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ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ 
 
 

                                                                                          Αζήλα,    05   -  03   -  2021                                  
ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                                                                         
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ  
ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ ΝΟΜΗΚΖ ΣΖΡΗΞΖ                                    Απιθμ. Ππυη.: 57872 
  

                                                       
ΘΔΜΑ:  Δξέηαζη ηηρ από 25.09.2020 ένζηαζηρ ηηρ «Σ. Δ. ΥΡΗΣΟΦΟΡΟ Γ. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ 

Α.Δ.», αναδόσος ηος έπγος: «Καηαζκεςή ςποθαλάζζιος αγυγού ζύνδεζηρ ηηρ νήζος Αίγιναρ 

με ηην ΔΤΓΑΠ».  

Πποϋπολογιζμόρ μελέηηρ δημοππάηηζηρ ηος Έπγος: 30.135.000,00 € (με Φ.Π.Α.)  

 
 

 

 

 
ΑΠΟΦΑΖ 

 
 
 
 

Έσονηαρ ςπότη: 
 
1- Σηο δηαηάμεηο:  

 
1.1 Σνπ λ. 4622/2019 (Α΄ 133) «Δπηηειηθό Κξάηνο: νξγάλσζε, ιεηηνπξγία θαη δηαθάλεηα ηεο 

Κπβέξλεζεο, ησλ θπβεξλεηηθώλ νξγάλσλ θαη ηεο θεληξηθήο δεκόζηαο  δηνίθεζεο». 

Σασ.  Γ/νζη : Ηπποκπάηοςρ 196-198                                   
 

 
                                  
 
 
 
 
 
 
 
                                 
                                   Α Π Ο Φ Α  Ζ 

 
 
 
 
 

Σ. Κ. : 114 71 ΑΘΖΝΑ 

Πληποθοπίερ :  Α. Ρούζζορ 

Σηλέθυνο :  210-64 44 523 

Fax :  210-64 44 603 
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1.2 ηνπ λ. 4412/2016 (Α’ 147) «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», όπσο ηζρύεη κεηά ηελ αληηθαηάζηαζε 

ηνπ άξζξνπ 174 από ην άξζξν 20 ηνπ λ. 4491/2017 «Ννκηθή αλαγλώξηζε ηεο ηαπηόηεηαο θύινπ -

Δζληθόο Μεραληζκόο Δθπόλεζεο, Παξαθνινύζεζεο θαη Αμηνιόγεζεο ησλ ρεδίσλ Γξάζεο γηα ηα 

Γηθαηώκαηα ηνπ Παηδηνύ θαη άιιεο δηαηάμεηο», (Α΄152). 

1.3 ηνπ λ. 2690/1999 (Α’  45) «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

όπσο ηζρύεη. 

1.4 ηνπ λ. 3861/2010 (Α΄ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ θαη 

πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν “Πξόγξακκα 

Γηαύγεηα” θαη άιιεο δηαηάμεηο 

1.5 ηνπ π.δ. 123/2016 (Α’ 208) «Αλαζύζηαζε θαη κεηνλνκαζία ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο 

Μεηαξξύζκηζεο …».  

1.6 ηνπ π.δ. 123/2017 (Α’ 151) «Οξγαληζκόο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ». 

1.7 ηνπ π.δ. 80/08-07-2019 (Α’ 118) «Γηνξηζκόο ηνπ Κπξηάθνπ Μεηζνηάθε ηνπ Κσλζηαληίλνπ, 

Αξρεγνύ ηνπ Κόκκαηνο ηεο «Νέαο Γεκνθξαηίαο» (ΝΓ), σο Πξσζππνπξγνύ». 

1.8 ηνπ π.δ. 83/09-07-2019 (Α’ 121) «Γηνξηζκόο Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο, Αλαπιεξσηώλ 

Τπνπξγώλ θαη Τθππνπξγώλ».  

1.9 ηνπ π.δ. 84/09-07-2019 (Α’ 123) «ύζηαζε θαη θαηάξγεζε Γεληθώλ Γξακκαηεηώλ θαη Δηδηθώλ 

Γξακκαηεηώλ/Δληαίσλ Γηνηθεηηθώλ Σνκέσλ Τπνπξγείσλ».  

2. Σελ ππ’ αξηζκ. πξση.  νηθ. 33496/60549/30-07-2019 (Τ.Ο.Γ.Γ. 506) απόθαζε ηνπ 

Πξσζππνπξγνύ θαη ηνπ Τπνπξγνύ Τπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ «Γηνξηζκόο κεηαθιεηνύ Γεληθνύ 

Γξακκαηέα Τπνδνκώλ, ηνπ Τπνπξγείνπ  Τπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ.». 

3. Σελ ππ’ αξηζκ. 2585/01-07-2020 (Β’ 3089) Απόθαζε Τπνπξγνύ Τπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ 

«Οξηζκόο Απνθαηλόκελνπ Οξγάλνπ θαη Γηαηάθηε. Μεηαβίβαζε ηεο εμνπζίαο ππνγξαθήο «Με 

εληνιή Τπνπξγνύ» ζην Γεληθό Γξακκαηέα Τπνδνκώλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ 

θαη’ άξζξν 13 παξ. 6 θαη 37 παξ. 2 θαη 3 ηνπ λ. 4622/2019 (Α’133)».  

4. Σελ ππ΄ αξηζκ. ΑΣΝΤ/νηθ.52/12-07-2018 (Β’ 3435) απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Τπνδνκώλ θαη 

Μεηαθνξώλ «Οξηζκόο Οξγαληθήο Μνλάδαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Τπνδνκώλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

ΤΠΟ.ΜΔ γηα ηελ επεμεξγαζία απνθάζεσλ, πνπ εθδίδνληαη ζύκθσλα κε ην λ. 4412/2016». 

 
 
 

                         Λαμβάνονηαρ ειδικόηεπα ςπότη: 
 
 
 

1. Σελ από 25-09-2020 έλζηαζε, ηεο «Σ. Δ. ΥΡΗΣΟΦΟΡΟ Γ. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ Α.Δ.», 

αλαδόρνπ ηνπ έξγνπ: «Καηαζκεςή ςποθαλάζζιος αγυγού ζύνδεζηρ ηηρ νήζος Αίγιναρ με 

ηην ΔΤΓΑΠ», πνπ ζηξέθεηαη θαηά: 
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 ηεο παξάιεηςεο ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ λα απνθαλζεί 

εκπξόζεζκα επί ηνπ κε αξ.πξση.228974/23-3-2020 αηηήκαηνο γηα απνδεκίσζε ηνπ γηα 

ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ζεηηθώλ δεκηώλ  γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 23-4-2019 έσο 19-

3-2020. 

 ηεο ππ΄αξηζκ. 1775/1-9-2020 απνθάζεσο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο 

Αηηηθήο κε ηελ νπνία έγηλε ελ κέξεη δεθηό ην από 23-3-2020, κε αξ.πξση. 228974/23-3-

2020 αίηεκα θαζώο θαη ην από  23-7-2020 κε αξ.πξση. 535542/23-7-2020 

επηθαηξνπνηεκέλν αίηεκα.  

 

2. Σελ ππ’ αξηζκ. Πξση. 790905/16-10-20  εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Έξγσλ Πεξηθεξεηαθώλ 

Δλνηήησλ Πεηξαηώο θαη Νήζσλ, ηεο Γεληθή Γηεύζπλζεο Αλαπηπμηαθνύ Πξνγξακκαηηζκνύ Έξγσλ  

& Τπνδνκώλ,  Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο κε ηηο απόςεηο θαη ηηο αληηξξήζεηο ηεο επί ηεο έλζηαζεο 

θαζώο θαη ηνλ θάθειν ηεο ππόζεζεο κε ηα ζπκβαηηθά ηεύρε. 

 

3. Σελ πξόζθιεζε ηεο αλσηέξσ Τπεξεζίαο πξνο ηελ αλάδνρν, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηέρεη ζε 

ηειεδηάζθεςε ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ πκβνπιίνπ Γεκνζίσλ Έξγσλ  ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Τπνδνκώλ ηεο 02-02-2021, ην γεγνλόο όηη ζπκκεηείραλ ζηελ ηειεδηάζθεςε νη λόκηκνη 

εθπξόζσπνη ηεο αλαδόρνπ θαη δηαηύπσζαλ ηηο απόςεηο ηνπο επί ηεο έλζηαζεο ζηελ 

πλεδξίαζε ηνπ .Γ.Δ./Σ.Κ. 

 

4. Σελ ππ’ αξηζκ. Ππάξηρ 1 / ςνεδπίαζη 4 / 02-02-2021 καηά πλειοτηθία γλσκνδόηεζε ηνπ 

πκβνπιίνπ Γεκνζίσλ Έξγσλ  ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Τπνδνκώλ. 

 

           Και επειδή: 

 

1. ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 174 λ. 4412/2016 (Α΄ 147), όπσο αληηθαηαζηάζεθε 

από ην άξζξν 20 ηνπ λ. 4491/2017 (Α΄ 152): «1. Καηά ησλ εθηειεζηώλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηεο 

δηεπζύλνπζαο ππεξεζίαο, πνπ πξνζβάιινπλ γηα πξώηε θνξά δηθαίσκα ηνπ αλαδόρνπ, ρσξεί έλζηαζε. 

Η έλζηαζε απεπζύλεηαη ζηνλ Τπνπξγό Τπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ ή ζην θαηά πεξίπησζε, ζύκθσλα 

κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο αξκόδην απνθαηλόκελν όξγαλν, θαη αζθείηαη κε επίδνζε ζε απηνύο κε 

δηθαζηηθό επηκειεηή κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία δύν (2) κελώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξάμεο 

ή ηε ζπληέιεζε ηεο παξάιεηςεο, εθηόο αλ ζε εηδηθέο πεξηπηώζεηο νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηνλ παξόληα 

ηίηιν I, θνηλνπνηείηαη δε εληόο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο θαη ζηελ ππεξεζία πνπ έρεη εθδώζεη ηελ 

πξνζβαιιόκελε πξάμε. Η αλσηέξσ θνηλνπνίεζε δύλαηαη λα δηελεξγεζεί θαη κε ηαρπδξνκηθή απνζηνιή 

επί απνδείμεη. 

