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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
 
 

                                                                                              Αθήνα,  27  -  08  - 2020                                  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ                                    Αριθμ. Πρωτ.: ΑΤΝΣΥ/ οικ. 188 
  

                                                       
ΘΕΜΑ: Εξέταση της από 20-12-2019 ένστασης της «ΜΕΤΡΟ ΑΤΕ», αναδόχου του έργου 

«ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΟΡΜΠΙ ΑΠΟ Λ. ΒΑΡΗΣ – ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΕΚΒΟΛΗ». 

 Προϋπολογισμός μελέτης δημοπράτησης του Έργου: 20.049.000,00 € (με ΦΠΑ) 

 

 

 
 
 
 

 
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 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση 

του άρθρου 174 από το άρθρο 20 του ν. 4491/2017 «Νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου -

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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Εθνικός Μηχανισμός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού και άλλες διατάξεις», (Α΄152). 

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 

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 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 20-12-2019  ένσταση που αναφέρεται στο θέμα, που στρέφεται κατά:  

• της με αρ. πρ. 650320/21.10.2019 απόφασης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου, 

σχετικά με την έγκριση της 2ης Αναλυτικής Επιμέτρησης και 2ου ΠΠΑΕ του έργου η 

οποία κοινοποιήθηκε στις 21.10.2019 , και κατά της με αριθ. πρωτ. 661906/23.10.2019 

όμοιας απόφασης, σχετικά με την έγκριση της 3ης Αναλυτικής Επιμέτρησης και 3ου 

ΠΠΑΕ του έργου. 
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2. Την από 09-01-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών  Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αν. 

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 της 26-05-

2020. 

4. Το γεγονός ότι παρέστησαν οι νόμιμοι εκπρόσωποι της αναδόχου και διατύπωσαν τις απόψεις      

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

5. Την υπ’ αριθμ. Πράξη 9 / Συνεδρίαση 3 / 26-05-2020, ομόφωνη γνωμοδότηση του Συμβουλίου 

Δημοσίων Έργων  της Γενικής Γραμματείας Υποδομών.  

 
 
               Και επειδή: 
 
 
 
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 174 ν. 4412/2016 (Α΄ 147), όπως αντικαταστάθηκε 

από το άρθρο 20 του ν. 4491/2017 (Α΄ 152): «1. Κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της 

διευθύνουσας υπηρεσίας, που προσβάλλουν για πρώτη φορά δικαίωμα του αναδόχου, χωρεί ένσταση. 

Η ένσταση απευθύνεται στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών ή στο κατά περίπτωση, σύμφωνα 

με τις κείμενες διατάξεις αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, και ασκείται με επίδοση σε αυτούς με 

δικαστικό επιμελητή μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δύο (2) μηνών από την κοινοποίηση της πράξης 

ή τη συντέλεση της παράλειψης, εκτός αν σε ειδικές περιπτώσεις ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα 

τίτλο I, κοινοποιείται δε εντός της ανωτέρω προθεσμίας και στην υπηρεσία που έχει εκδώσει την 

προσβαλλόμενη πράξη. Η ανωτέρω κοινοποίηση δύναται να διενεργηθεί και με ταχυδρομική αποστολή 

επί αποδείξει. 

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

έργου, εφόσον με τις αποφάσεις ή πράξεις αυτές προκαλείται διαφωνία για πρώτη φορά. Στην 

τελευταία αυτή περίπτωση η προθεσμία για την άσκηση της ένστασης αρχίζει από την κοινοποίηση της 

απόφασης ή της πράξης στον ανάδοχο. 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 του 

παρόντος». 

2. Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του ανωτέρω άρθρου:  «2. Με την ένσταση 

εξετάζεται τόσο η νομιμότητα της πράξης ή παράλειψης όσο και η ουσία της υπόθεσης. Ο Υπουργός ή 

το κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο υποχρεούται να 

εκδώσει και κοινοποιήσει την απόφασή του μέσα σε τρεις (3) μήνες από την κατάθεση της ένστασης, 

μετά από αιτιολογημένη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου». 
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3. Η ανάδοχος του εν θέματι έργου άσκησε την από 20.12.2019 ένσταση, κατά της με αρ. πρ. 

650320/21.10.2019 απόφασης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου, σχετικά με την έγκριση της 2ης 

Αναλυτικής Επιμέτρησης και 2ου ΠΠΑΕ του έργου η οποία κοινοποιήθηκε στις 21.10.2019 , και κατά 

της με αριθ. πρωτ. 661906/23.10.2019 όμοιας απόφασης, σχετικά με την έγκριση της 3ης Αναλυτικής 

Επιμέτρησης και 3ου ΠΠΑΕ του έργου. 

 
4.  Η ανωτέρω ένσταση ασκήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 174 ν. 4412/2016 (Α΄ 147), 

όπως ισχύει, είναι εμπρόθεσμη παραδεκτή και συνεπώς είναι εξεταστέα. 

 

5. Στις 25.09.2018 υπογράφηκε εργολαβική σύμβαση μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και της 

Αναδόχου, ποσού8.799.027,34 €, με αρχική συμβατική προθεσμία περαίωσης 24 μήνες, ήτοι μέχρι 

25.09.2020. 

6. Με την υπό κρίση ένσταση, η ανάδοχος αιτείται τα εξής: 

• Να ακυρωθούν οι ανωτέρω πράξεις  κατά το σκέλος που δια των αποφάσεων αυτών 

περιεκόπησαν εργασίες ή/και ποσότητες εκτελεσθεισών εργασιών ή μεταβλήθηκε ο 

τρόπος υπολογισμού του τιμήματος εκτέλεσης των εργασιών με την υπαγωγή σε 

διαφορετικό άρθρο τιμολογίου, άλλως να τροποποιηθούν καθώς και κάθε άλλη συναφής 

προγενέστερη ή μεταγενέστερη πράξη . 

• Να κριθούν ως σύννομες και μόνες ισχυρές οι 2η  & 3η  Αναλυτικές Επιμετρήσεις και τα 

συνοδεύοντα αυτών 2° & 3° Π.Π.Α.Ε., ως υπεβλήθησαν από την ανάδοχο προς έγκριση 

στη διευθύνουσα υπηρεσία. 

• Να αναγνωρισθεί ότι ο Κ.τ.Ε οφείλει, ακυρουμένων των πραγματοποιηθεισών 

αντισυμβατικών και μη νομίμων περικοπών και διορθώσεων, να επαναφέρει τις 

αδικαιολογήτως και αντισυμβατικώς περικοπείσες εργασίες και ποσότητες 

εκτελεσθεισών και παραληφθεισών εργασιών όπως πράγματι εκτελέστηκαν και 

αποτυπώθηκαν στις 2η και 3η Αναλυτικές Επιμετρήσεις και αντίστοιχα ΠΠΑΕ, ως 

υπεβλήθησαν από την ανάδοχο σύμφωνα άνω ενσωματωθέντες στην ένσταση Πίνακες. 

 

 

7. Προς υποστήριξη των αιτημάτων της η ανάδοχος επικαλείται συνοπτικά τα εξής: 

7.1 Η Διευθύνουσα Υπηρεσία - κατά την έγκριση της 2ης και 3ης Αναλυτικής Επιμέτρησης - προέβη 

σε περικοπές και «διορθώσεις» ποσοτήτων εκτελεσμένων εργασιών καθώς και του τρόπου 

υπολογισμού των ποσοτήτων και του τιμήματος εκτέλεσης αυτών, άλλοτε άνευ ουδεμίας αιτιολογίας 

και άλλοτε με μη νόμιμες και όλως αβάσιμες αιτιολογίες επικαλούμενη είτε ότι οι υπόψη ποσότητες 

εργασιών είναι μη εγκεκριμένες και θα συνταχθεί μεταγενεστέρως ΑΠΕ προκειμένου να τις 

συμπεριλάβει είτε ότι οι προκείμενες εργασίες περιλαμβάνονται στο τιμολόγιο του έργου, άνευ 

ΑΔΑ: ΨΓΤΚ465ΧΘΞ-ΠΙΡ



  

Σελ. 5 από 8 

προσδιορισμού σε ποιο άρθρο τιμολογίου αναφέρονται, ενώ ουδεμία αρμοδιότητα έχει να διαγράφει 

άλλως να περικόπτει εργασίες και ποσότητες ήδη εκτελεσμένων εργασιών οι οποίες 

συνομολογημένα έχουν εκτελεστεί και επομένως οφείλουν να περιληφθούν σε επιμετρήσεις, ενώ ο 

τυχόν υπερσυμβατικός χαρακτήρας τους ουδεμία ασκεί επιρροή σχετικώς καθώς ο νόμος επιβάλλει 

τη καταμέτρηση και συμπερίληψη στις αναλυτικές επιμετρήσεις του συνόλου των εκτελεσμένων 

εργασιών και όχι ορισμένων εξ αυτών, μη διακρίνοντος αναφορικά με τον συμβατικό ή 

υπερσυμβατικό χαρακτήρα τους. 

Εξάλλου είναι μη νόμιμη, αυθαίρετη και πλημμελώς αιτιολογημένη η βλαπτική τροποποίηση του 

υπολογισμού της αποζημίωσης των άρθρων σήμανσης – ασφάλισης, τα οποία, ως είχαν υποβληθεί 

από την ανάδοχο, περιείχαν ορθώς την αποζημίωση της σήμανσης βάσει πραγματικών στοιχείων, 

συνεκτιμώντας και την προμήθεια των υλικών σήμανσης αλλά και τη χρήση και εσφαλμένα η Δ.Υ. 

μετέτρεψε ρις εργασίες αυτές στα συμβατικά άρθρα Α.Τ. 1. Α.Τ. 2 και Α.Τ. 3, αποζημιώνοντας μόνο 

τη μηνιαία χρήση τους.   

 

7.2. Ειδικότερα όσον ως προς τη 2η Αναλυτική Επιμέτρηση, στις  Ν.Τ. εργασιών που αφορούν στη 

σήμανση (πινακίδες, φανούς στηθαία) περικόπηκαν εργασίες με την αιτιολογία είτε ότι δεν ήταν 

εγκεκριμένες και θα συνταχθεί ΑΠΕ για αυτές είτε ότι συμπεριλαμβάνονταν στα συμβατικό άρθρα Α.Τ. 

1 και Α.Τ. 3 τα οποία όπως επισήμανε η Ανάδοχος Εταιρεία στην από 29-10-2019 κατατεθείσα 

ένσταση κατά του 1ου ΑΠΕ αφορούν άλλης φύσεως και είδους πινακίδες, φανούς και στηθαία για 

υδραυλικά έργα που τοποθετούνται για τη σήμανση των τάφρων σε αραιοκατοικημένες αγροτικές 

περιοχές και όχι σε Λεωφόρους Ταχείας και μεγάλης κυκλοφορίας. Τα ανωτέρω έργα περιλαμβάνουν 

προμήθειες και εργασίες που είναι αναγκαίο να εκτελεσθούν για την υλοποίηση της εγκεκριμένης 

μελέτης σημάνσεως (αφού τα συγκεκριμένα είδη δεν διατίθενται προς ενοικίαση και ο ανάδοχος 

οφείλει να προβεί στην αγορά τους) και δεν αποζημιώνονται διά του συμβατικού τιμολογίου. 

Εκτελέσθηκαν δε εν συνόλω κατόπιν εντολής απορρέουσας και από την έγκριση της Μελέτης 

Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων στη Λ. Σουνίου και η εκτέλεσή τους επεβλήθη για απρόβλεπτους λόγους, 

επιγενόμενους της σύναψης της συμβάσεως. και ως εκ τούτου πρέπει να αποζημιωθούν ιδιαιτέρως 

κατά τα νόμιμα. Πιο συγκεκριμένα επί του θέματος, η προμέτρηση του έργου περιλάμβανε για χρήση 

6 εργοταξιακές πινακίδες, Ι00μ εργοταξιακά στηθαία και 25 αναλάμποντες φανούς για ανάπτυξη ενός 

ή δύο μετώπων κατασκευής έργου και για την Λ. Σουνίου η προμέτρηση προέβλεπε μόνο την χρήση 

2 ρυμουλκούμενων στοιχείων με φωτεινό παλλόμενο βέλος 

Εσφαλμένη τυγχάνει αυτή καθ’ εαυτή η επιμέτρηση των ποσοτήτων της 2ης αναλυτικής επιμέτρησης, 

όπως διορθώθηκε από την Δ.Υ., η αποζημίωση των δύο μηνών «περίπου» όπως αναφέρει η 

σημείωση της Δ.Υ. μη αναφέροντας την τελική ποσότητα του άρθρου (Α.Τ. 1), η οποία  καθίσταται εξ 

ολοκλήρου αόριστη και τούτο διότι η ανάδοχος όφειλε να αποζημιωθεί με 69 τεμ (τελική ποσότητα 

κατά την Δ.Υ.) * 3 φορές, καθώς τα συμβατικά άρθρα αποζημιώνουν με μηνιαία χρήση ή κλάσμα 

αυτού.  

ΑΔΑ: ΨΓΤΚ465ΧΘΞ-ΠΙΡ



  

Σελ. 6 από 8 

7.3. Ειδικότερα ως προς την 3η Αναλυτική Επιμέτρηση ισχυρίζεται ότι  είναι μη νόμιμη, αυθαίρετη και 

πλημμελώς αιτιολογημένη η περικοπή της σωστής αποζημίωσης που αφορά στη δεύτερη εφαρμογή 

του άρθρου αποκατάστασης των ασφαλτικών,  στην περικοπή λόγω «εκκρεμουσών» μελετών για τα 

μεταλλικά στηθαία ασφαλείας και για τα στηθαία ασφαλείας οδών από σκυρόδεμα και στην  περικοπή 

ποσότητας μη εγκεκριμένης εργασία για τους ξυλότυπους ή σιδηρότυπους καμπύλων επιφανειών. 

