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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
 
 
 

                                                                                        Αθήνα,   24  -  05  - 2021 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ                                       Αριθμ. Πρωτ.:   134190 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                   
 

 
ΘΕΜΑ: Εξέταση της από 28.09.2020 ένστασης της «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ», αναδόχου του έργου: 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΚΑΙ 

ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ».  

Προϋπολογισμός μελέτης δημοπράτησης του Έργου: έργου: 12.200.000,00€ (με Φ.Π.Α.).. 

 

 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
 

Έχοντας υπόψη: 
 
1- Τις διατάξεις:  

 
1.1 Του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 

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

1.2 Των παρ.των παρ. 1α και 12 του άρθρου 87 ν. 4782/2021 (Α΄ 36), με το οποίο αντικαθίσταται το 

άρθρο 174 του ν. 4412/2016. 

1.3 του ν. 2690/1999 (Α’  45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως 

ισχύει. 

1.4 του ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

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

Διαύγεια” και άλλες διατάξεις 

Ταχ.  Δ/νση : Ιπποκράτους 196-197  
 

 
 
 
 

 
 

 
 
Α Π Ο Φ Α Σ Η 
 

 
 

Τ. Κ. : 114 71 ΑΘΗΝΑ 

Πληροφορίες :  Α. Ρούσσος 

Τηλέφωνο : 210-64.44.523  

Fax : 210-64.44.603 
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1.5 του π.δ. 123/2016 (Α’ 208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης …».  

1.6 του π.δ. 123/2017 (Α’ 151) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών». 

1.7 του π.δ. 80/08-07-2019 (Α’ 118) «Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού 

του Κόμματος της «Νέας Δημοκρατίας» (ΝΔ), ως Πρωθυπουργού». 

1.8 του π.δ. 83/09-07-2019 (Α’ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών».  

1.9 του π.δ. 84/09-07-2019 (Α’ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 

Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».  

2. Την υπ’ αριθμ. πρωτ.  οικ. 33496/60549/30-07-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 506) απόφαση του Πρωθυπουργού 

και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Διορισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα 

Υποδομών, του Υπουργείου  Υποδομών και Μεταφορών.». 

3. Την υπ΄ αριθμ. ΑΤΝΣΥ/οικ.52/12-07-2018 (Β’ 3435) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και 

Μεταφορών «Ορισμός Οργανικής Μονάδας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου 

ΥΠΟ.ΜΕ για την επεξεργασία αποφάσεων, που εκδίδονται σύμφωνα με το ν. 4412/2016». 

4. Την υπ’ αριθμ. 2585/01-07-2020 (Β’ 3089) Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών 

«Ορισμός Αποφαινόμενου Οργάνου και Διατάκτη. Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «Με 

εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 

κατ’ άρθρο 13 παρ. 6 και 37 παρ. 2 και 3 του ν. 4622/2019 (Α’133)».  

 
Λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψη: 
 
 
1. Την από 28-09-2020ένσταση που αναφέρεται στο θέμα, που στρέφεται κατά: 

 της με αριθμ. πρωτ. 612298/25-08-2020/ΔΕΑΠ/ΠΑ απόφασης του Τμήματος Κατασκευών 

Υδραυλικών Έργων της Δνσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας Περ. Αττικής (ΑΔΑ: 6Β1Υ7Λ7-

Μ1Α), με την οποία η Διευθύνουσα Υπηρεσία απέρριψε την από 12/08/2020 ειδική δήλωση 

διακοπής εργασιών και του  υπ΄αρ.πρωτ. 579422/06-08/2020 εγγράφου, το οποίο αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της ανωτέρω απόφασης. 

2. Την από 27-10-2020εισήγηση, του Τμήματος Κατασκευών Υδραυλικών Έργων της Περιφέρειας 

Αττικής,με τις απόψεις και τις αντιρρήσεις της επί της ένστασης καθώς και τον φάκελο της υπόθεσης 

με τα συμβατικά τεύχη. 

3. Την πρόσκληση της ανωτέρω Υπηρεσίας προς την ανάδοχο, προκειμένου να παραστεί στη 

συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων  της Γενικής Γραμματείας Υποδομών της22-12-2020. 

