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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
 
 

                                                                                              Αθήνα,   21  -  04  -  2021                                  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ                                    Αριθμ. Πρωτ.:  106841 

                                                        
ΘΕΜΑ: Εξέταση της από 29.01.2021 ένστασης της «Τ. Ε. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 

Α.Ε.», αναδόχου του έργου: «Κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού σύνδεσης της νήσου Αίγινας με 

την ΕΥΔΑΠ».  

Προϋπολογισμός μελέτης δημοπράτησης του Έργου: 30.135.000,00 € (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. 1α και 12 του άρθρου 87 ν. 4782/2021 (Α΄ 36), με το οποίο αντικαθίσταται το άρθρο 174 

του ν. 4412/2016. 

 

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   

E-mail : aroussos@ggde.gr 
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1.3 του ν. 2690/1999 (Α’  45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως 

ισχύει. 

 
1.4 Του ν. 3669/08 (Α΄116) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων 

, όπως ισχύει.» 

1.5 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 

1.6 του π.δ. 123/2016 (Α’ 208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης …».  

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

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

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

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

Υπουργών και Υφυπουργών».  

1.10 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. 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». 

3. Την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 33496/60549/30-7-2019 (ΥΟΔΔ/506) Απόφαση «Διορισμός μετακλητού 

Γενικού Γραμματέα Υποδομών του ΥΠΟΜΕ». 

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 ΥΠΟ.ΜΕ κατ΄ άρθρο 13 παρ. 6 και 

37 παρ. 2 και 3 του ω. 4622/2019 (Α’133)». 

 

 
                  Λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψη: 
 
 
1. Την από 29-01-2021 ένσταση που αναφέρεται στο θέμα, που στρέφεται κατά:  

• κατά της υπ' αριθμόν 923825/30-11-2020 απόφασης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, περί 

θεώρησης των επικαιροποιημένων σχεδίων μελέτης οριζοντιοyραφϊας και κάτοψης - τομών 

για τη δεξαμενή Αναρρύθμισης στην Κυψέλη Αίγινας και απόρριψης του αιτήματος 

καθορισμού αμοιβής μελετητών της ενιστάμενης. 

2. Την από 01-03-2021 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων, με τις 

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

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

συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων  της Γενικής Γραμματείας Υποδομών της 23-03-

2021. 

 

4. Το γεγονός ότι παρέστη ο ανάδοχος μέσω τηλεδιάσκεψης,  και διατύπωσε τις απόψεις του επί της 

ένστασης στην ανωτέρω Συνεδρίαση του Σ.Δ.Ε./Τ.Κ. 

 
 

5. Την υπ’ αριθμ. Πράξη 2 / Συνεδρίαση 11 / 23-03-2021, κατά πλειοψηφία γνωμοδότηση του 

Συμβουλίου Δημοσίων Έργων  της Γενικής Γραμματείας Υποδομών.  

 
 
 
 
               Και επειδή: 
 
 
 
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 έως 4 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. 

1. β. Ένσταση ασκείται επίσης και κατά 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, σύμφωνα με 

όσα προβλέπονται στην περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 175, περί δικαστικής επίλυσης διαφορών. 

3. Με την ένσταση εξετάζονται 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. 
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4. Η ένσταση πρέπει να αναφέρει την πράξη ή την παράλειψη, κατά της 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 29-01-2021 ένσταση, κατά της υπ' αριθμόν 

923825/30-11-2020 απόφασης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, περί θεώρησης των επικαιροποιημένων 

σχεδίων μελέτης οριζοντιοyραφϊας και κάτοψης - τομών για τη δεξαμενή Αναρρύθμισης στην Κυψέλη 

Αίγινας και απόρριψης του αιτήματος καθορισμού αμοιβής μελετητών της ενιστάμενης και με την οποία 

αιτείται να ακυρωθεί η ανωτέρω, να αναγνωρισθεί ότι δικαιούται την αμοιβή της εν λόγω δαπάνης 

για την σύνταξη των εν λόγω μελετών και να καταβληθεί η δαπάνη ύψους 39.632,73€ (πλέον ΦΠΑ). 

  

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, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

87 του ν. 4782/2021. 

  

4.Στις 21.12.2017 υπογράφηκε εργολαβική σύμβαση μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και της «Τ. Ε. 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.», συνολικού ποσού 20.826.535,59€, με Φ.Π.Α, με αρχική 

συμβατική ημερομηνία περαίωσης του έργου την 22.04.2019, προθεσμία η οποία έχει παραταθεί μέχρι 

30-09-2021.  

 

5. Με την με αρ. 934/08-04-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε 

ο 1ος Α.Π.Ε. του έργου, προκειμένου, μεταξύ άλλων, να συμπεριλάβει την 1η Σ.Σ.Ε. με  τις 

συμπληρωματικές εργασίες για την κατασκευή της απαιτούμενης -- σύμφωνα με τους υδραυλικούς 

υπολογισμούς - Δεξαμενής Αναρρύθμισης στην περιοχή της Δεξαμενής Κυψέλης Αίγινας. Με το με αρ. 

αρ. πρωτ. 1813/20/24-11-2020 (αρ. πρωτ. Υπηρεσίας 908662/24-11-2020) έγγραφο η ενιστάμενη 

υπέβαλε τα επικαιροποιημένα σχέδια μελέτης οριζοντιοyραφίας και κάτοψης – τομών, σύμφωνα με τα 

ανωτέρω καθώς και αίτημα για την καταβολή της σχετικής δαπάνης αμοιβής, ύψους 39.632,73 € (πλέον 

Φ.Π.Α) των εν λόγω μελετών, το οποίο απορρίφθηκε με την προσβαλλόμενη με την υπό κρίση ένσταση 

απόφαση. 

 

6. Προς υποστήριξη των αιτημάτων της η ανάδοχος ισχυρίζεται συνοπτικά τα εξής:  
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6.1. Η Υπηρεσία κακοπίστως δεν αναγνωρίζει τη δαπάνη στην οποία προέβη η ανάδοχος για την 

αναθεώρηση που της ζητήθηκε και που δεν χρησιμοποίησε για δικούς της λόγους, με συνέπεια η 

ανάδοχος να υποβληθεί στην εν λόγω δαπάνη εν τέλει, άνευ λόγου και αιτίας, παρά μόνο λόγω της 

άποψης της Υπηρεσίας την οποία εν συνεχεία άλλαξε εγκρίνοντας τα αρχικώς υποβληθέντα.  

6.2. «Η αιτιολογία της προσβαλλόμενης ότι “σύμφωνα με την παρ. 4 τον άρθρου 31 του Νόμου 

3316/2005 ελαττώματα ή ελλείψεις του αντικειμένου της σύμβασης, που εμφανίζονται κατά την 

διάρκεια εκτέλεσης της, αποκαθιστώνται από τον ανάδοχο με δικές του δαπάνες” είναι παντελώς έωλη 

και, τουλάχιστον, στηριζόμενη σε πλάνη περί τα πράγματα και ενώ η ανάδοχος εκτέλεσε στο ακέραιο 

τις συμβατικές της υποχρεώσεις και ότι άλλο πέραν αυτών σχετικό  εκπόνησε και υπέβαλε έγινε 

υπερσυμβατικά και αποκλειστικά κατ'  εντολή της Υπηρεσίας η οποία μάλιστα παρέλαβε το σχετικό 

προϊόν (μελέτη) αρνούμενη να καταβάλει τη σχετική αμοιβή. 

6.3.  Μόνο στην περίπτωση που η Υπηρεσία θέλησε με την απαίτησή της για την εκπόνηση  

αναθεωρημένης μελέτης να διορθώσει ελάττωμα ή έλλειψη του αντικειμένου της σύμβασης δεν 

στοιχειοθετείται δικαίωμα αμοιβής για τη σύνταξη των αναθεωρημένων μελετών, κάτι το οποίο όμως 

δεν ισχύει αφού τελικά  η ίδια η Υπηρεσία δεν  υιοθέτησε τα αναθεωρητική πρόταση που η ίδια είχε 

ζητήσει. Η εν λόγω εργασία σύνταξης των αναγκαίων μελετών είναι επιμετρούμενη εργασία αφού η 

αμοιβή της ναι μεν δεν έχει καθορισθεί επακριβώς εκ των προτέρων, είναι όμως δυνατή η εκτίμηση της 

(και κατά τμήματα, ήτοι και για το τμήμα που δεν αναγνωρίζεται από την προσβαλλόμενη, αυτό δηλαδή 

της επικαιροποίησης που απαίτησε η Υπηρεσία). 

6.4.  Επικουρικά για την ικανοποίηση της ως άνω αξίωσης εφαρμόζονται και οι διατάξεις περί 

αδικαιολόγητου πλουτισμού. 

7. Από τα υποβληθέντα στοιχεία και από όσα αναπτύχθηκαν κατά τη συνεδρίαση ενώπιον του Συμβουλίου 

Δημ. Έργων, επί των ανωτέρω προκύπτουν τα εξής: 

7.1. Σύμφωνα με την παρ. 1.7.3 (4) της ΕΣΥ, η μελέτη εφαρμογής του έργου περιλαμβάνει τα 

ακόλουθα: 

• Τοπογραφική Αποτύπωση - Βυθομετρική Έρευνα - Γεωφυσική Έρευνα - Γεωτεχνική Έρευνα 

• Υδραυλικά 

• Στατικά 

• Λιμενικά 

• Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες. 

    Με την με αρ. 216231/28-01-2019 απόφαση ΤΥΕΛΕ έχει εγκριθεί η υδραυλική μελέτη, που υπέβαλε η 

ανάδοχος, σύμφωνα με τις συμβατικές της υποχρεώσεις, ενώ η έγκριση του 1ου ΑΠΕ και της 1ης ΣΣΕ, στις 

08-04-2019, περιέλαβε και τη Δεξαμενή Αναρρύθμισης, Στη συνέχεια και κατόπιν υποδείξεων του 

συμβούλου της Υπηρεσίας, ζητήθηκε από την ανάδοχο η αναθεώρηση της μελέτης, την οποία και υπέβαλε, 

η οποία δεν αποτελεί νέα μελέτη, καθώς το έργο εκτελείτο με τη μέθοδο «μελέτη – κατασκευή» και η εν λόγω 

αναθεώρηση κατατέθηκε στο πλαίσιο αναζήτησης εναλλακτικών λύσεων. 
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7.2. Με την υποβολή από την ανάδοχο της εγκριθείσας οριστικής μελέτης, αυτή εκπλήρωσε τη 

συμβατική της υποχρέωση, ενώ η υποβολή της αναθεώρησης, κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας, η οποία 

μάλιστα δεν εφαρμόστηκε, καθώς η Υπηρεσία αποφάσισε να εφαρμόσει την αρχικά υποβληθείσα και 

εγκριθείσα υδραυλική μελέτη, αποτελεί μερικώς πρόσθετη εργασία, η οποία δεν  

 

 

 

 

περιλαμβάνεται στις βασικές υποχρεώσεις της αναδόχου, αλλά έλαβε χώρα στο πλαίσιο αναζήτησης 

εναλλακτικών λύσεων, για την εφαρμογή του συστήματος «μελέτη – κατασκευή».  

7.3.Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η ανάδοχος υπεβλήθη σε πρόσθετες δαπάνες για την εκπόνηση 

της ζητηθείσας εναλλακτικής μελέτης και συνεπώς θεωρείται εύλογο να αναγνωριστεί η καταβολή 

αποζημίωσης για μέρος της δαπάνης αυτής, καθώς η ζητηθείσα μελέτη είχε την έννοια ελέγχου της 

επάρκειας των γενομένων υπολογισμών. 

  

 

 

Κατόπιν των ανωτέρω 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

 

Τη μερική αποδοχή της από 29-01-2021 ένστασης της «Τ. Ε. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 

Α.Ε.», αναδόχου του έργου: «Κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού σύνδεσης της νήσου Αίγινας με 

την ΕΥΔΑΠ» και συγκεκριμένα για την αποδοχή του αιτήματος αποζημίωσης του κονδυλίου Α2, ύψους 

14.862,27 €, που αφορά σε αμοιβή για απασχόληση  επί 30 ημέρες μηχανικού εμπειρίας από 10 έως 20 

έτη, σύμφωνα με τον Κανονισμό Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών και για την 

απόρριψη κατά τα λοιπά της ένστασης, σύμφωνα με το ανωτέρω σκεπτικό. 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 9Ο1Η465ΧΘΞ-Γ08



  

Σελ. 7 από 7 

 

     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 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
 
                                                                      

                                                                      ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 
 

 

 
 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 
 
 

ΑΒΡΑΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ, ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ 
Αιγάλεω 5 & Κάστορος 
 Τ.Κ. 185 45 , ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
 
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 Υ.ΛI.K.Υ. 
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. 

ΑΔΑ: 9Ο1Η465ΧΘΞ-Γ08
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