Έλζηαζε αζθείηαη επίζεο θαη θαηά απνθάζεσλ ή πξάμεσλ ηεο πξντζηακέλεο αξρήο ή ηνπ θπξίνπ ηνπ 

έξγνπ, εθόζνλ κε ηηο απνθάζεηο ή πξάμεηο απηέο πξνθαιείηαη δηαθσλία γηα πξώηε θνξά. ηελ 

ηειεπηαία απηή πεξίπησζε ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο έλζηαζεο αξρίδεη από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 
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απόθαζεο ή ηεο πξάμεο ζηνλ αλάδνρν. Η δηεπζύλνπζα ππεξεζία ή ε πξντζηακέλε αξρή νθείινπλ, 

θαηά ηελ έθδνζε ησλ πξάμεσλ ή απνθάζεώλ ηνπο, λα κλεκνλεύνπλ ηε δπλαηόηεηα άζθεζεο έλζηαζεο, 

ηελ αλαηξεπηηθή πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζή ηεο, ην απνθαηλόκελν όξγαλν, θαζώο θαη ηηο ζπλέπεηεο 

από ηε κε άζθεζή ηεο, θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζην εδάθην α΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 175 ηνπ 

παξόληνο». 

2. ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ αλσηέξσ άξζξνπ:  «2. Με ηελ έλζηαζε εμεηάδεηαη ηόζν ε 

λνκηκόηεηα ηεο πξάμεο ή παξάιεηςεο όζν θαη ε νπζία ηεο ππόζεζεο. Ο Τπνπξγόο ή ην θαηά 

πεξίπησζε, ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, αξκόδην απνθαηλόκελν όξγαλν ππνρξενύηαη λα 

εθδώζεη θαη θνηλνπνηήζεη ηελ απόθαζή ηνπ κέζα ζε ηξεηο (3) κήλεο από ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, 

κεηά από αηηηνινγεκέλε γλώκε ηνπ Σερληθνύ πκβνπιίνπ». 

3. Η αλάδνρνο ηνπ ελ ζέκαηη έξγνπ άζθεζε ηελ από 25-09-2020 έλζηαζε, θαηά ηεο παξάιεηςεο ησλ 

αξκνδίσλ νξγάλσλ ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ λα απνθαλζεί εκπξόζεζκα επί ηνπ κε αξ.πξση.228974/23-3-

2020 αηηήκαηνο γηα απνδεκίσζε ηνπ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ζεηηθώλ δεκηώλ  γηα ην ρξνληθό 

δηάζηεκα από 23-4-2019 έσο 19-3-2020 θαη ηεο ππ΄αξηζκ. 1775/1-9-2020 απνθάζεσο ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο κε ηελ νπνία έγηλε ελ κέξεη δεθηό ην από 23-3-2020, κε 

αξ.πξση.228974/23-3-2020, αίηεκα θαζώο θαη ην από  23-7-2020 κε αξ.πξση.535542/23-7-2020 

επηθαηξνπνηεκέλν αίηεκα θαη κε ηελ νπνία αηηείηαη λα αθπξσζεί ε αλσηέξσ παξάιεηςε, λα 

αλαγλσξηζηεί όηη ν ρξόλνο ππεξεκεξίαο ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ θαηά ην άξζξν 36 παξαγξ.11 ηνπ 

Ν.3669/08 αξρίδεη από 23-4-2019 θαη ιήγεη 22-7-2020 θαη όηη ε αλάδνρνο εηαηξεία δηθαηνύηαη 

απνδεκίσζε γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ζεηηθώλ δεκηώλ πνπ ππέζηε ην ρξνληθό απηό δηάζηεκα 

ζπλνιηθνύ ύςνπο 3.690.745,76€, όπσο έρεη αλαιπηηθά ππνινγηζζεί ζην από 23-7-2020 

επηθαηξνπνηεκέλν (αλαθεθαιαησηηθά) αίηεκα, άιισο θαη επηθνπξηθώο όηη ε ππεξεκεξία ηνπ θπξίνπ ηνπ 

έξγνπ άξρεηαη από 21-11-2019. 

4. Η αλσηέξσ έλζηαζε αζθήζεθε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 174 λ. 4412/2016 (Α΄ 147), 

όπσο ηζρύεη, είλαη εκπξόζεζκε θαη ζπλεπώο είλαη εμεηαζηέα.  

5. ηηο 21-12-2017 ππνγξάθεθε εξγνιαβηθή ζύκβαζε κεηαμύ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηεο «Σ. Δ. 

ΥΡΙΣΟΦΟΡΟ Γ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΓΗ Α.Δ.», ζπλνιηθνύ πνζνύ 20.826.535,59€, κε Φ.Π.Α, κε αξρηθή 

ζπκβαηηθή εκεξνκελία πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ ηελ 22.04.2019, πξνζεζκία ε νπνία έρεη παξαηαζεί κέρξη 

31.12.2020.  

6.  Πξνο ππνζηήξημε ησλ αηηεκάησλ ηεο ε αλάδνρνο ηζρπξίδεηαη ηα εμήο:  

6.1. Γηα ιόγνπο πνπ δελ επζύλεηαη ε αλάδνρνο, ππήξμε κεγάιε θαζπζηέξεζε ζηελ αλάπηπμε θαη 

εμέιημε ησλ εξγαζηώλ, πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ παξάηαζε ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ 

έξγνπ θαη ζπλεπεία απηήο λα πξνθιεζεί δεκία ζηελ αλάδνρν, ε νπνία ππεβιήζε, έλεθα ηεο 

θαζπζηέξεζεο, ζε πξόζζεηεο δαπάλεο θαη ε νπνία κε επαλεηιεκκέλεο νριήζεηο θαζηζηνύζε ππεξήκεξν 

ηνλ θύξην ηνπ έξγνπ, εθθξάδνληαο  ηελ πξόζεζή ηεο λα δεηήζεη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δεκίαο, ζην ύςνο 

πνπ ζα αλεξρόηαλ απηή κε ηε ιήμε ηεο ππεξεκεξίαο.  
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Πξνο ηνλ ζθνπό απηό ππέβαιε ην κε αξ.πξση.228974/23-3-2020 αίηεκα γηα απνδεκίσζε γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ησλ ζεηηθώλ δεκηώλ  γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 23-4-2019 έσο 19-3-2020, ύςνπο 

3.017.531,32€, πνζό, ην νπνίν επηθαηξνπνηεζέλ κε ην από  23-7-2020 αίηεκα, αλήιζε ζπλνιηθά ζε 

3.690.745,76€. 

 6.2. Δπί ηνπ σο άλσ αξρηθνύ αηηήκαηνο, ηα αξκόδηα όξγαλα δελ απνθάλζεθαλ εληόο ηεο εύινγεο 

ηξίκελεο πξνζεζκίαο, ήηνη από 24-3-2020 έσο θαη 24-6-2020. 

6.3. Με ηελ εθ ησλ πζηέξσλ εθδνζείζα ππ’ αξηζκ..1775/1-9-2020 απόθαζε ηεο Ο.Δ. αλαγλσξίζηεθε 

ην δηθαίσκα απνδεκίσζεο ηεο  αλαδόρνπ ιόγσ ππεξεκεξίαο ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ, ζύκθσλα κε ην 

άξζξν 36 παξ. 11 ηνπ λ. 3669/2008, αιιά ζεώξεζε  όηη ην ρξνληθό δηάζηεκα γηα ην νπνίν δηθαηνύηαη 

απνδεκίσζε είλαη από 21.11.2019 έσο 22.07.2020 (πξνθαλώο κε ζεσξώληαο όηη νη πεξηιακβαλόκελεο 

ζηηο ππνβιεζείζεο κεληαίεο εθζέζεηο πξνόδνπ νριήζεηο γηα  ην ρξνληθό δηάζηεκα από 23.04.2019 έσο  

20.11.2019 πιεξνύζαλ ηνπο όξνπο  ηνπ αλσηέξσ άξζξνπ, ελώ ε αλάδνρνο ππνζηεξίδεη ην αληίζεην) 

θαη παξάιιεια: 

6.3.1.  Πεξηθόπεθε ν αξηζκόο ηνπ απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ από 19 άηνκα ζε 12 άηνκα 

κε ζπλέπεηα από ην πνζό ησλ 373.498,26€ λα ππνινγηζηεί πνζό 309.463,58€, δειαδή δελ 

αλαγλσξίζηεθε απνδεκίσζε ύςνπο 64.034,68€. γηα ηα ππόινηπα 7 κέιε ηνπ πξνζσπηθνύ. 

Η αλάδνρνο δηθαηνύηαη απνδεκίσζε γηα ηα ππόινηπα 7 κέιε ηνπ πξνζσπηθνύ κε ην πνζό (373.496,26-

309.463,58)= 64.034,68€.  

Καη ηνύην δηόηη, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ λ. 3669/2008, ζην νξγαλόγξακκα ηνπ 

έξγνπ, ην νπνίν επηθαιείηαη ε Τπεξεζία γηα ηελ πεξηθνπή, πξνβιέπεηαη λα αλαθέξνληαη ηα ζηνηρεία 

κόλν ησλ ζηειερώλ ηνπ εξγνηαμίνπ θαη όρη θαη ηνπ ινηπνύ βνεζεηηθνύ ή εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ, ην 

νπνίν όκσο εκθαλίδεηαη θαλνληθά ζηηο κηζζνδνηηθέο θαηαζηάζεηο ηηο νπνίεο αγλνεί ε Τπεξεζία.  

Δπηπιένλ ην νξγαλόγξακκα, ππνβιεζέλ θαηά ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ δελ απεηθνλίδεη ηηο πξαγκαηηθέο 

αλάγθεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ θαηά ηελ  εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζε πξνζσπηθό, ην νπνίν  πξάγκαηη 

απαζρνιήζεθε θαηά ηελ επίκαρε πεξίνδν, όπσο απνδεηθλύεηαη από ηηο εξγνδνηηθέο θαηαζηάζεηο, ηηο 

κεληαίεο αλαθνξέο θαη ηα εκεξνιόγηα ηνπ έξγνπ, ζηνηρεία πνπ αγλόεζε ε Τπεξεζία. 

6.3.2. Η δαπάλε ηεο αζθάιεηαο ηνπ έξγνπ από 235.804,24€ πεξηνξίζηεθε ζην πνζό ησλ 

121.544,27€.  

6.3.3.  Η δαπάλε ησλ εηδηθώλ ζεηηθώλ δεκηώλ από  1.411.845,11€  ππνινγίζηεθε ζην πνζό ησλ 

794.304,27€. 

6.3.4.  Η δαπάλε πξνκήζεηαο ησλ  εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ από 10.730,18€ πεξηνξίζηεθε ζην 

πνζό ησλ 7.738,85€ 

6.4. Αθόκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ σο ρξόλνο απνδεκίσζεο αλαγλσξηζηεί ηειηθά ην δηάζηεκα  από 

21.11.2019 έσο 22.07.2020, ν ππνινγηζκόο ησλ δαπαλώλ ηεο Τπεξεζίαο είλαη εζθαικέλνο δηόηη: 

6.4.1. Σν θόζηνο εμνπιηζκνύ πόληηζεο ζε ζηαιία αθνξά 8 κήλεο θαη όρη 7 κήλεο, όπσο 

ππνινγίδεη ε Τπεξεζία θαη ζπλεπώο ε  αλάδνρνο δηθαηνύηαη επηπιένλ απνδεκίσζε 17.643,22€ .  
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6.4.2. Γηα ηνλ ίδην ιόγν, ε αλάδνρνο δηθαηνύηαη επηπιένλ απνδεκίσζε 95.828,82€ γηα δαπάλε 

γηα ηε θύιαμε ησλ πισηώλ ζσιελνγξακκώλ. 

6.4.3. Οκνίσο ε αλάδνρνο δηθαηνύηαη επηπιένλ απνδεκίσζε 95.828,82€ γηα δαπάλε γηα ηε 

θύιαμε ησλ πισηώλ ζσιελνγξακκώλ. 

6.4.3. Η αλάδνρνο δηθαηνύηαη επηπιένλ απνδεκίσζε γηα ην πξνζσπηθό θύιαμεο πνπ 

επαλδξώλεη ηα Π/Γ ΓΗΜΗΣΡΙΟ,Π/Γ ΝΙΚΟΛΑΚΗ θαη Ρ/Κ ΔΛΔΝΗ ην πνζό ησλ 35.727,53€ X 8 

κήλεο=285.820,24€, θαζώο ε Τπεξεζία αλαγλώξηζε απνδεκίσζε γηα ηνλ εμνπιηζκό θύιαμεο όρη όκσο 

θαη γηα ην πξνζσπηθό θύιαμεο, ην νπνίν είλαη απηνλόεηα αλαγθαίν γηα ηε ιεηηνπξγία θαη αζθάιεηα ησλ  

πισηώλ θαη παξόηη απηό εκθαληδόηαλ ζηηο κηζζνδνηηθέο  θαηαζηάζεηο 

6.4.4. Η αλάδνρνο δηθαηνύηαη επηπιένλ απνδεκίσζε γηα ηηο εηαηξείεο θύιαμεο KDS θαη 

DIAPLOUS HR από ηνλ Φεβξνπάξην 2020 έσο θαη ηνλ Ινύιην ηνπ 2020 πνζό 27.652,00€ αλά κήλα ρ 6 

κήλεο=165.912,00€ γηα ηηο ππεξεζίεο θύιαμεο ησλ πξνο πόληηζε ζσιήλσλ – ζσιελνγξακκώλ, πνπ 

ήηαλ αγθπξνβνιεκέλνη ζηε ζέζε «Ρέζηε» αιακίλαο, θάηη ην νπνίν δελ ακθηζβεηεί ε Τπεξεζία. 

6.4.5. Η αλάδνρνο δηθαηνύηαη επηπιένλ απνδεκίσζε γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα 21-11-2019 έσο 

31-12-2019 θαη 1-7-2020 έσο 22-7-2020 1259,67€/κήλα X 2 κήλεο=2.519,34€ γηα πξνκήζεηεο 

εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ θαη πνζό 616,25€ γηα επηπιένλ απνδεκίσζε γηα ην δηάζηεκα 21-11-2019 έσο 

31-12-2019 γηα πξνκήζεηα εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ πξνθαηαβνιήο θαη πιηθώλ. 

6.4.6. Η αλάδνρνο δηθαηνύηαη επηπιένλ απνδεκίσζε γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα 21-11-2019 έσο 

31-12-2019 γηα ηελ αζθάιηζε ηνπ έξγνπ από ηελ ALIANZ ELLAS AE κε ην πνζό ησλ 22.821,45€.  

6.4.7. Σέινο λα αλαγλσξηζζεί επηπιένλ απνδεκίσζε γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα 21-11-2019 έσο 

22-7-20 κε ην πνζό ησλ 84.448,58€ γηα ην θόζηνο εμνπιηζκνύ παξαγσγήο ηζηκεληνζηξσκάησλ ζε 

ζηαιία. 

πλνπηηθά, ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ε αλάδνρνο ηζρπξίδεηαη όηη δηθαηνύηαη γηα κελ ην ρξνληθό 

δηάζηεκα από ην δηάζηεκα  από 21.11.2019 έσο 22.07.2020 πνπ ηεο αλαγλσξίζηεθε κέξνο ηεο δαπάλεο 

ηεο, πξόζζεηε απνδεκίσζε 797.977,30 €, γηα δε ηελ ππόινηπε ρξνληθή πεξίνδν, από  23.04.2019 έσο  

20.11.2019, πνπ δελ αλαγλσξίζηεθε σο ρξόλνο ππεξεκεξίαο, ην πνζό ησλ 1.359.999,97 €. 

7. Δπί ησλ αλσηέξσ θαη πιένλ ηεο απνδεκίσζεο ζεηηθώλ δεκηώλ πνπ έρνπλ αλαγλσξηζζεί κε ηελ 

αξηζκ. 1775/1-9-20 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο παξαηεξνύληαη ηα 

εμήο: 

7.1. Γηα ην αξ.πξση.228974/23-3-2020 αίηεκα ηεο αλαδόρνπ ππήξρε ηξίκελε πξνζεζκία γηα 

απάληεζε κέρξη δειαδή ηελ 23-6-2020, αιιά ε Τπεξεζία δήηεζε δηεπθξηλίζεηο κε ην 

αξ.πξση.422448/22-6-2020, κε απνηέιεζκα ε ζρεηηθή πξνζεζκία λα αλαλεσζεί κέρξη ηελ 23-9-2020. Η 

αξ.1775/1-9-2020 απόθαζε ηεο Ο.Δ. ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο εθδόζεθε εληόο ηεο πξνζεζκίαο απηήο, 

δειαδή ηελ 1-9-2020. 

7.2. ηελ παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 3669/08 νξίδνληαη ηα εμήο: 
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«11. Αλ ν θύξηνο ηνπ έξγνπ θαηαζηεί ππεξήκεξνο σο πξνο ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθώλ 

ππνρξεώζεώλ ηνπ, ν αλάδνρνο δηθαηνύηαη λα δεηήζεη απνδεκίσζε κόλν γηα ηηο ζεηηθέο ηνπ δεκηέο πνπ 

πξνθαινύληαη κεηά ηελ επίδνζε από απηόλ ζρεηηθήο έγγξαθεο όριεζεο. ε πεξίπησζε ππεξεκεξίαο 

από θαζπζηέξεζε πιεξσκήο νη ζεηηθέο δεκηέο νθείινληαη θαηά ην κέηξν πνπ ππεξβαίλνπλ ηνλ ηόθν 

ππεξεκεξίαο.». 

Από ηα αλσηέξσ ζπλάγεηαη όηη γηα ηε ζεκειίσζε δηθαηώκαηνο απνδεκίσζεο ηεο αλαδόρνπ, ιόγσ  

ππεξεκεξίαο ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ, απαηηείηαη ε ππνβνιή έγγξαθεο όριεζεο, ε νπνία,  ζύκθσλα κε ηα 

θξαηνύληα κε βάζε ηε λνκνινγία δελ απαηηείηαη κελ λα είλαη εηδηθή, γηα ηε ζεκειίσζε όκσο ηνπ 

δηθαηώκαηνο απνδεκίσζεο ηεο αλαδόρνπ πξέπεη λα αλαθέξνληαη ηνπιάρηζηνλ αθελόο ηα ζπληζηώληα 

ηελ ππεξεκεξία ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά θαη αθεηέξνπ νη ζεηηθέο δεκίεο πνπ 

πξνθαινύληαη ζηελ αλάδνρν από ηα πεξηζηαηηθά απηά, γηα ηηο νπνίεο ζα δεηεζεί ζην κέιινλ 

απνδεκίσζε, θαη’ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο απηήο (ηΔ 206/2017, 1615/2015, 5110/2012, 2852/2014, 

4080/2013, 4430/2013/ 3282/2013, 3006/2013, 5110/2012, 106/2011, 900/2009, 2362, 2746, 2133-

4/2008, 163/2007, 1007/2005, 117/2020). Όζνλ δε αθνξά ηε κλεία ησλ ζπληζηώλησλ ηελ ππεξεκεξία 

ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ πξαγκαηηθώλ πεξηζηαηηθώλ, δελ αξθεί ε απιή αλαθνξά ζε πξνγελέζηεξα 

έγγξαθα ζρεηηθά κε ην δήηεκα ή ζε πξνεγνύκελε αιιεινγξαθία ηεο αλαδόρνπ κε ηνλ θύξην ηνπ έξγνπ, 

εθόζνλ, πάλησο, ηα ελ ιόγσ έγγξαθα δελ αλαθέξνληαη σο ζπλεκκέλα ζηελ έγγξαθε όριεζε (ηΔ 

117/2020).     

Από ηνλ θάθειν ηνπ έξγνπ πξνθύπηεη όηη ηα αλαγθαία, ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ζηνηρεία ηεο 

όριεζεο πεξηιακβάλνληαη ζηελ από 20-11-2019 όριεζε ηεο αλαδόρνπ, θαζώο νη επηθαινύκελεο από 

ηελ αλάδνρν σο νριήζεηο ζηηο κεληαίεο εθζέζεηο πξνόδνπ, δελ πιεξνύλ ηνπο αλσηέξσ όξνπο θαη 

ζπλεπώο νξζώο, κε ηελ αξ.1775/1-9-2020 απόθαζε ηεο Ο.Δ. ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, ζεσξήζεθε όηη 

ην ρξνληθό δηάζηεκα γηα ην νπνίν ε αλάδνρνο δηθαηνύηαη απνδεκίσζε αξρίδεη από 21-11-2019 έσο 22-

7-2020.  

πλεπώο νη πεξηθνπέο πνπ έγηλαλ έλεθα ηνπ γεγνλόηνο απηνύ, όπσο εκθαλίδνληαη αλσηέξσ ζηελ 

παξ. 6.3. είλαη λόκηκεο θαη ην αίηεκα ηεο αλαδόρνπ γηα αλαγλώξηζε σο αθεηεξίαο έλαξμεο ηελ 21-11-

2019 θξίλεηαη σο αβάζιμο. 

7.3. Η πεξηθνπή ησλ δαπαλώλ πξνζσπηθνύ δηαρείξηζεο εξγνηαμίνπ έγηλε δηόηη ηα ππόινηπα επηά (7) 

άηνκα, όπσο βεβαηώλεη ε Τπεξεζία, ζύκθσλα κε ηα εκεξνιόγηα ηνπ έξγνπ, απαζρνινύληαλ ζε άιια 

αληηθείκελα ηεο εξγνιαβίαο, θαζόζνλ ππάξρνπλ δύν κέησπα εξγαζίαο ζην εξγνηάμην ηεο Αίγηλαο θαη 

ζηε θύιαμε ησλ ζσιελνγξακκώλ ζηελ πεξηνρή Ρέζηε αιακίλαο. πλεπώο ην αίηεκα ηεο αλαδόρνπ 

γηα απνδεκίσζε θαη ησλ ππνινίπσλ 7 κειώλ ηνπ πξνζσπηθνύ θξίλεηαη σο αβάζιμο. 

7.4. Η πξνζβαιιόκελε απόθαζε αλαγλώξηζε σο ρξόλν ππεξεκεξίαο ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ ρξνληθό 

δηάζηεκα νθηώ (8) κελώλ. Η αλάδνρνο επηβαξύλζεθε κε ην θόζηνο εμνπιηζκνύ πόληηζεο θηα όιν απηό 

ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ ν εμνπιηζκόο απηόο βξηζθόηαλ ζε ζηαιία θαη ν εθ κέξνπο ηεο Τπεξεζίαο 

ππνινγηζκόο ηεο απνδεκίσζεο γηα ρξνληθό δηάζηεκα επηά (7) κελώλ είλαη εζθαικέλνο. 
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πλεπώο ην αίηεκα ηεο αλαδόρνπ γηα ππνινγηζκό ηνπ ελ ιόγσ θόζηνπο γηα νιόθιεξν ην ρξνληθό 

δηάζηεκα ηεο ππεξεκεξίαο θξίλεηαη σο βάζιμο για ποζό 17.643,22 €. 

7.5. Γεδνκέλνπ όηη ε πόληηζε ησλ πισηώλ ζσιελνγξακκώλ δελ κπνξνύζε λα πξαγκαηνπνηεζεί 

θαζ’ όιν ην ρξνληθό δηάζηεκα νθηώ (8) κελώλ κε επζύλε ηεο Τπεξεζίαο, ηα αλσηέξσ ηζρύνπλ θαη σο 

πξνο ην αίηεκα απνδεκίσζεο ηεο δαπάλεο γηα ηε θύιαμή ησλ ηνπο γηα όιν ην ρξνληθό δηάζηεκα ησλ 

νθηώ (8) κελώλ, αίηεκα ην νπνίν νκνίσο θξίλεηαη σο βάζιμο για ποζό 95.828,82 €.   

7.6. Δπηπιένλ γηα ηελ αλσηέξσ θύιαμε  ζεσξείηαη όηη είλαη απαξαίηεηε ε παξνπζία ζηα πισηά κέζα 

πξνζσπηθνύ θαη ζπλεπώο ην αίηεκα γηα απνδεκίσζε ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο απαζρόιεζήο ηνπο θαζ’ 

όιν ην δηάζηεκα ηεο ππεξεκεξίαο  ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ θξίλεηαη σο βάζιμο για ποζό 285.820,24 €..   

7.7. Σν αίηεκα ηεο αλαδόρνπ πνπ αθνξά ζηελ απνδεκίσζε γηα ηηο δαπάλεο ππεξεζηώλ πξόζζεηεο 

θύιαμεο ησλ ρώξσλ, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνο πόληηζε ζσιήλσλ από θαθόβνπιεο  ελέξγεηεο, πνπ 

παξαζρέζεθαλ κε ηε ζύκθσλε γλώκε ηεο Τπεξεζίαο θαη ύζηεξα από ηηο παξαηεξεζείζεο δνιηνθζνξέο 

θξίλεηαη σο βάζιμο θαη ε αλάδνρνο πξέπεη λα απνδεκησζεί, θαζώο νη δαπάλεο  απηέο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ εληόο ηνπ επίκαρνπ ρξόλνπ ηεο ππεξεκεξίαο ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ, ήηνη από ηελ 

εκεξνκελία ππνγξαθήο ησλ ζπκβάζεσλ θύιαμεο, εληόο ηνπ Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2020, κέρξη ηε ιήμε ηεο 

ππεξεκεξίαο  (22.07.2020), για ποζό 165.912,00 €. 

7.8. Βάζιμο θξίλεηαη θαη ην αίηεκα ηεο αλαδόρνπ γηα θαηαβνιή απνδεκίσζεο ηόζν γηα ηηο δαπάλεο 

γηα πξνκήζεηεο εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ θαιήο εθηέιεζεο πξνθαηαβνιήο θαη πιηθώλ, όζν θαη γηα ηηο 

δαπάλεο αζθάιηζεο ηνπ έξγνπ γηα όιε ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ ν θύξηνο ηνπ έξγνπ βξηζθόηαλ ζε 

ππεξεκεξία, δειαδή γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα ησλ νθηώ (8) κελώλ, θαζώο εζθαικέλα ε Τπεξεζία 

πξνέβε ζε πεξηθνπή ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο αλαγλώξηζεο ησλ αλσηέξσ απνδεκηώζεσλ για ποζά 

2991,33 € όζον αθοπά ηιρ εγγςηηικέρ και 22.821,45 € όζον αθοπά ηην αζθάλιζη ηος έπγος.  

7.7. Γεδνκέλνπ όηη ε αλάδνρνο ήηαλ ζε ζέζε λα ζπλερίζεη ηηο εξγαζίεο παξαγσγήο ησλ 

ηζηκεληνζηξσκάησλ  θαηά ην επίκαρν ρξνληθό δηάζηεκα, θαζώο δηέζεηε ρώξν γηα ηελ ηνπνζέηεζε 

απηώλ ζην εξγνηάμην ηνπ Λενληίνπ Αίγηλαο, νξζώο ε Τπεξεζία δελ αλαγλώξηζε απνδεκίσζε γηα ην ελ 

ιόγσ θόζηνο θαη ην ζρεηηθό αίηεκα θξίλεηαη σο αβάζιμο. 

 
 
 
 

 
ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ 

 
 
 
 
 

    Σε μεπική αποδοσή ηεο από 25-09.2020 έλζηαζεο ηεο «Σ. Δ. ΥΡΗΣΟΦΟΡΟ Γ. 

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ Α.Δ.», αλαδόρνπ ηνπ έξγνπ: «Καηαζκεςή ςποθαλάζζιος αγυγού ζύνδεζηρ 

ηηρ νήζος Αίγιναρ με ηην ΔΤΓΑΠ» θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ απνδεκίσζε ηεο αλαδόρνπ, ζπλνιηθνύ 
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πνζνύ 591.017,06 €, γηα ηηο δαπάλεο ζηηο νπνίεο ππεβιήζε εμ αηηίαο ηεο ππεξεκεξίαο ηνπ θπξίνπ ηνπ 

έξγνπ, θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα από 21-11-2019 έσο 22-7-2020, θαη νη νπνίεο θξίλνληαη σο βάζιμερ 

ζύκθσλα κε ην αλσηέξσ ζθεπηηθό, απνξξηπηνκέλσλ ησλ αηηεκάησλ αλαγλώξηζεο κεγαιύηεξνπ 

ρξόλνπ ππεξεκεξίαο ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ θαη αλαγλώξηζεο απνδεκίσζεο γηα ηηο ινηπέο δαπάλεο, σο 

αβάζιμυν, ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ αλαιπηηθά εθηεζέληα. 

 

                 Ζ απόθαζη αςηή κοινοποιείηαι ζηην Αναθέηοςζα Απσή, η οποία οθείλει να 

μεπιμνήζει για ηην αμελληηί  κοινοποίηζή ηηρ και ππορ ζηον Ανάδοσο, ενημεπώνονηάρ μαρ 

ζσεηικά.                                                               

                                                                                                 

                                                                                                  Ο ΤΠΟΤΡΓΟ  

                                                                        ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ 
 
                                                                      

                                                                                                     
                                                                                        ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΑΥ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΖ 
 
 

                                                       ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 
 
 Κ. ΠΑΝΟΠΟΤΛΟΤ 
 
ΑΠΟΓΔΚΣΖ ΓΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ   
Πεξηθέξεηα  Αηηηθήο     
Γεληθή Γηεύζπλζε Αλαπηπμηαθνύ  
Πξνγξακκαηηζκνύ Έξγσλ & Τπνδνκώλ 
Γηεύζπλζε Σερληθώλ Έξγσλ  
Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ (ΠΔ) Πεηξαηώο & Νήζσλ 
Αηγάιεσ 5 θαη Κάζηνξνο, Πεηξαηάο   
ζε δύο ανηίγπαθα, με ηην παπάκληζη ηο ένα να επιδοθεί  
ζηον ενιζηάμενο με απόδειξη και να μαρ ζηαλεί ηο αποδεικηικό επίδοζηρ).  
 
ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ 
ΤΠ.Τ.ΜΔ. 
1. Γξαθείν Τπνπξγνύ  
2. Γξαθείν Γεληθνύ Γξακκαηέα Γ.Γ.Τ. 
 
ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ                                                                                                                       
1. Γεληθή Γηεύζπλζε Τδξαπιηθώλ, Ληκεληθώλ θαη Κηεξηαθώλ Τπνδνκώλ  
2. θ. Α. Κνηζώλε, Πξόεδξν .Γ.Δ./Σ.Κ. (Γελ. Γ/ληή Τ.ΛI.K.Τ.) 

                                                                                                                
 ΔΩΣΔΡΗΚΖ   ΓΗΑΝΟΜΖ                                                                             
Απη. Σκήκα Ννκ. ηήξημεο Γ.Γ.Τ. 
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