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Συνεδρίαση 54η
Απόφαση υπ’ αριθμ. 1775/2020

Στην Αθήνα, σήμερα 01-09-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., στο Κατάστημα της Περιφέρειας
Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ.
οικ. 619367  πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις  27-08-
2020.

Η Συνεδρίαση έλαβε  χώρα διά  τηλεδιάσκεψης,  σε  εφαρμογή  της  από 11/03/2020  Π.Ν.Π.  (ΦΕΚ
55/τ.Α΄/11-3-20).

Θέμα 29  ο  
Έγκριση πρόσθετης δαπάνης για το έργο «Κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού σύνδεσης της Νήσου
Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ)», αναδόχου εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡ.Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε. για
την καταβολή αποζημίωσης για τις θετικές ζημίες που υπέστη λόγω υπερημερίας του κυρίου του
έργου.

Παρόντες:
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.:
 Παπαγεωργίου Νικόλαος
 Κόκκαλης Βασίλειος
 Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος
 Καραμάνος Χρήστος
 Μπαλάφας Γεώργιος
 Κατσικάρης Δημήτριος 
 Μεθυμάκη Άννα
Τα αναπληρωματικά μέλη:
 Αγγελόπουλος Γεώργιος 
 Βλάχου Γεωργία
 Χρονοπούλου Νίκη
Απόντες:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ:
 Γεωργόπουλος Γεώργιος
 Αδαμοπούλου Γεωργία
 Κουρή Μαρία 
 Τημπλαλέξης Γρηγόριος

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τρία (3) έχει αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά
μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Μαρία Σαλπά.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 12 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο
πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ. Παγωτέλη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
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Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –

Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα.
2. Τον  οργανισμό  εσωτερικής  λειτουργίας  των  Υπηρεσιών  της  Περιφέρειας  Αττικής  όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (ΦΕΚ Β’1661/11-05-2018).
3. Το  Ν.  3669/2008,  ««Κύρωση  της  κωδικοποίησης  της  Νομοθεσίας  Κατασκευής  Δημοσίων

΄Εργων» (ΦΕΚ Α΄116/18-6-2008)».
4. Το Ν. 4070/12 ««Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και

άλλες διατάξεις». 
5.   Την Εγκύκλιο 11/2012 «Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου εκτέλεσης δημοσίων έργων»
6. Το  Ν.  4146/2013  «  Διαμόρφωση  φιλικού  αναπτυξιακού  περιβάλλοντος  για  τις  στρατηγικές

ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις».
7. Τις κατά καιρούς σχετικές εγκύκλιες διαταγές.
8. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας
9. Το Π.Δ. 7/2013 <<Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε

θέματα  έργων,  μελετών και  υπηρεσιών του Ν.  3316/05  «Ανάθεση και  εκτέλεση  δημόσιων
συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».

10. Την Εγκύκλιο 6/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών «Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των
διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων του Ν. 3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του Ν.
3316/2005 αρμοδιότητας Περιφερειών»

11. Την Εγκύκλιο 11/2012 «Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου εκτέλεσης δημοσίων έργων».
12. Το από 21/12/2017 εργολαβικό συμφωνητικό ποσού 20.826.535,59
13. Με την  υπ’ αρ. 697/2018 απόφαση της οικονομικής επιτροπής εγκρίθηκε  η παράταση µε

αναθεώρηση κατά 26 ημέρες της τμηματικής προθεσμίας υποβολής της γεωφυσικής έρευνας.
14. Με την  υπ’ αρ. 864/2018 απόφαση της οικονομικής επιτροπής εγκρίθηκε  η παράταση µε

αναθεώρηση κατά 26 ημέρες της τμηματικής προθεσμίας υποβολής της γεωφυσικής έρευνας
και των τεσσάρων ενδεικτικών προθεσμιών 

15. Με  την  υπ'  αρ.  2502/11-90-2018  απόφαση  της  οικονομικής  επιτροπής  της  Περιφέρειας
Αττικής εγκρίθηκε η παράταση με  αναθεώρηση του έργου του θέματος 63 ημερολογιακές της
Αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας μέχρι την 26-8-2018 (υποβολή Μελέτης Εφαρμογής)
της ΣΤ ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας μέχρι την 17-11-218 (Αποθήκευση σωλήνων) της
Ζ ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας (Ερματισμός,  καθέλκυση  και θαλάσσια αποθήκευση
του αγωγού. και της συνολικής προθεσμίας μέχρι την.23-6-2019

16. Με την υπ’ αρ. 236/1-2-2019 απόφαση της οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής
εγκρίθηκε  η  παράταση  με   αναθεώρηση  του  έργου  του  θέματος  κατά  164  ημέρες  της
Αποκλειστικής τμηματικής  προθεσμίας μέχρι την 7-2-2019 (υποβολή Μελέτης Εφαρμογής)
της Ζ ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας (Ερματισμός, καθέλκυση  και θαλάσσια αποθήκευση
του αγωγού.μέχρι 27-6-2019 και της συνολικής προθεσμίας μέχρι την.31-12-2019.

17. Με την υπ’ αρ.1683/27-6-2019 απόφαση της οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής
εγκρίθηκε  η  παράταση  με   αναθεώρηση  του  έργου  του  θέματος  κατά  75  ημέρες  της
Αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας μέχρι την 23-4-2019 (υποβολή Μελέτης Εφαρμογής)
της Ζ ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας (Ερματισμός, καθέλκυση  και θαλάσσια αποθήκευση
του αγωγού.μέχρι 10-9-2019 και της συνολικής προθεσμίας μέχρι την.15-3-2020.

18. Με την υπ’ αρ.334/11-2-2020 απόφαση της οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής
εγκρίθηκε η παράταση με  αναθεώρηση του έργου του θέματος κατά 291` ημέρες και της
συνολικής προθεσμίας μέχρι την.31-12-2020.

19. Την  αρ.πρωτ.3640/19  (εισερχομένου  εγγράφου  755487/21-11-2019)  όχληση   της
παραγράφου 11 του άρθρου 36 του Ν.3669/2008.

20. Το  από 23/3/2020  αίτημα της  αναδόχου  εταιρείας  για  την  καταβολή  αποζημίωσης  για  τις
θετικές ζημιές που έχει υποστεί  λόγω  υπερημερίας του κυρίου του έργου (άρθρο 36 παρ.11
και 75Α του Ν.3669/08).

21. Το  από  23/7/2020  επικαιροποιημένο  αίτημα  της  αναδόχου  εταιρείας  για  την  καταβολή
αποζημίωσης για τις θετικές ζημιές που έχει  υποστεί   λόγω  υπερημερίας του κυρίου του
έργου (άρθρο 36 παρ.11 και 75Α του Ν.3669/08)

Ε Π Ε Ι Δ Η
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    Α.   Η ανάδοχος εταιρεία υπέβαλε το από 23/3/2020 αίτημα για την καταβολή αποζημίωσης για τις
θετικές ζημιές που υπέστη  λόγω  υπερημερίας του κυρίου του έργου

      το οποίο περιελάμβανε τα κάτωθι:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 23-4-2019 ΕΩΣ 19-3-2020
1. ΔΑΠΑΝΗ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ  ΔΕΗ-ΚΙΝΗΤΑ-ΙΝΤΕΡΝΕΤ-ΝΕΡΑ-

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΛΠ                                                                                 28.719,26€ 
2.ΔΑΠΑΝΕΣ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ  (ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΡΧΗΣ,  ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ,
ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ, ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ             539.923,67€ 
3. ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ &ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΔΚ       37.128,58€
4.ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ/ΑΥΤ.   76.419,25€
5.ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΟΥ                                                                                  409.939,06€
6.ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ                                                                     863.707,47€
7.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ             12.596,70€
                                                                        ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ                   4.929,97€
                                                                         ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΥΛΙΚΩΝ               272,76€
8.ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΕΔΡΑΣ                1.043.954,61€
                                           ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ                        3.017.591,32€

Η  ανάδοχος  εταιρεία  υπέβαλε  το  από  23/7/2020  επικαιροποιημένο  αίτημα  για  την  καταβολή
αποζημίωσης για τις θετικές ζημιές που υπέστη  λόγω  υπερημερίας του κυρίου του έργου το οποίο
περιλαμβάνει τα κάτωθι:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 23-4-2019 ΕΩΣ 21-7-2020
1.  ΔΑΠΑΝΗ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ  ΔΕΗ-ΚΙΝΗΤΑ-ΙΝΤΕΡΝΕΤ-ΝΕΡΑ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΛΠ                                                                                 37.887,10€
 2.ΔΑΠΑΝΕΣ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ  (ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΡΧΗΣ,ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ,
ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ, ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ              717.321,16€ 
3. ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ &ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΔΚ         46.404,43€
4.ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ/ΑΥΤ.     91.907,67€
5.ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΟΥ                                                                                   411.512,61€
6.ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ                                                                   1.318.765,29€
7.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ             17.635,38€
                                                                        ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ                   4.929,97€
                                                                         ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΥΛΙΚΩΝ              427,54€
8.ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΕΔΡΑΣ                1.043.954,61€
                                           ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ                        3.690.745,76€

Σύμφωνα με την αρ.481823/8-7-20 γνωμοδότηση του Γραφείου Νομοθετικού Συντονισμού και
Δικαστικών Υποθέσεων Π.Ε. Πειραιά και Νήσων ο ανάδοχος δύναται να ζητήσει αποζημίωση για
θετικές ζημιές κατά το χρονικό διάστημα από την υποβολή της όχλησης και η Δ/νσα Υπηρεσία ,
θα σταθμίσει τα πραγματικά περιστατικά συνεκτιμώντας τις αποφάσεις της Ο.Ε. της Περιφέρειας
Αττικής την  Ε.Σ.Υ .,και τα ημερολόγια έργου
Στο άρθρο 36 του Ν. 3669/08 αναφέρεται ότι  «11. Αν ο κύριος του έργου καταστεί υπερήμερος
ως προς την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών του, ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει
αποζημίωση μόνο για της θετικές του ζημιές που προκαλούνται μετά την επίδοση από αυτόν
σχετικής έγγραφης όχλησης.». 
Στον ως άνω νόμο που διέπει την παρούσα σύμβαση δεν προσδιορίζεται στο τι περιλαμβάνεται
στις  θετικές  ζημιές  του  αναδόχου  σε  περίπτωση  υπερημερίας  του  ΚτΕ,  πλην  όμως  στο  Ν.
4412/2016  που  διέπει  μεταγενέστερες  συμβάσεις  αναφέρεται  ότι  “Ως  θετικές  ζημιές
αναγνωρίζονται, ιδίως, η δαπάνη εγκαταστάσεων, η εξυπηρέτηση εγγυητικών καλής εκτέλεσης,
εγγυητικών υλικών, ασφάλισης έργου, φύλαξης εργοταξίου, σταλίας του προβλεπόμενου από το
οργανόγραμμα προσωπικού, μηχανημάτων, γενικών εξόδων, καθώς και τόκων προκαταβολής.
Ιδιαίτερα για την αποζημίωση των γενικών εξόδων λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των γενικών
εξόδων στο  ποσοστό  που  αντιστοιχεί  στο  έργο,  όπως προκύπτει  από  τους  δημοσιευμένους
ισολογισμούς των τελευταίων πέντε (5) ετών και εφαρμόζεται επί της ημερήσιας αξίας του έργου
χωρίς ΓΕ+ΟΕ, απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ.”
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Ο ανάδοχος δεν δικαιούται θετικές ζημιές πριν την επίδοση έγγραφης όχλησης από την 23-4-219
μέχρι την 21-11-2019,  και δικαιούται θετικές ζημιές από την 21-11-2019 μέχρι την 21-7-2020
(οκτώ μήνες) . 
O ανάδοχος δικαιούται θετικές ζημιές από την έγγραφη όχληση λόγω των υπερημεριών του ΚτΕ
(εξ  αιτίας  της  διαφωνίας  του  Υπουργείου  Οικονομικών  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης
Αττικής για την αρμοδιότητα  υπογραφής της παραχώρησης δικαιώματος χρήσης αιγιαλού και
παραλίας στη θέση Πέρανυ της Νήσου Σαλαμίνας, χωρίς ευθύνη της Περιφέρειας Αττικής) και
αφαιρέθηκε  εξ  αντικειμένου  η  δυνατότητα  στον  ανάδοχο  να  προχωρήσει  στην  εξέλιξη  των
εργασιών του έργου σύμφωνα με το  εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα (αρ.πρωτ.57721/6-3-2019
Απόφαση έγκρισης) δηλαδή η πόντιση του αγωγού προβλέπονταν από 15-7-2019 μέχρι 28-7-
2019 και η προστασία του αγωγού από 29-7-2019 μέχρι 31-12-2019.
Επειδή  καθυστέρησε  η  άδεια  παραχώρησης  αιγιαλού-παραλίας  και  θαλάσσιου  πυθμένα
τουλάχιστον από 24-4-2019(Ν.4607/19 άρθρο 33) μπορούσε να υπογραφεί , υπογράφτηκε στις
3-10-2019 και δεν μπορούσαν να εκτελεστούν εργασίες απομάκρυνσης ΟΚΩ(ΕΥΔΑΠ, ΔΕΔΗΕ
και ΟΤΕ),εργασίες κατασκευής πασσαλοφραγμάτων, φρεατίου 17μέτρων επί 6,50 μέτρων και
φρεατίου της ΕΥΔΑΠ με συνέπεια να μην υλοποιηθείτο εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα πόντισης
του αγωγού και προστασίας αυτού
Μετά  την  υπογραφή  της  άδειας  παραχώρησης  υλοποιήθηκε  η  μετατόπιση  του  δικτύου  του
ΔΕΔΗΕ, η απομάκρυνση του δικτύου της ΕΥΔΑΠ,η μετατόπιση στύλων του ΟΤΕ και άρχισε η
κατασκευή των πασσαλοδιαφραγμάτων και των κεφαλοδέσμων.,,η κατασκευή του φρεατίου των
17.00μέτρων επί 6,50μέτρων και η κατασκευή του φρεατίου της ΕΥΔΑΠ.
Το  έργο είναι σε πλήρη εξέλιξη και μέχρι τέλους Αυγούστου θα έχουν ολοκληρωθεί  όλες οι
εργασίες κατασκευής του φρεατίου και του φρεατίου της ΕΥΔΑΠ στο Πέρανυ Σαλαμίνας και μέχρι
15-9-2020 θα έχουν ολοκληρωθεί  οι  εργασίες επισκευής των σωληνογραμμών στην περιοχή
Ρέστη Σαλαμίνας.
Από 21-9-2020 αρχίζει η εργασία της πόντισης του αγωγού μέχρι 10-10-2020 και συνεπώς παύει
να υφίσταται η υπερημερία του έργου από 22-7-2020.

Β)  Οι δαπάνες εγκαταστάσεων, σταλίας προβλεπόμενου από το οργανόγραμμα προσωπικού, τα
μισθώματα  μηχανημάτων,  η  ασφάλιση  έργου,  φύλαξη  εργοταξίου,  προμήθεια  εγγυητικών
επιστολών  καλής  εκτέλεσης  ,προκαταβολής,  εγγυητικών  υλικών,  γενικών  εξόδων  που
αιτήθηκε η ανάδοχος εταιρεία αναγνωρίζονται ως θετικές ζημιές.

                            
Γ)  Η Υπηρεσία έλεγξε τις δαπάνες για θετικές ζημιιές από 21-11-19 μέχρι την 21-7-2020 και από

το επικαιροποιημένο αίτημα του αναδόχου στις 23-7-2020 με τα συνημμένα παραστατικά και
προκύπτουν οι εξής θετικές ζημιές:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 21-11-2019 ΕΩΣ 21-7-2020
1. ΔΑΠΑΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΕΗ - ΚΙΝΗΤΑ-ΙΝΤΕΡΝΕΤ-ΝΕΡΑ-
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΛΠ                                                                                  16.636,75€
2.ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ (ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΡΧΗΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, 
ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ, ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ)                    309.463,58€
3. ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ &ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΔΚ               16.232,74€
4.ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ/ΑΥΤ.           34.864,12€
5.ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΟΥ                                                                                           121.544,27€
6.ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ                                                                             794.304,28€
7.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ                       7.558,02€
                                                                        ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ                                 0,00€
                                                                         ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΥΛΙΚΩΝ                      180,83€

        8.ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΕΔΡΑΣ                         231.989,91€
                                           ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ                               1.532.774,50€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ
1.  ΔΑΠΑΝΗ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΛΕΟΝΤΙΟΥ  ΑΙΓΙΝΑΣ  ΠΕΡΑΝΥ  ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ

ΔΑΠΑΝΕΣ-ΑΠΟ 1-1-2020 ΜΕΧΡΙ  21-7-2020 13.525,90€ +3110,85ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟ 21-11-2019
ΜΕΧΡΙ 31-12-2019  ΟΠΟΤΕ 13525,90+3110,85=                                                         16.636,75€

      ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 12 άτομα αντί 18 άτομα σύμφωνα με το εγκεκριμένο
οργανόγραμμα δαπάνη 12 ατόμων 240.822,67€ για την χρονική περίοδο 1-1-2020 μέχρι την 21-
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7-2020 και  281.220,97χ40ημ/240 ημέρες=46.870,16€ για την χρονική περίοδο 21-11-2019 μέχρι
31-12-2019 οπότε 240.822,67+46.870,16 =287.692,83€.
ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  πέντε ατόμων για την χρονική περίοδο 1-1-2020 μέχρι την
21-7-2020 ποσό 9.300€  και 8342,23€ για έξοδα διαμονής και κίνησης ενός ατόμου και για την
χρονική  περίοδο  21-11-2019  μέχρι  31-12-2019  ήτοι  40ημέρες  δαπάνη  διαμονής  των  πέντε
ατόμων την χρονική περίοδο 21-11-2019 μέχρι 31-12-2019 12.576,98€χ40/240=2096,16€ και 40
ημέρες δαπάνη  διαμονής και κίνησης ενός ατόμου ποσού 12.194,16€χ40/240=2032,36€
ΣΥΝΟΛΙΚΗ  ΔΑΠΑΝΗ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ  287.692,83€+9.300,00€
+8.342,23€+2096,16€+2.032,36€             =                        309.463,58€                     

3.   ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ& ΑΥΤΟΚ/ΤΩΝ           =                          16.232,74€
4.   ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ/ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 27.919,74€

(1-1-2020 ΜΕΧΡΙ 21-7-2020) ΚΑΙ 6.944,38€(21/11/19-31/12/19    =                         34.864,12€    
5.   ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 1/1/20-21/7/20= 201.576,38Χ210/360=117.586,22+3958,05= 121.544,27€
6.   ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΝΤΙΣΗΣ ΣΕ ΣΤΑΛΙΑ 
Ο  εξοπλισμός  πόντισης  που  βρίσκεται  σε  σταλία  αφορά  τον  δεσμευμένο  και  ειδικά
τροποποιημένο πλωτό γερανό Π/Γ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ που αντιστοιχεί στον πλωτό γερανό ΤΙΤΑΝ και με
βάση τον ΑΤΛΕ Γ2012 η ημερήσια δαπάνη είναι 728,98€
Ο  εξοπλισμός  συμπληρώνεται  με  την  αγορά  υδραυλικών  βιντζίων  εφοδιασμένων  με
συρματόσκοινα  μήκους  2.200  μέτρων  ,διαμέτρου  Φ  28,αγορά  πλαισίου  πόντισης
τσιμεντοστρωμάτων και κάμερες πλαισίου πόντισης τσιμεντοστρωμάτων .
Το συνολικό κόστος αγοράς των ανωτέρω ανέρχεται στο ποσό των 262.740,01€
Ετήσια απόσβεση εξοπλισμού 10% οπότε 0,1χ262.740,01€= 26.274,01€/360 ημέρες=72,98€
Η ημερήσια δαπάνη είναι 72,98€
Συνεπώς το σύνολο της ημερήσιας δαπάνης είναι 728.98€+72,98€=801,96€ και το σύνολο της
μηνιαίας δαπάνης είναι 801,96€χ22 ημέρες=17.643,22€ οπότε 17.643,22χ7 μήνες= 123.502,54€
ΦΥΛΑΞΗ ΠΛΩΤΩΝ ΣΩΛΗΝΟΓΡΑΜΜΩΝ
Η φύλαξη των πλωτών ναυπηγημάτων(αγωγοί) στη θέση Ρέστη Σαλαμίνας γίνεται με την χρήση
του Π/Γ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,του Π/Γ ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ και του ρ/κ ΕΛΕΝΗ(ΡΥΜΟΥΛΚΟΥ) 
Το  μίσθωμα  για  την  χρήση  του  κάθε  μηχανήματος  προκύπτει  από  τον  ΑΤΛΕ  Γ2012  με
απομειωμένο το κόστος καυσίμων και λιπαντικών.
Η ημερήσια δαπάνη του πλωτού γερανού Π/Γ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ είναι 453,94€
Η ημερήσια δαπάνη του πλωτού γερανού Π/Γ ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ είναι 694,00€
Η ημερήσια δαπάνη του πλωτού γερανού Ρ/Κ ΕΛΕΝΗ είναι       3.207,91€
Οπότε το σύνολο της ημερήσιας δαπάνης είναι                           4.355,86€ 
Η συνολική μηνιαία δαπάνη είναι 4.355,86€χ 22 ημέρες=         95.828,82€

      Συνεπώς η συνολική δαπάνη είναι 95.828,82€χ 7 μήνες=      670.801,74€
Το συνολικό κόστος εξοπλισμού πόντισης σε σταλία και η φύλαξη πλωτών σωληνογραμμών 
είναι 123.502,54+670.801,74                                                               =                   794.304,28€

7α.  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΓΥΗΤ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ                                    =                        7558,02€
7β. .ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ                                                       =                              0,00€
7γ., ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΓΥΗΤ.ΥΛΙΚΩΝ                                                         =                          180,83€
8.. Σχετικά με τον υπολογισμό των γενικών εξόδων όσο αφορά στη συμμετοχή του έργου στο 

λειτουργικό κόστος της εταιρείας, η ανάδοχος προσκόμισε πέντε ισολογισμούς της εταιρείας 
Με Μ.Ο.5ετίας 5,22%
Πρ/σμός Έργου 15.665.979,11€/16 μήνες=979.123,32€ μηνιαία αξία έργου
Βάσει 1ου Α.Π.Ε. 15.249.308,99€/36μήνες=423.591,92€ πραγματική μηνιαία αξία έργου

      Υπολογισμός δαπάνης αναλογούντων Γενικών Εξόδων 979.123,82€     μείον     423.591,92€.
                                                                                   = 555.531,40€ χ 8 μήνες=  4.444.251,20€
Δαπάνη περιόδου                                                   4.444.251,20€      χ     5,22%   231.989.91€

Για το σύνολο της υπερημερίας του ΚτΕ οι θετικές ζημιές ανέρχονται σε 1.532.774,50ευρώ.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση πρόσθετης δαπάνης για το έργο «Κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού σύνδεσης της
Νήσου  Αίγινας  με  την  ΕΥΔΑΠ» ποσού  1.532.774,50-€  για  αποζημίωση  θετικών  ζημιών  της
αναδόχου εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡ.Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε., για το διάστημα από 21-
11-2019 έως  21-7-2020 λόγω υπερημερίας του κυρίου του έργου
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Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή

κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Την έγκριση πρόσθετης δαπάνης για το έργο «Κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού σύνδεσης της
Νήσου  Αίγινας  με  την  ΕΥΔΑΠ» ποσού  1.532.774,50-€  για  αποζημίωση  θετικών  ζημιών  της
αναδόχου εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡ.Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε., για το διάστημα από 21-
11-2019 έως  21-7-2020 λόγω υπερημερίας του κυρίου του έργου

 Τα  μέλη  της  Οικονομικής  Επιτροπής  κ.κ.  Καραμάνος  Χρήστος  και  Μπαλάφας  Γεώργιος
καταψηφίζουν με την εξής παρατήρηση: «Ψηφίζουμε ΚΑΤΑ, με τις ακόλουθες επισημάνσεις:
1) Όπως αναφέρεται στην Εισήγηση, ο λόγος της Υπερημερίας του Κυρίου του Έργου  είναι η
καθυστέρηση υπογραφής από τον Υπουργό Οικονομικών της Άδειας παραχώρησης αιγιαλού,
παραλίας  και  θαλασσίου  πυθμένα.  Η  καθυστέρηση  αυτή,  όπως  αποδεικνύεται  από  τα
έγγραφα της Υπηρεσίας, οφείλεται στις αντιτιθέμενες απόψεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής και του Υπουργείου Οικονομικών και προφανώς δεν αποτελεί ευθύνη της Περιφέρειας
Αττικής ως Κυρίου του Έργου. Οφείλει δε, να διερευνηθεί περαιτέρω, αν, κατά την Σύμβαση,
η λήψη των πάσης φύσεως Αδειών, αποτελεί ευθύνη του Κυρίου του Έργου ή του Αναδόχου.
2)  Σε  κάθε περίπτωση,  η  Υπερημερία  του Κυρίου  του Έργου,  η οποία σύμφωνα με  την
Εισήγηση  ανέρχεται  σε  8  μήνες,  είναι  σαφώς  μικρότερη.  Άλλωστε,  η  καθυστέρηση
υπογραφής  της  Άδειας  παραχώρησης  αιγιαλού  και  παραλίας  είναι,  σύμφωνα  με  την
Εισήγηση, 4 μήνες. 3) Θεωρούμε ότι κύριο ρόλο στην καθυστέρηση της πόντισης παίζει η
δολιοφθορά  η  οποία  υπήρξε  στον  αποθηκευμένο  στη  θαλάσσια  περιοχή  της  Σαλαμίνας
αγωγό  τον  Ιανουάριο  του  2020.  Αυτή  δεν  λαμβάνεται  υπόψη  από  την  Εισήγηση  ούτε
προσδιορίζεται  ο  παράγων  του  έργου,  ο  έχων  την  ευθύνη  γι᾽  αυτήν  την  δολιοφθορά.
Μάλιστα, οι εργασίες αποκατάστασης του αγωγού άρχισαν στο τέλος Ιουλίου 2020, όπως μας
ενημέρωσε  η  Υπηρεσία  κατά  την  διάρκεια  της  συνεδρίασης.  4)  Η  αρχική  Εισήγηση  της
Υπηρεσίας,  ενόψει  της  συζήτησης  του  θέματος  στην  52η  συνεδρίαση  της  Οικονομικής
επιτροπής  στις  12.08.2020,  είχε  υπολογίσει  λάθος  τα  Έξοδα  Έδρας  (λειτουργικό  κόστος
κεντρικού), στο ποσό 1.043.954,61€. Αυτό επισημάνθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης,
πριν,  τελικά,  το  θέμα  αποσυρθεί.  Στην  νέα  Εισήγηση  που  εστάλη  ενόψει  της  σημερινής
συζήτησης, τα Έξοδα Έδρας έχουν διορθωθεί και ανέρχονται σε 231.989,91€, δηλαδή έχουν
μειωθεί κατά ποσό περίπου 812 χιλιάδων ευρώ. Αντιθέτως έχουν αυξηθεί στην νέα Εισήγηση,
τα ποσά που αφορούν τις δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού και τις ειδικές θετικές ζημίες
(σταλία  εξοπλισμού)  κατά  ποσό  περίπου  744  χιλιάδων  ευρώ.  Η  διόρθωση  αυτή  δεν
αιτιολογείται στην Εισήγηση και σε κάθε περίπτωση η διάθεση πλωτού γερανού, ημερήσιας
δαπάνης 3.207,91€ επί 7 μήνες, για την φύλαξη του αποθηκευμένου αγωγού, δεν μπορεί να
γίνει  αποδεκτή.  5)  Θεωρούμε  ότι  το  ζήτημα  πρέπει  να  επανεξεταστεί  από  την  Τεχνική
Υπηρεσία και την Νομική Υπηρεσία (ειδικά κατά το σκέλος των αναφερομένων στο σημείο 1
ανωτέρω) και να επανέλθει στην προσεχή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής. Κρίνουμε
δε, απολύτως αναγκαίο να γίνει η πόντιση του αγωγού στο τέλος Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με
την Εισήγηση και τις Συμβατικές Υποχρεώσεις του Αναδόχου».

 Τα  μέλη  της  Οικονομικής  Επιτροπής  κ.κ.  Κατσικάρης  Δημήτριος  και  Μεθυμάκη  Άννα
καταψηφίζουν  με  την  εξής  παρατήρηση:  «Ένα  εμβληματικό,  πρωτότυπο  και  απολύτως
απαραίτητο έργο, το οποίο η παράταξή μας ξεκίνησε το 2014 μετά από μεγάλη προετοιμασία
και  αγώνα,  οδηγείται  σε  επιπλέον  κόστος,  με  καταβολή  πλέον  του  1.500.00  ευρώ  στον
ανάδοχο, εντελώς αναιτιολόγητα και με λάθος υπολογισμούς που κακώς επιβαρύνουν την
Περιφέρεια Αττικής. Η Περιφέρεια Αττικής, μέσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες της, όφειλε να
έχει  προβεί  στην  διακοπή των  εργασιών  του  έργου,  από τη  στιγμή  που έγινε  γνωστή  η
παρελκυστική  διαμάχη  του Υπουργείου  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  ως προς  την
αρμοδιότητα  παροχής  αδείας  χρήσης  Αιγιαλού  και  Παραλίας,  διαμάχη  που  καθυστέρησε
ανεπίτρεπτα το έργο.  Αν είχε γίνει αυτή η ενέργεια, θα υπήρχε ελάχιστο κόστος που δεν θα
υπερέβαινε τις 200.000 ευρώ, ενώ τώρα καλούμαστε να πληρώσουμε βαρύ τίμημα, που έστω
και  υπό  αυτές  τις  συνθήκες  έγινε  με  συνεχείς  λαθεμένους  υπολογισμούς  που αποτελούν
κόλαφο, τόσο σε τεχνικό όσο και σε επίπεδο διοίκησης, αφού δεν υπήρξε κανένας έλεγχος
των υπηρεσιών πριν  δημιουργηθούν  οι  συνθήκες  που οδήγησαν σε  αυτή  την  υπέρογκη,
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απαράδεκτη  και  προκλητική  αποζημίωση  του  εργολάβου,  σε  εποχές  που  οι  πολίτες
δεινοπαθούν λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης.  Σε κάθε περίπτωση η παράταξή
μας και εμείς προσωπικά ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, καταγγέλλουμε την πρακτική
αυτή που οδηγεί σε οικονομική αιμορραγία την Περιφέρεια Αττικής και επιφυλασσόμεθα για
περαιτέρω ενέργειες  που  θα  αποσκοπούν  στην  αποκατάσταση  της  ζημίας που υπέστη  η
Περιφέρεια από πράξεις και παραλείψεις κάθε υπεύθυνου, σε κάθε επίπεδο».

