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                                                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ  ΚΑΙ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ  ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ

                  Καλλιθέα

  

                           

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ταχ.Δ/νση :  Παν. Τσαλδάρη 15                      
Ταχ.Κώδ.  :  176 76, Καλλιθέα                
Πληροφ.    :  Β. Κόρπα
Τηλέφωνο :  213 1618190              
ΦAΞ          :  213 1618186
e-mail       :   dye@patt.gov.gr

ΚΟΙΝ:
1. ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Αγ. Γεωργίου 29 & Αν. Παπανδρέου, ΤΚ 13121, ΙΛΙΟΝ 
Τηλ.  210 5752749, ΦΑΞ: 210 5751196,
e-mail: ilionellkatate@gmail.com 

2. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ
      α) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π.Α.
      β) Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ
          ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π.Α.
3. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
      ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Π.Α.

Λ. Συγγρού 98-100, Αθήνα, ΤΚ 11741
ΦΑΞ: 2131501501

ΘΕΜΑ: Απόρριψη της από 05/01/2021 Αίτησης Διάλυσης της σύμβασης του έργου: 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ 
ΡΕΝΤΗ ΚΑΙ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ, αναδόχου εταιρείας ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ

Σύμφωνα με τις διατάξεις: 
1) Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- 

Πρόγραμμα Καλλικράτης » (Φ.Ε.Κ. 87Α/ 07-06-2010).
2) Της υπ΄αριθμ.37419/13479/08-05-2018 Απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αρ.121/2018 απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής (Φ.Ε.Κ.1661/Β’/11-05-2018).

3) Του Π.Δ.7/18-01-2013 (ΦΕΚ 26Α) «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 Περιφερειών», καθώς και της ερμηνευτικής εγκυκλίου 6 με αρ.πρωτ. 
13400/17-04-2013 της Γ. Δ/νσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών.

4) Του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147) και ειδικότερα του άρθρου 161 του νόμου.

Και αφού λάβαμε υπόψη:
1) Την από 28-3-2019 σύμβαση κατασκευής του έργου, μεταξύ της αναδόχου εταιρείας ΙΛΙΟΝ 

ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ και της Περιφέρειας Αττική, ποσού 5.270.678,42€ με το ΦΠΑ (ΑΔΑ:7ΝΞΔ7Λ7-Ω68 
και ΑΔΑΜ: 18SYMV004694401).

2) Τη συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου, η οποία είναι τριάντα (30) μήνες, δηλαδή έως τις 
28/09/2021..

3) Την υπ΄αρ.πρωτ.201369/20-05-2019/ΔΕΑΠ/ΠΑ αίτηση του αναδόχου, με την οποία υποβλήθηκε 
μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση των εργασιών του έργου στην περιοχή του 
Δήμου Μοσχάτου -Ταύρου.
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4) Την υπ΄αρ.18097/2020 Απόφαση της Δ/νσης Τροχαίας Αττικής, με την οποία  εγκρίθηκε η 
εφαρμογή  των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε οδικά τμήματα της περιοχής Δήμου Μοσχάτου – 
Ταύρου, για την εκτέλεση του έργου (αρ.πρωτ.2501/25/1788-ε΄/14-03-2020, ΑΔΑ: ΩΘΥΓ46ΜΤΛΒ-
ΟΞΡ).

5) Την υπ΄αρ.πρωτ.223776/18-03-2020/ΔΕΑΠ/ΠΑ επιστολή του αναδόχου, για την έναρξη των 
εργασιών του έργου στις 17/03/2020.

6) Το υπ΄αρ.πρωτ.579422/06-08-2020/ΔΕΑΠ/ΠΑ έγγραφο του Τμήματος Κατασκευών Υδραυλικών 
Έργων της Δ/νσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας Π.Α. (Διευθύνουσα Υπηρεσία) προς τον 
ανάδοχο με θέμα: «Επίσπευση και συντονισμός ενεργειών σας για την ομαλή εξέλιξη του έργου».

7) Την από 12/08/2020 Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών της αναδόχου εταιρείας 
(αρ.πρωτ.591460/12-08-2020/ΔΕΑΠ/ΠΑ), επειδή, όπως αναφέρει «από αποκλειστική υπαιτιότητα 
του κυρίου του έργου δεν είναι δυνατή η συνέχιση των εργασιών του».

8) Την υπ΄αρ.πρωτ.612298/25-08-2020/ΔΕΑΠ/ΠΑ Απόφαση του Τμήματος Κατασκευών 
Υδραυλικών Έργων της Δ/νσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας Π.Α.(ΑΔΑ: 6Β1Υ7Λ7-Μ1Α), 
με την οποία απορρίφθηκε η από 12/08/2020 Ειδική Δήλωση Διακοπής εργασιών του έργου.

9) Το υπ΄αρ.πρωτ.693376/18-09-2020/ΔΕΑΠ/ΠΑ έγγραφο του Τμήματος Κατασκευών Υδραυλικών 
Έργων της Δ/νσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας Π.Α., με το οποίο η Υπηρεσία 
ενημέρωσε τον ανάδοχο για τη μετατόπιση των δικτύων οπτικών ινών και την προβλεπόμενη 
ολοκλήρωση των εργασιών μετατόπισης του δικτύου ύδρευσης, οι οποίες ήδη είχαν ξεκίνησαν 
από την ΕΥΔΑΠ στις 14-09-2020, στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

10) Το υπ΄αρ.πρωτ.704964/23-09-2020/ΔΕΑΠ/ΠΑ έγγραφο του Τμήματος Κατασκευών Υδραυλικών 
Έργων της Δ/νσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας Π.Α. προς τον ανάδοχο, σχετικά με την 
ολοκλήρωση των εργασιών της ΕΥΔΑΠ για τη μετατόπιση του δικτύου ύδρευσης στο τμήμα από 
την οδό Πύργου έως την οδό Άρτης, στις 22/09/2020, και τη δυνατότητα συνέχισης των εργασιών 
του έργου. 

11) Την από 28/09/2020 ένσταση του αναδόχου ενώπιον του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, 
η οποία στρέφεται κατά του υπ΄αρ.πρωτ.579422/06-08-2020/ΔΕΑΠ/ΠΑ εγγράφου και της 
υπ΄αρ.πρωτ.612298/25-08-2020/ΔΕΑΠ/ΠΑ απορριπτικής Απόφασης της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας (αρ.πρωτ.726482/29-09-2020/ΔΕΑΠ/ΠΑ).

12) Την υπ΄αρ.πρωτ.828284/27-10-2020 Εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Κατασκευών 
Υδραυλικών Έργων της Δ/νσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας Π.Α. προς το Συμβούλιο 
Δημοσίων Έργων/Τμήμα Κατασκευών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την 
εξέταση της από 28/09/2020 ένστασης του αναδόχου.

13) Την υπ΄αρ.πρωτ.827870/27-10-2020 Εντολή του Τμήματος Κατασκευών Υδραυλικών Έργων της 
Δ/νσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας Π.Α προς τον ανάδοχο, για την ανταπόκρισή του 
επί όλων των θεμάτων, που αφορούν σε εκκρεμείς συμβατικές του υποχρεώσεις, και για την 
επανεκκίνηση των εργασιών του έργου, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

14) Το υπ΄αρ.πρωτ.884329 /16-11-2020 έγγραφο του Τμήματος Κατασκευών Υδραυλικών Έργων 
της Δ/νσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας Π.Α προς τον ανάδοχο για την αναστολή της 
πενθήμερης προθεσμίας της ανωτέρω εντολής, λόγω των έκτακτων μέτρων προστασίας που 
λήφθηκαν στη χώρα για τον περιορισμό διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 (υπ΄αριθμ.Δ1α/ 
Γ.Π.οικ.:71342/6-11-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση, ΦΕΚ/4899/Β΄/6-11-20).

15) Την 3η Πράξη της 29ης Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων/Τμήμα Κατασκευών του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, της 22ας/12/2020, με την οποία το Συμβούλιο Δημοσίων 
Έργων γνωμοδότησε, κατά πλειοψηφία, την απόρριψη της από 28/09/2020 ένστασης του 
αναδόχου.

16) Την από 05-01-2021 Αίτηση του Αναδόχου για τη διάλυση της Σύμβασης (αρ.πρωτ.88531 
/05-01-2021/ΔΕΑΠ/ΠΑ) επειδή, όπως αναφέρει: «οι εργασίες διακόπηκαν από υπαιτιότητα του 
φορέα κατασκευής και του κυρίου του έργου για διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών, από 
την επίδοση της από 13.08.2020 ειδικής δήλωσης διακοπής της εταιρείας μας, περαιτέρω δε, 
επειδή δεν είναι δυνατή η συνέχιση και ολοκλήρωση αυτών καθώς και του συνόλου του 
συμβατικού αντικειμένου, ..».

17) Την υπ΄αρ.πρωτ.137674/19-02-2021 Εντολή του Τμήματος Κατασκευών Υδραυλικών Έργων της 
Δ/νσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας Π.Α, με την οποία η Υπηρεσία κάλεσε τον ανάδοχο 
να  συμμορφωθεί στην υπ΄αρ.πρωτ.827870/27-10-2020 Εντολή και να επανεκκινήσει άμεσα τις 
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εργασίες του έργου, καθώς και να υποβάλλει στην Υπηρεσία τις τεκμηριωμένες απαντήσεις του 
επί των εκκρεμών θεμάτων.

Και επειδή:
1) Για  το  έργο  ισχύουν  οι  διατάξεις  του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147).
2) Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 161 του Ν.4412/16: «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 από την 
κοινοποίηση της διαταγής 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…»

3) Σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 161 του Ν.4412/16: «5. Αν περάσει διάστημα μεγαλύτερο των 
τριών (3) μηνών από την υποβολή της ειδικής δήλωσης του αναδόχου, για διακοπή των εργασιών 
με υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου ή δύο (2) μηνών, σε περίπτωση 
καθυστέρησης πληρωμών, ο ανάδοχος μπορεί να ζητήσει τη διάλυση της σύμβασης. Στην 
περίπτωση αυτή, τα στοιχεία των προηγούμενων παραγράφων συνεκτιμώνται για το σχηματισμό 
γνώμης στο αίτημα του αναδόχου.».

4) Σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 161 του Ν.4412/16: «7.Το δικαίωμα του αναδόχου για αίτηση 
διάλυσης της σύμβασης, στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το στοιχείο α΄ και από το 
στοιχείο β΄ της παρ. 2, ασκείται μόνο μετά πάροδο τριών (3) μηνών από την υπογραφή της 
σύμβασης, αν σε αυτή δεν ορίζεται διαφορετικά σχετικά με την έναρξη των εργασιών ή από την 
κοινοποίηση της διαταγής διακοπής των εργασιών. Η αίτηση επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή στη 
Διευθύνουσα Υπηρεσία και κοινοποιείται στον κύριο του έργου, όταν αυτός δεν ταυτίζεται με τον 
φορέα κατασκευής του έργου. Για την αίτηση αποφασίζει η Διευθύνουσα Υπηρεσία που κοινοποιεί 
την απόφασή της στην προϊσταμένη αρχή.»

5) Σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 161 του Ν.4412/16: «8. Στις περιπτώσεις που δεν 
προβλέπεται διαφορετικά, αν δεν εκδοθεί απόφαση μέσα σε δύο (2) μήνες από την επίδοση της 
αίτησης στη διευθύνουσα υπηρεσία, θεωρείται ότι η αίτηση έγινε δεκτή. …»

6) Η Διευθύνουσα Υπηρεσία με την υπ΄αρ.πρωτ.612298/25-08-2020/ΔΕΑΠ/ΠΑ Απόφασή της (ΑΔΑ: 
6Β1Υ7Λ7-Μ1Α), απέρριψε την από 12/08/2020 Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών της 
αναδόχου εταιρείας, εντός της προθεσμίας των 15 ημερών που ορίζει ο νόμος (παρ. 4 του 
άρθρου 161 του Ν.4412/2016), καθώς δεν τεκμαίρεται υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου ή του 
φορέα κατασκευής για την διακοπή των εργασιών, αντιθέτως προκύπτουν ευθύνες του αναδόχου 
όσον αφορά στην εκπλήρωση συμβατικών του υποχρεώσεων, τις οποίες η Υπηρεσία είχε 
επισημάνει με το υπ΄αρ.579422/6-8-20/ΔΕΑΠ/ΠΑ έγγραφό της.

