησης των αρχαιοτήτων στα δύο τµήµατα της οδού Μ. Ασίας,
σύµφωνα µε την παραπάνω Απόφαση.
11. Την υπ΄αρ.24699/7-2-17 Απόφαση ΤΥΕΛΕ/∆ΤΕΠΑ, µε την οποία έγινε άρση της διακοπής
εργασιών και δόθηκε εντολή στον ανάδοχο για την επανεκκίνηση και συνέχιση των
εργασιών.
12. Την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής του αγωγού στα τµήµατα της οδού Μ. Ασίας,
από Χ.Θ.0+633,55 έως Χ.Θ.0+740,75 (µήκους 107,20µ.), από Χ.Θ.0+747,65 έως
Χ.Θ.0+774,75 (µήκους 27,10µ.) και από Χ.Θ.0+549,65 έως Χ.Θ.0+574,65 (µήκους
25,00µ.), σύµφωνα µε την από 27/3/2017 15η Επιµέτρηση Εργασιών του έργου.
13. Την από 06/04/2017 Ειδική ∆ήλωση ∆ιακοπής Εργασιών της αναδόχου εταιρείας (αρ.
πρωτ.74063/6-4-17/∆ΤΕΠΑ), σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 62 του Ν.3669/08, λόγω
µη απόδοσης ελεύθερου χώρου για την εκτέλεση των εργασιών, εξαιτίας των
ανασκαφικών εργασιών που διενεργούνται από την αρχαιολογική υπηρεσία στην οδό Μ.
Ασίας και της µη εφαρµογής του ρυµοτοµικού σχεδίου από το ∆. Σαρωνικού.
14. Το υπ΄αρ.πρωτ.οικ/76729/10-4-17 έγγραφό ∆ΤΕΠΑ προς το ∆ήµο Σαρωνικού, για
ενηµέρωση της Υπηρεσίας σχετικά µε τις ενέργειές του.
15. Το υπ΄αρ.67257/10-4-17 έγγραφο ∆ΤΕΠΑ προς την Εφ. Αρχαιοτήτων Αν. Αττικής/ΥΠΠΟΑ,
για ενηµέρωση της Υπηρεσίας σχετικά µε την πορεία των εργασιών της.
Και επειδή:
1. Για το έργο ισχύουν οι διατάξεις περί κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων του Ν. 3669/08
«Κύρωση της κωδικοποίησης της Νοµοθεσίας Κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων» όπως

ΑΔΑ: ΨΞΤΓ7Λ7-ΠΤΑ
τροποποιήθηκε µε τον Ν.4070/2012 και τον Ν.4146/2013 και της λοιπής ισχύουσας
νοµοθεσίας για την εκτέλεση των ∆ηµοσίων έργων και ειδικότερα το άρθρο 62 του
Ν.3669/08.
2. Σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 62 του Ν.3669/08, «Μετά την επίδοση της ειδικής
δήλωσης κατά την προηγουµένη παράγραφο, η διευθύνουσα υπηρεσία εξακριβώνει µέσα
σε δέκα (10) µέρες τα στοιχεία της δήλωσης και εκδίδει απόφαση που αποδέχεται ή
απορρίπτει το περιεχόµενο της δήλωσης».
3. Συγκεκριµένα επί του περιεχοµένου της από 06/04/2017
εξακριβώθηκαν τα παρακάτω:

Ειδικής ∆ήλωσης ∆ιακοπής,

Α) Μετά την ολοκλήρωση της αποδόµησης των αρχαιοτήτων (σχετικό το υπ΄αρ.32290/
18979/ 677/309/2-2-17 έγγραφο της Εφ. Αρχ. Αν. Αττικής/ΥΠΠΟΑ), συνεχίστηκαν οι
εργασίες κατασκευής του αγωγού επί της οδού Μ. Ασίας: α) στο τµήµα που παραδόθηκε
από Χ.Θ.0+633,55 έως Χ.Θ.0+774,75 (πέρας αγωγού/σύνδεση µε κατασκευασµένο
τµήµα), και β) στο τµήµα από Χ.Θ.0+549,65 (αρχή αγωγού/σύνδεση µε κατασκευασµένο
τµήµα) έως Χ.Θ.0+574,65, όπου δεν ανευρέθηκαν αρχαία.
Στο ενδιάµεσο τµήµα, δηλ. από Χ.Θ.0+574,65 έως Χ.Θ.0+633,55 (µήκους 58,60µ), έχουν
βρεθεί αρχαιολογικά ευρήµατα και βρίσκεται σε εξέλιξη η ανασκαφική διερεύνησή τους.
Επίσης, κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής του αγωγού στο πρώτο, από τα
προαναφερθέντα, τµήµα (Χ.Θ.0+633,55 έως Χ.Θ.0+774,75), ανευρέθηκαν στο όριο της
διανοιχθείσας τάφρου επάλληλοι αρχαίοι τοίχοι και διακόπηκε η κατασκευή του αγωγού σε
τµήµα µήκους 5,90 µέτρων (από Χ.Θ.0+740,75 έως Χ.Θ.0+747,65), κατόπιν των οδηγιών
της αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Με το υπ΄αρ.45673/21-3-17 έγγραφο ∆ΤΕΠΑ,
ενηµερώσαµε την Εφ. Αρχ. Αν. Αττικής/ΥΠΠΟΑ, ότι δεν είναι τεχνικά εφικτή η µετατόπισή
του υπό κατασκευή αγωγού, ώστε να διατηρηθούν τα νέα ευρήµατα, και θα πρέπει να
γίνουν οι απαραίτητες από πλευράς της ενέργειες προκειµένου να ολοκληρωθεί η
κατασκευή του αγωγού στο εν λόγω τµήµα.
Με το υπ΄αρ.67257/10-4-17 έγγραφο ∆ΤΕΠΑ προς την Εφ. Αρχαιοτήτων Αν.
Αττικής/ΥΠΠΟΑ, η Υπηρεσία ζήτησε ενηµέρωση σχετικά µε την πορεία των εργασιών της
και αναµένει σχετική απάντηση.
Β) Όσον αφορά στην µη απόδοση ελεύθερου χώρου εκτέλεσης των έργων εξαιτίας της µη
εφαρµογής του ρυµοτοµικού σχεδίου από το ∆ήµο Σαρωνικού, η ∆/νση Τεχνικών Έργων
Π.Α., από την έναρξη της σύµβασης, έχει επανειληµµένως αποστείλει έγγραφα στο ∆ήµο
σχετικά µε το θέµα. Ενδεικτικά αναφέρονται τα πιο πρόσφατα, εξαιρετικά επείγοντα
έγγραφά της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Α.: i) υπ΄αρ.πρωτ.οικ/162884/6-9-16, ii)
υπ΄αρ.πρωτ.193853/18-10-16 και iii) υπ΄αρ.216073/23-11-2016, µε τα οποία έχει ζητηθεί
από το ∆ήµο Σαρωνικού η επίσπευση των από µέρους του διαδικασιών, τονίζοντας την
κατεπείγουσα αναγκαιότητα απόδοσης των ρυµοτοµούµενων τµηµάτων προκειµένου να
ολοκληρωθούν οι εργασίες του έργου. Επί των ανωτέρω εγγράφων της Υπηρεσίας, δεν
έχει δοθεί µέχρι σήµερα σχετική απάντηση από το ∆ήµο.
Επιπλέον, κατόπιν της από 06/04/2017 Ειδικής ∆ήλωσης ∆ιακοπής του αναδόχου, η
∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Α. απέστειλε το υπ΄αρ.οικ/76729/10-4-2017 εξ. επείγον έγγραφο
προς το ∆ήµο Σαρωνικού, για άµεση ενηµέρωση της Υπηρεσίας µας σχετικά µε τις
ενέργειες του, και αναµένει σχετική ανταπόκριση.
4. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, στο έργο δεν µπορούν να εκτελεστούν άλλες εργασίες:
α) είτε µέχρι την ολοκλήρωση της ανασκαφικής έρευνας από την Εφ. Αρχαιοτήτων Ανατ.
Αττικής /ΥΠΠΟΑ, την αποδόµηση των αρχαιοτήτων και την έγγραφη ενηµέρωση της
Υπηρεσίας µας για την απόδοση ελεύθερου χώρου στις θέσεις της οδού Μ. Ασίας που
υπολείπεται η κατασκευή του αγωγού,
β) είτε µέχρι την ολοκλήρωση από το ∆ήµο Σαρωνικού των ενεργειών του για την
εφαρµογή του εγκεκριµένου σχεδίου και την απόδοση των ρυµοτοµούµενων τµηµάτων για
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την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου, στις θέσεις όπου ολοκληρωθεί η κατασκευή
των αγωγών.
5. Ο ανάδοχος υπέβαλε την από 06-04-2017 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών σύµφωνα
µε τις διατάξεις περί δηµοσίων έργων και συντρέχουν αντικειµενικοί λόγοι για τη διακοπή
των εργασιών του έργου, οι οποίοι δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αποδεχόµαστε την από 06-04-2017 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών της εταιρείας
ΙΝΤΡΑΚΑΤ αναδόχου του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ», για τους λόγους που αναφέρονται
στο παραπάνω σκεπτικό, µέχρι την έγγραφη ενηµέρωση της Υπηρεσίας µας από την Εφ.
Αρχαιοτήτων Ανατ. Αττικής /ΥΠΠΟΑ για την απόδοση ελεύθερου χώρου στις θέσεις της οδού
Μ. Ασίας που υπολείπεται η κατασκευή του αγωγού ή την απόδοση από το ∆ήµο Σαρωνικού
ελεύθερων χώρων για τις ανάγκες του έργου.

H Προϊσταµένη Τ.Υ.Ε.Λ.Ε./∆.Τ.Ε.Π.Α.
Εσωτ. ∆ιανοµή
1. Φ. Ε.
2. Χ.Α.
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός

