
1 
 

 

                            
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                           
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΕΡΓΩΝ  ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Τμήμα Ειδικών Έργων  

 Αθήνα, 4/10/2021 
Αρ.Πρωτ.: 824313 
 

Ταχ. Δ/νση    : Λ. Συγγρού 80-88 
Ταχ. Κώδικας: 11741 
Πληροφορίες :  Προϊσταμένη 
ΤΗΛ.  : 2132065804 
e-mail : yptyna@patt.gov.gr 
 

 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ 
2. ΙΝΤΡΑΚΑΤ  
     19Ο Χλμ Λεωφ. Μαρκοπούλου 
     Τ.Κ.19002 Παιανία Αττικής 
     ΤΗΛ. : 210 6674700  
     info@intrakat.gr,   
     info@proteusatee.gr 

 
 

ΘΕΜΑ: 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αποδοχή της ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών του έργου: «Υπογειοποίηση τμήματος 
της οδού Πατριάρχου Κωνσταντίνου και τα συνοδά έργα στον Δήμο Ν. 
Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας» αναδόχου εταιρείας με δ.τ.  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 Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Την με αριθμ. 37419/13479 (ΦΕΚ 1661/τ.Β’/11-05-2018) απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής, περί της τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού 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.Δ. 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. Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης του 
Υπουργείου Εσωτερικών. 

4. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/ 08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως ισχύει σήμερα. 

Και αφού λάβαμε υπόψη: 
1. Την από 09/12/2019 σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος, ποσού 10.096.994,20€ 

(με Φ.Π.Α.), μεταξύ του Ν.Π.Δ.Δ. Περιφέρεια Αττικής και της εργοληπτικής επιχείρησης 
ΙΝΤΡΑΚΑΤ. 

2. Την με αρ. 1710/2020 (ΑΔΑ: ΨΓ3Ζ7Λ7-ΓΓΛ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής για παράταση των εργασιών του έργου έως 08/07/2021. 

3. Την με αρ. 2711/2020 (ΑΔΑ: ΨΞ1Β7Λ7-Μ7Ν) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του 
έργου. 

4. Την από 22/03/2021 Συμπληρωματική σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος, ποσού 
1.313.516,70€ (με Φ.Π.Α.), μεταξύ του Ν.Π.Δ.Δ. Περιφέρεια Αττικής και της εργοληπτικής 
επιχείρησης ΙΝΤΡΑΚΑΤ. 

5. Την με αρ. 1468/2021 (ΑΔΑ: 609Ι7Λ7-98Ο) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής για παράταση των εργασιών του έργου έως 09/11/2021. 
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6. Την με αριθμό 522835/25-06-2021 υποβολή του 11ου λογαριασμού του έργου, ο οποίος 
ελέγχθηκε και εγκρίθηκε την 28/06/2021. 

7. Την από 17/9/2021 Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών της αναδόχου εταιρείας (ΔΤΕΠΑ 
768368 – 17/9/2021), σύμφωνα με τo άρθρο 161 του Ν.4412/2016, λόγω της μη πληρωμής 
του 11ου λογαριασμού, μετά την παρέλευση διμήνου από την υποβολή του. 

8. Το με αρ. πρωτ. 779453/21-09-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων προς το 
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής και τη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 
της Περιφέρειας Αττικής ζητώντας ενημέρωση σχετικά με την αποπληρωμή του 11ου 
λογαριασμού του έργου. 

9. Η με αρ. πρωτ. 811884/30-09-2021 απάντηση της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με την οποία εκκρεμεί η εξόφληση του 
11ου λογαριασμού του έργου. 

 

Και επειδή: 
1. Για  το  έργο  ισχύουν  οι  διατάξεις  περί  κατασκευής Δημοσίων  Έργων του Ν.4412/2016  

(ΦΕΚ Α 147/ 08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως ισχύει σήμερα. 

2. Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 161 του Ν.4412/2016, «Μετά την επίδοση της ειδικής 
δήλωσης κατά την παρ.3, η Διευθύνουσα Υπηρεσία εξακριβώνει μέσα δέκα πέντε (15) ημέρες τα 
στοιχεία της δήλωσης και εκδίδει απόφαση που αποδέχεται ή απορρίπτει το περιεχόμενο της 
δήλωσης».  

3. Συγκεκριμένα επί του περιεχομένου της από 17/9/2021 Ειδικής Δήλωσης Διακοπής, 
εξακριβώθηκε ότι δεν έχει μέχρι σήμερα εξοφληθεί ο 11ος  λογαριασμός του έργου.       

4. Ο ανάδοχος υπέβαλε την από 17/9/2021 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 17/9/2021 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών της εταιρείας με δ.τ. 
ΙΝΤΡΑΚΑΤ αναδόχου του έργου: «Υπογειοποίηση τμήματος της οδού Πατριάρχου 
Κωνσταντίνου και τα συνοδά έργα στον Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας», αποκλειστικά 
και μόνο για το λόγο καθυστέρησης πληρωμής του 11ου λογαριαμού, πέραν του διμήνου από την 
υποβολή του, σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 152 του νόμου 4412/16.  

 

Για την παρούσα πράξη της Υπηρεσίας έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
Κατά της υπόψη πράξης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, η ανάδοχος εταιρεία μπορεί να υποβάλλει 
ένσταση απευθυνόμενη στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, μέσα σε 
ανατρεπτική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της (άρθρο 174 Ν.4412/16, 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 87 Ν.4782/21). Η μη άσκηση ένστασης έχει ως συνέπεια την 
απόρριψη, ως απαράδεκτη, ενδεχόμενης άσκησης, από την ανάδοχο εταιρεία, προσφυγής στο 
διοικητικό εφετείο (άρθρο 175 Ν.4412/16 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 21 Ν.4491/17). 

 
 

 H  Προϊσταμένη Τμήματος Ειδικών Έργων 
  
  

 
 

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΜΠΙΤΖΙΛΕΚΗ 
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός 
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