 Το  μέλος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  κα  Χρονοπούλου  Νίκη  ψηφίζει  λευκό  με  την  εξής
παρατήρηση:  «1.  Η  υπερημερία  του  ΚτΕ  (για  το  διάστημα  από  21.11.19  -  21.7.20)
τεκμηριώνεται επαρκώς. 2. Δεν είναι όμως δυνατόν να ελεγχθούν τα στοιχεία, που επικαλείται
η Υπηρεσία, για τον επανυπολογισμό των πραγματικών θετικών ζημιών. Για παράδειγμα οι
δαπάνες  μισθοδοσίας  για  το  διάστημα  της  υποχρεωτικής  αργίας  του  προσωπικού
περιορίζονται  μεν  σε  12  άτομα  έναντι  των  18  που  επικαλείται  ο  ανάδοχος  αλλά  με  το
αιτιολογικό ότι έτσι προβλέπεται από το χρονοδιάγραμμα του έργου. Δεν είναι όμως σαφές
εάν  η  Υπηρεσία  είχε  υπόψη  της  τον  πραγματικό  αριθμό  κατά  ημέρα  του  δεσμευμένου
επιτόπου του έργου αργούντος προσωπικού ή μήπως μέρος αυτού ασχολούνταν σε άλλες
δραστηριότητες  του  αναδόχου.  3.  Στην  υπ΄  αρ.  2973/3.12.2019  απόφαση  της  Οικ.  Επ.
αναφέρεται ότι: «Με την υπ΄ αρ. 811/2019 πράξη του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
κρίθηκε ότι κωλύεται η υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου» και ότι:
«Με  την  αρ.1767/19  Απόφαση  του  Ελεγκτικού  Συνεδρίου  Τμ.  VI,  απερρίφθη  η  αίτηση
ανάκλησης  και  δεν  ανακαλείται  η  αρ.811/19  Πράξη  του  Ε  Κλιμακίου  του  Ελεγκτικού
Συνεδρίου».  Κατόπιν αυτού η Οικ.  Επ. αποφάσισε με την πιο πάνω απόφασή της:  «Την
άσκηση ενδίκων  μέσων και  ειδικότερα  την  αίτηση  αναθεώρησης  της  Περιφέρειας  Αττικής
ενώπιον του Τμήματος Μείζονος Επταμελούς Σύνθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για την
αναθεώρηση της υπ΄αριθμ.1767/2019 Απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου Τμήματος VI».
Πουθενά όμως στην Εισήγηση δεν αναφέρεται  η τύχη των παραπάνω «ενδίκων μέσων»,
οπότε  στην  περίπτωση  που  αυτά  δεν  έχουν  τελεσφορήσει,  αποκτά  ιδιαίτερη  σημασία  το
ενδεχόμενο να περιλαμβάνεται μέρος του αντικειμένου της προαναφερθείσας υπό αίρεση 1ης
ΣΣΕ  στο  αντικείμενο,  για  τη  μη  εκτέλεση  του  οποίου  προτείνεται  η  καταβολή  της
αποζημίωσης.».

     Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Πέππας

 Τα μέλη
Παπαγεωργίου Νικόλαος
Κόκκαλης Βασίλειος
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος
Καραμάνος Χρήστος
Μπαλάφας Γεώργιος
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία
Χρονοπούλου Νίκη
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