4. Το γεγονός ότι συμμετείχαν με τηλεδιάσκεψη οι νόμιμοι εκπρόσωποι της αναδόχου, και  διατύπωσαν 

τις απόψειςτους επί της ένστασης στην ανωτέρω Συνεδρίαση του Σ.Δ.Ε./Τ.Κ. 

5. Την υπ’ αριθμ. Πράξη 3 / Συνεδρίαση 29 / 22-12-2020, κατά πλειοψηφία, γνωμοδότηση του 

Συμβουλίου Δημοσίων Έργων  της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, για την απόρριψη της 

ένστασης. 
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Και επειδή: 
 
 
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1α και 12 του άρθρου 87 ν. 4782/2021 (Α΄ 36), με το οποίο 

αντικαθίσταται το άρθρο 174 του ν. 4412/2016 

«1.α. Κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της διευθύνουσας υπηρεσίας ή της 

Προϊσταμένης Αρχής ή του κυρίου του έργου, που προσβάλλουν για πρώτη φορά δικαίωμα του 

αναδόχου, χωρεί ένσταση. Η ένσταση απευθύνεται στο κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις, αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, και ασκείται είτε με επίδοση με δικαστικό επιμελητή είτε με 

ηλεκτρονική αποστολή, σύμφωνα με τα άρθρα 15, 19, 29 και 50 του ν. 4727/2020 (Α' 184), στη 

διευθύνουσα υπηρεσία ή την Προϊσταμένη Αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη ή στο 

αποφαινόμενο όργανο, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση 

της πράξης ή τη συντέλεση της παράλειψης. Η παράλειψη της ως άνω επίδοσης ή ηλεκτρονικής 

αποστολής, καθιστά την ένσταση απαράδεκτη. 

1β.Ένσταση ασκείται επίσης και κατά αποφάσεων ή πράξεων της προϊσταμένης αρχής ή του κυρίου 

του έργου, εφόσον με τις πράξεις αυτές προκαλείται διαφωνία για πρώτη φορά. Στην περίπτωση αυτήν, 

η προθεσμία για την άσκηση της ένστασης αρχίζει από την κοινοποίηση της απόφασης ή της πράξης 

στον ανάδοχο.  

2..Η διευθύνουσα υπηρεσία ή η προϊσταμένη αρχή οφείλουν, κατά την έκδοση των πράξεων ή 

αποφάσεών τους, να μνημονεύουν τη δυνατότητα άσκησης ένστασης, την ανατρεπτική προθεσμία για 

την άσκησή της, το αποφαινόμενο όργανο, καθώς και τις συνέπειες από τη μη άσκησή της, κατά τα 

προβλεπόμενα στο εδάφιο α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 175 πρί δικαστικής επίλυσης διαφορών. 

3.Με την ένσταση εξετάζεται τόσο η νομιμότητα της πράξης ή παράλειψης όσο και η ουσία της 

υπόθεσης. Το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο υποχρεούται να εκδώσει και κοινοποιήσει την απόφασή 

του μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την άσκηση της ένστασης, μετά από αιτιολογημένη γνώμη του 

Τεχνικού Συμβουλίου». 

4.Η ένσταση πρέπει να αναφέρει την πράξη ή την παράλειψη, κατά τηυς οποίας στρέφεται, σύντομο 

ιστορικό της σύμβασης και της διαφωνίας, τους λόγους, στους οποίους στηρίζει τις απόψεις του αυτός 

που υποβάλλει την ένσταση και ορισμένα αιτήματα. Η ένσταση συνοδεύεται από αντίγραφο της 

προσβαλλόμενης πράξης, εφόσον αυτή έχει κοινοποιηθεί.» 

2. Η ανάδοχος του εν θέματι έργου άσκησε την από 28.09.2020 ένσταση, κατά της υπ’ αριθμ.πρωτ. της 

με αριθμ. πρωτ. 612298/25-08-2020/ΔΕΑΠ/ΠΑ απόφασης του Τμήματος Κατασκευών Υδραυλικών 

Έργων της Δνσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας Περ. Αττικής (ΑΔΑ: 6Β1Υ7Λ7-Μ1Α), με την 

οποία η Διευθύνουσα Υπηρεσία απέρριψε την από 12/08/2020 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών 

και του  υπ΄αρ.πρωτ. 579422/06-08/2020 εγγράφου, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

ανωτέρω απόφασης και αιτείται την ακύρωση των πράξεων αυτών. 
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3. Η ανωτέρω ένσταση ασκήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 174 ν. 4412/2016 (Α΄ 147), όπως 

ίσχυε, είναι εμπρόθεσμη παραδεκτή και συνεπώς είναι εξεταστέα..  

4. Στις 28.03.2019 υπογράφηκε εργολαβική σύμβαση μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και της αναδόχου 

του αναφερόμενου στο θέμα έργου, ποσού 5.270.678,42€ με ΦΠΑ και με αρχική συμβατική 

προθεσμία περαίωσης (30) μήνες, δηλαδή έως 28.09.2021. 

5. Κατά τη διάρκεια των εργασιών παρουσιάστηκαν ιδιαίτερες δυσχέρειες και καθυστερήσεις στο  έργο, 

που οφείλονται σε υπάρχοντα δίκτυα ΟΚΩ καθώς και εμπόδια και καθυστερήσεις από πλευράς της 

αρχαιολογικής υπηρεσίας στην περιοχή κατασκευής του έργου. Η ανάδοχος, με την από 06/07/2020 

επιστολή της, εξέθεσε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει  και δηλώνει ότι η συνέχιση των εργασιών 

απαιτεί την επίλυση ζητημάτων όπως φρεατίων επίσκεψης, εμποδίων ΟΚΩ, μετατοπίσεων ΟΚΩ, 

φρεατίων ΟΤΕ, απολογιστικών εργασιών, έγκρισης και τροποποίησης μελετών κλπ. Στην ανωτέρω 

επιστολή η Υπηρεσία απάντησε με το προσβαλλόμενο με την υπό κρίση ένσταση 

υπ΄αρ.πρωτ.579422/06-08-2020/ΔΕΑΠ/ΠΑ έγγραφό της και στη συνέχεια η ανάδοχος, στις 

12/08/2020, υπέβαλε Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών, η οποία απερρίφθη με την, επίσης 

προσβαλλόμενη με την ένσταση, υπ΄αρ.πρωτ.612298/25-08-2020/ΔΕΑΠ/ΠΑ, απόφαση.    

6. Προς υποστήριξη του αιτήματός της η ανάδοχος ισχυρίζεται ότι οι προσβαλλόμενες πράξεις της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας είναι στο σύνολό τους ακυρωτέες, για τους εξής συνοπτικά λόγους: τα εξής: 

6.1 Δεν έγινε  έγκαιρη παράδοση του γηπέδου ελεύθερου, ώστε να υπάρχει δυνατότητα πλήρους  

αναπτύξεως των εργασιών, γεγονός που αποτελεί συμβατική υποχρέωση του ΚτΕ, ενώ και η μη 

διασφάλιση εκ μέρους της Υπηρεσίας της εκτέλεσης εργασιών κατά ολοκληρωμένα τμήματα, θέτει σε 

αναγκαστική σταλία μηχανήματα και ανθρώπινο δυναμικό, με δυσμενείς οικονομικές συνέπειες για την 

ανάδοχο.   

6.2  Η ορθότητα των λόγων διακοπής των εργασιών από την ανάδοχο εταιρεία, καταδεικνύεται από το 

γεγονός ότι η Διευθύνουσα Υπηρεσία, σαράντα επτά (47) ημέρες μετά την υποβολή της δήλωσης 

διακοπής, δεν απέστειλε καμία εντολή εκτέλεσης εργασιών, πλην κάποιων εγγράφων, τα οποία 

αφορούν στην εκτέλεση εργασιών μετατόπισης αγωγών από υπηρεσίες Ο.Κ.Ω., υποδεικνύοντας προς 

εκτέλεση εργασίες «…σε μη ολοκληρωμένα τμήματα, αποσπασματικές και χωρίς αποδέκτη, κατά 

παράβαση της τέχνης και της επιστήμης.».  

6.3  Κακώς η Υπηρεσία προσπαθεί να επιρρίψει το βάρος της καθυστέρησης στην ανάδοχο, λόγω μη 

έγκαιρης επαλήθευσης των μελετών, παραγνωρίζοντας το γεγονός ότι αφ’ ενός μεν οι μελέτες ήταν 

εσφαλμένες, αφ’ ετέρου δε η ανάδοχος έπραξε όσα όφειλε για την επαλήθευσή τους. Επιπλέον η 

ανάδοχος υποστηρίζει ότι, επί του παρόντος, δεν υποχρεούται σε εκπόνηση οποιασδήποτε μελέτης 

για μετατόπιση δικτύων ΟΚΩ, ενώ οι απαιτούμενες μελέτες και εργασίες μετατόπισης των δικτύων 

ΟΚΩ αποτελούν αρμοδιότητα των αρμόδιων ΟΚΩ. 

 

6.4 Η κατασκευή των συλλεκτήρων Σ1 και Σ2, που αποτελεί αντικείμενο της σύμβασης, ήταν αδύνατο να 

ξεκινήσει και τούτο διότι, για μεν  τον συλλεκτήρα Σ1 απαιτείτο η ολοκλήρωση των απαιτούμενων 
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διαδικασιών για την εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου, ώστε να αποδοθούν ελεύθερα κτισμάτων τα 

τμήματα του έργου, Για δε τον συλλεκτήρα Σ2, οι εργασίες κατασκευής του ορθογωνικού αγωγού στον 

αποδέκτη δεν μπορούν να ξεκινήσουν, διότι σε όλα τα καμπύλα τμήματα του αγωγού απαιτείται 

διαφορετική από την προτεινόμενη στη μελέτη μέθοδος αντιστήριξης, η δε υποβληθείσα από την 

εταιρεία σχετική μελέτη δεν έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία. Εξάλλου η μεγάλη καθυστέρηση στην 

πρόοδο των εργασιών  κατασκευής των αγωγών ακαθάρτων οφείλεται στις δυσχέρειες που 

προέκυψαν λόγω εντοπισμού αρχαιολογικών ευρημάτων, μεγάλης καθυστέρησης στην εκτέλεση των 

αρχαιολογικών εργασιών, καθώς και πλήθους εμποδίων αγωγών ΟΚΩ, ενώ η Αρχαιολογική Υπηρεσία 

απέρριψε αίτημα της αναδόχου για επιτάχυνση των εργασιών με διεύρυνση του ωραρίου 

απασχόλησης των συνεργείων εκτέλεσης των αρχαιολογικών εργασιών.    

6.5  Επιπλέον υπήρχε σφάλμα της μελέτης ως προς τη θέση ωοειδούς αγωγού, με αποτέλεσμα, για τη 

μετατόπισή του, να προαπαιτείται η μετατόπιση φρεατίων του ΟΤΕ, που εμποδίζουν και την 

κατασκευή του ορθογωνικού αγωγού ομβρίων και η οποία δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα. 

6.6. Με έγγραφά της η ανάδοχος ενημέρωσε, χωρίς αποτέλεσμα, την Υπηρεσία για την ανάγκη 

μετατόπισης δικτύων, που δεν εμφανίζονται στη μελέτη του έργου και χωρίς την οποία δεν είναι 

δυνατόν να εκτελεστούν οι εργασίες.    

6.7 Η Υπηρεσία χορήγησε με μεγάλη καθυστέρηση την αιτηθείσα από την ανάδοχο άδεια εκτέλεσης 

διερευνητικών τομών στην οδό Πειραιώς, η οποία μάλιστα δεν αποτελούσε συμβατική υποχρέωση 

της αναδόχου, από τα αποτελέσματα των οποίων προέκυψε η ύπαρξη πολλών εμποδίων, τα οποία 

δεν επιτρέπουν την εκτέλεση των εργασιών. Τις ενέργειες αυτές όφειλε να διερευνήσει ο μελετητής 

της εργολαβίας διενεργώντας τις απαραίτητες διερευνητικές τομές, ενέργειες που δεν έπραξε και ως 

εκ τούτου με δική του ευθύνη ο κύριος του έργου παρέσχε στην ανάδοχο μη εφαρμόσιμη μελέτη. 

Επιπροσθέτως, στην περιοχή των έργων υπάρχει δίδυμος καταθλιπτικός αγωγός από αμίαντο, που 

λειτουργεί υπό πίεση,  ο οποίος δεν έχει ληφθεί υπόψη στη μελέτη του έργου, ώστε να γίνει ο ορθός 

σχεδιασμός της χάραξης του ορθογωνικού αγωγού και να τηρηθεί η απαιτούμενη απόσταση 

ασφαλείας από αυτόν για να αποφευχθεί ο κίνδυνος θραύσης του κατά τις εργασίες. Το γεγονός αυτό 

δεν επιτρέπει, χωρίς ευθύνη της αναδόχου, την εκτέλεση καμίας εργασίας στα εν λόγω σημεία. 

6.8 Τέλος επικαλείται και σειρά άλλων σφαλμάτων, ελλείψεων και αντιφάσεωντης μελέτης, που αφορούν 

τις αντιστηρίξεις, τα σκυροδέματα, τις διατομές των συνδετήριων αγωγών  κ.λπ.  

 

7. Ως προς τους ανωτέρω ισχυρισμούς της αναδόχου παρατηρούνται τα εξής: 

 

7.1  Η ανάδοχος κατά την έναρξη των εργασιών της, στις 17/3/2020, δεν είχε τη δυνατότητα να αναπτύξει 

και τα τέσσερα παράλληλα μέτωπα εργασίας στην περιοχή του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου 

(Συλλεκτήραςομβρίων Σ2 από εκβολή έως ΧΘ 0+190, αγωγός ακαθάρτων μθ3α, αγωγός ακαθάρτων 

μθ3β και ωοειδής αγωγός ακαθάρτων). Στη συνέχεια και μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω 

τεσσάρων πρώτων μετώπων εργασίας, οι εργασίες θα αναπτύσσονταν σε δύο παράλληλα μέτωπα 

(οδός Πειραιώς και οδός Θεσσαλονίκης). Στην περιοχή του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη 
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(κατασκευή Συλλεκτήρα Σ1) εξαιτίας του γεγονότος ότι ο Συλλεκτήρας Σ1 στο αρχικό του τμήμα 

(περίπου ΧΘ 0+20 έως ΧΘ 0+150), διέρχεται από τις οδούς Αβέρωφ και Μπιζανίου, στις οποίες, 

εκκρεμεί η εφαρμογή του σχεδίου (κατεδαφίσεις επικείμενων κτισμάτων) ο χώρος δεν έχει αποδοθεί 

ελεύθερος από πραγματικά εμπόδια και μπορούσαν να υλοποιηθούν οι εργασίες μόνο στα πρώτα 

20 μέτρα του Συλλεκτήρα Σ1 (από εκβολή μέχρι τη ΧΘ 0+20).  

7.2 Τεκμηριώνεται ότι η μελέτη κατασκευής του έργου είναι εσφαλμένη και το ανεφάρμοστο αυτής,  αφού 

απαιτεί προσαρμογή στις τοπικές συνθήκες του έργου, σύμφωνα με την από 07/07/2020 επιστολή 

παρατηρήσεων της αναδόχου επί του συνόλου της μελέτης. Επίσης τεκμηριώνεται η ύπαρξη 

προβλημάτων ως προς την εφαρμοστικότητα της μελέτης, από τα προσκομισθέντα στην στοιχεία και 

αδυναμία εφαρμογής της. 

7.3 Όσον αφορά στην έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και αδειών, δεν υπάρχει υποχρέωση της 

αναδόχου για  έγκριση της κυκλοφοριακής μελέτης, αλλά η ανάδοχος ευθύνεται μόνο κατά το μέρος 

της έκδοσης και εξασφάλισης των απαιτούμενων αδειών και υποχρεούται να εκτελεί τις απαιτούμενες 

εργασίες των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (κατασκευή εκτροπών ή παρακάμψεων της κυκλοφορίας, 

καθώς και τις εργασίες σήμανσης κλπ) βάσει, εγκεκριμένης, από την Υπηρεσία, μελέτης, την οποία 

συντάσσει η ανάδοχος, χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, μη αρκούντος του ισχυρισμού της υπηρεσίας ότι  έχει 

προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την έγκαιρη έγκριση από τις αρμόδιες Αρχές της 

υποβληθείσας από την ανάδοχο, κυκλοφοριακής μελέτης. Το ίδιο ισχύει και όσον αφορά την έκδοση 

άδειας για την εκτέλεση διερευνητικών τομών στην οδό Πειραιώς, η οποία εκδόθηκε με την 

υπ΄αρ.617505/27-8-2020 πράξη της αρμόδιας Υπηρεσίας. 

7.4 Επίσης κρίνεται βάσιμος ο ισχυρισμός της αναδόχου για καθυστερήσεις της εξέλιξης του έργου, λόγω 

του χαμηλού ρυθμού εκτέλεσης των αρχαιολογικών εργασιών. Εξάλλου, η ανάδοχος δεν διέθετε 

ικανό μέτωπο εργασίας διέθετε και η περαιτέρω μειωμένη απόδοση των εργοταξίων της που 

οφείλεται στις αρχαιολογικές έρευνες, δεν μπορούσε να είχε ληφθεί υπόψη κατά την υποβολή της 

προσφοράς. 

7.5 Επίσης είναι βάσιμος ο ισχυρισμός της αναδόχου ότι υφίσταται λόγος διακοπής του έργου μέχρι τη 

διεκπεραίωση των εκκρεμών θεμάτων που αφορούν στις διαδικασίες έγκρισης μελετών και 

μετατοπίσεων δικτύων Ο.Κ.Ω., αφού η ίδια έχει προβεί εγκαίρως και επαρκώς σε όλες τις 

υποχρεώσεις της, όπως αυτές απορρέουν από την σύμβαση και την Ε.Σ.Υ. του έργου, και οι 

περαιτέρω διαδικασίες αφορούν σε υποχρεώσεις του ΚτΕ,., γεγονός που επικαλείται, δηλαδή ότι: 

«…μόνο μετά των έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στον Συλλεκτήρα Σ2 θα μπορούσαν να 

γίνουν εκσκαφές διερευνητικών τομών, …», ανεξαρτήτως εάν πριν την έναρξη των εργασιών, στις 

17/3/2020, και πριν την έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, στις 14/3/2020, εκδόθηκαν δύο 

άδειες τομής οδοστρώματος για τη διενέργεια διερευνητικών τομών στην περιοχή του Συλλεκτήρα 

Σ2, κατά τα διαστήματα από 26/12/2019 έως 3/1/2020 και από 13/1/2020 έως 17/1/2020,  

       Επίσης είναι βάσιμος ο ισχυρισμός της, σχετικά με την αναγκαιότητα έγκρισης της κυκλοφοριακής 

μελέτης προκειμένου να διενεργηθούν διερευνητικές τομές  στην περιοχή του Συλλεκτήρα Σ1, οι 

οποίες δεν  έχουν διενεργηθεί μέχρι σήμερα.  
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       Όσον δε αφορά στην αναγκαιότητα εκτέλεσης διερευνητικών τομών για τον ακριβή εντοπισμό του 

δικτύου ΟΤΕ, στη συμβολή των οδών Θεσσαλονίκης και Κισσάβου, το θέμα έχει ήδη προκαλέσει 

ουσιώδη καθυστέρηση στο έργο. Επίσης η ανάδοχος έχει ενημερώσει επιπλέον την Υπηρεσία για 

την ύπαρξη 26 δικτύων ΟΚΩ στην περιοχή του Συλλεκτήρα Σ2 (εκ του συνόλου των 27 που 

αναφέρονται σε επιστολή της), σημειώνοντας αυτά επί του σχεδίου της γενικής οριζοντιογραφίας του 

έργου, σε ενδεικτικές θέσεις. 

7.6 Επίσης η ανάδοχος τεκμηριώνει επαρκώς τον ισχυρισμό ότι εκ μέρους της υπήρχε δυνατότητα της 

υλοποίησης στο έργο μόνο αποσπασματικών εργασιών, καθώς η επέκταση στα ανάντη του αγωγού 

ακαθάρτων μθ3α, μήκους 530 μέτρων και οι εργασίες στην εκβολή του Συλλεκτήρα Σ1 (παρακηφίσια 

οδός), οι οποίες εκτός από την κατασκευή του αγωγού ομβρίων είναι:  καθαίρεση αγωγού 

ακαθάρτων Φ500 και αντικατάστασή του με ανεστραμμένο σίφωνα, καθαίρεση αγωγού ακαθάρτων 

Φ200 και ανακατασκευή του, κατάργηση τμήματος αγωγού ομβρίων Λαχαναγοράς και 

ανακατασκευή του, και καθαίρεση  αγωγού ύδρευσης Φ300 και ανακατασκευή του, αποτελούν 

αποσπασματικές εργασίες και δεν επιλύουν τα προβλήματα που έχουν ανακύψει σε εργασίες που 

περιλαμβάνονται στη κρίσιμη διαδρομή ολοκλήρωσης του έργου.  

8.   Στην παρ. 2 του άρθρου 161 του ν. 4412/2016, ορίζεται ότι: «2.Ο ανάδοχος μπορεί να ζητήσει τη 

διάλυση της σύμβασης: α) Αν μετά την υπογραφή της σύμβασης καθυστερήσει η έναρξη των 

εργασιών περισσότερο από τρεις (3) μήνες με υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του 

έργου, εκτός αν στη σύμβαση ορίζεται διαφορετικά σχετικά με την έναρξη των εργασιών.β) Αν οι 

εργασίες, ύστερα από την έναρξή τους, διακοπούν είτε με διαταγή είτε από υπαιτιότητα του φορέα 

κατασκευής ή του κυρίου του έργου για διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών  διακοπής στην 

πρώτη περίπτωση ή από την υποβολή ειδικής δήλωσης του αναδόχου στη δεύτερη. γ) Σε περίπτωση 

διακοπής για καθυστέρηση πληρωμών, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 152, η διάλυση μπορεί 

να ζητηθεί μετά δίμηνο από τη δήλωση διακοπής των εργασιών. δ) Αν η καθυστέρηση των εργασιών 

χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου υπερβεί την οριακή προθεσμία. 

9. Από  τα ανωτέρω, τα στοιχεία του φακέλου του έργου και τα λοιπά στοιχεία που το αφορούν και 

σύμφωνα με τη γνώμη της μειοψηφίας του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων/Τμήμα Κατασκευών της 

Γενικής Γραμματείας Υποδομών προκύπτει ότι το έργο παρουσιάζει ανυπέρβλητα προβλήματα που 

αφορούν στην εκτέλεσή του. Συγκεκριμένα η ανάδοχος δεν έχει τα απαραίτητα μέτωπα εργασιών 

προκειμένου να προχωρήσει απρόσκοπτα στην ολοκλήρωση του έργου, λόγω ποικίλων και 

πολλαπλών προβλημάτων, που αφορούν στην καθυστέρηση ολοκλήρωσης των απαλλοτριώσεων, 

στη μεγάλη καθυστέρηση απομάκρυνσης των δικτύων Ο.Κ.Ω., στις ελλείψεις στις μελέτες του έργου 

καθώς και στην ανάγκη τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου. 

   Κατόπιν των ανωτέρω 

 

 

 

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art152_9
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

 
   Την αποδοχή της από 28.09.2020 ένστασης της «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ», αναδόχου του έργου: 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΚΑΙ 

ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ», σύμφωνα με το ανωτέρω σκεπτικό.  

        Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία οφείλει να μεριμνήσει για 

την αμελλητί  κοινοποίησή της και προς στον Ανάδοχο, ενημερώνοντάς μας σχετικά. 

 

                                                                                                  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

                                                                        ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΦΟΡΩΝ 
 
 
 

                                                                      ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 
 
 

ΑΒΡΑΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 
 
 
 
 
 
 
ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/νσηΈργων 
Τμήμα Κατασκευών Υδραυλικών Έργων 
Π. Τσαλδάρη 15 , ΤΚ 176 76  Καλλιθέα 
 
σε δύο αντίγραφα, με την παράκληση το ένα να επιδοθεί  
στον ενιστάμενο με απόδειξη και να μας σταλεί το αποδεικτικό επίδοσης). 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΥΠ.Υ.ΜΕ. 
1. Γραφείο Υπουργού  
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υποδομών. 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1. Γενική Διεύθυνση Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών  
2. κ. Α. Κοτσώνη, Πρόεδρο Σ.Δ.Ε./Τ.Κ. (Γεν. Δ/ντή Υ.ΛI.K.Υ.) 

 
  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ   ΔΙΑΝΟΜΗ                                                                             
Αυτ. Τμήμα Νομ. Στήριξης Γ.Γ.Υ. 
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