7) Η Διευθύνουσα Υπηρεσία με το υπ΄αρ.πρωτ.693376/18-09-2020/ΔΕΑΠ/ΠΑ έγγραφό της 
ενημέρωσε τον ανάδοχο για τη μετατόπιση των δικτύων οπτικών ινών και για την επικείμενη 
ολοκλήρωση των εργασιών μετατόπισης του δικτύου ύδρευσης, από την ΕΥΔΑΠ. Επίσης, με το 
υπ΄αρ.πρωτ.704964/23-09-2020/ΔΕΑΠ/ΠΑ έγγραφό της ενημέρωσε το ανάδοχο για την 
ολοκλήρωση των εργασιών μετατόπισης του δικτύου ύδρευσης από την ΕΥΔΑΠ, στις 22/09/2020, 
στο τμήμα που διακόπηκαν οι εργασίες (από την οδό Πύργου έως την οδό Άρτης), και τη 
δυνατότητα συνέχισης των εργασιών του έργου.

8) Η Διευθύνουσα Υπηρεσία - πριν την πάροδο των τριών μηνών από την υποβολή της από 
12/08/2020 Δήλωσης Διακοπής Εργασιών του αναδόχου-, με το υπ΄αρ.πρωτ.827870/27-10-2020 
έγγραφό της έδωσε εντολή στον ανάδοχο, για την ανταπόκρισή του επί όλων των θεμάτων, που 
αφορούν σε εκκρεμείς συμβατικές του υποχρεώσεις, και για την επανεκκίνηση των εργασιών του 
έργου, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

9) Το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων/Τμήμα Κατασκευών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 
με την 3η Πράξη της 29ης Συνεδρίασής του, της 22ας/12/2020, γνωμοδότησε, κατά πλειοψηφία, την 
απόρριψη της από 28/09/2020 ένστασης του αναδόχου, η οποία στρεφόταν κατά της 
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υπ΄αρ.πρωτ.612298/25-08-2020/ΔΕΑΠ/ΠΑ Απόφασης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, με την 
οποία είχε απορριφθεί η από 12-08-2020 Ειδική Δήλωσή του για τη Διακοπή των Εργασιών.

10) Δεδομένου ότι ο ανάδοχος δεν προέβη στην επανεκκίνηση των εργασιών του έργου, η 
Διευθύνουσα Υπηρεσία με το υπ΄αρ.πρωτ.137674/19-02-2021 έγγραφό της έδωσε νέα εντολή 
στον ανάδοχο να  συμμορφωθεί στην υπ΄αρ.πρωτ.827870/27-10-2020 Εντολή της Υπηρεσίας και 
να επανεκκινήσει άμεσα τις εργασίες του έργου, καθώς και να υποβάλλει στην Υπηρεσία τις 
τεκμηριωμένες απαντήσεις του επί των εκκρεμών θεμάτων, επισημαίνοντας στο κείμενο της 
ανωτέρω εντολής ότι το υπ΄αρ.πρωτ.884329/16-11-2020 έγγραφο της Υπηρεσίας αφορούσε στην 
αναστολή και μόνο της πενθήμερης προθεσμίας της από 27/10/2020 εντολής.

11) Δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ.2 και της παρ.5 του άρθρου 161 του Ν.4412/2016.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την απόρριψη της από 05/01/2021 αίτησης διάλυσης της σύμβασης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΚΑΙ 
ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ», αναδόχου εταιρείας ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ, για τους λόγους που αναφέρονται 
στο παραπάνω σκεπτικό.

Εσωτερική διανομή                                                              
1. X.A.
2. Γρ, Διευθύντριας 
3. Φ.Ε. Α.Π. 103/18  (κ. Κόρπα)
4. Τμ. Κατασκευών 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΟΝΤΟΜΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Πολ. Μηχ. με Α΄ βαθμό 
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