7.4. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι πραγματοποιηθείσες  περικοπές και διορθώσεις είναι παντελώς 

αόριστες και πλημμελώς αιτιολογημένες, αντίθετες στο σαφές περιεχόμενο του συμβατικού τιμολογίου 

και επιπλέον αβάσιμες, αντισυμβατικές και μη νόμιμες, ερειδόμενες επί εσφαλμένης  προϋποθέσεως, 

διενεργούνται δε κατά παράβαση της σύμβασης, του νόμου και της αρχής της καλής πίστης  

8. Επί της ανωτέρω ένστασης παρατηρούνται τα εξής: 

8.1. Η ανάδοχος εταιρεία εσφαλμένα και αυθαίρετα ζητά να αποζημιωθεί για την σήμανση της  

προσωρινής κυκλοφοριακής ρύθμισης της Λ. Σουνίου με άρθρα του ενιαίου τιμολογίου οδοποιίας 

καθώς τα συγκεκριμένα άρθρα που επικαλείται, όπως προκύπτει και από το λεκτικό τους αναφέρονται 

στη μόνιμη σήμανση της οδού και όχι στην εργοταξιακή σήμανση  για την οποία στα έργα οδοποιίας 

όπως και στα υδραυλικά έργα χρησιμοποιείται το άρθρο (Ε-9.6).  Για το λόγο αυτό εξάλλου τα άρθρα 

της Προμήθειας και τοποθέτηση πινακίδων ρυθμιστικών ή ένδειξης επικινδύνων τιμολογούνται ανά 

τεμάχιο ενώ το άρθρο για την εργοταξιακή σήμανση τιμολογείται ανά μήνα χρήσης πινακίδας (ή 

κλάσμα αυτού).  

Δεδομένου ότι η σήμανση της προσωρινής κυκλοφοριακής ρύθμισης της Λ. Σουνίου είναι 

εργοταξιακή και όχι μόνιμη όπως προκύπτει  και από την περιγραφή του συμβατικού άρθρου η 

Ανάδοχος Εταιρεία αποζημιώνεται για το σύνολο των εργασιών που περιλαμβάνονται σε αυτό από το  

αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου του έργου (Α.Τ.1).  Το ίδιο ισχύει και για τις εργασίες που 

περιγράφονται στα άρθρα Α.Τ.2, Α.Τ.3, Α.Τ.4 και Α.Τ.5 του τιμολογίου της μελέτης. 

 

8.2. Σε ό,τι αφορά στην τιμολόγηση ανά μήνα χρήσης ή κλάσμα αυτού η Δ/νουσα Υπηρεσία 

αποδέχτηκε τις ποσότητες των εργασιών στα σχετικά άρθρα  όπως ακριβώς τα υπέβαλε η Ανάδοχος 

Εταιρεία και ως εκ τούτου η ένσταση ως προς το σημείο αυτό είναι άνευ αντικειμένου.  

8.3. Σε ό,τι αφορά στην περικοπή ποσοτήτων εκτελεσμένων υπερσυμβατικών εργασιών, όπως 

αναφέρεται σαφώς στο άρθρο 138 του ν. 4412/2016 η ανάδοχος δεν δικαιούται να λάβει αποζημίωση 

ή αύξηση τιμών για μεταβολές στα έργα που έγιναν χωρίς έγγραφη εντολή και σύμφωνα με τη 

διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 4 του εν λόγω άρθρου. Η Υπηρεσία σε εφαρμογή του άρθρου 

155 του ν. 4412/2016 εξέδωσε τις με αρ. πρ. 806289/2019  και 462331/12-8-2019 αποφάσεις με τις 

οποίες προεγκρίθηκε η εκτέλεση επειγουσών εργασιών τις οποίες η Ανάδοχος είναι υποχρεωμένη να 

εκτελέσει και οι οποίες επιτρέπεται να περιλαμβάνονται στις σχετικές πιστοποιήσεις και πριν τη 

σύνταξη Α.Π.Ε. Για μέρος των υπολοίπων που περικόπηκαν όπως αναφέρεται και στις διορθώσεις 

που έγιναν στις αναλυτικές από τη Δ/νουσα Υπηρεσία θα ενσωματωθούν σε επόμενο ΑΠΕ.  

8.4. Σε ό,τι αφορά στην περικοπή ποσοτήτων λόγω μη υποβολής των απαιτούμενων στοιχείων 

υποβολής των ποιοτικών στοιχείων (στηθαίο ασφάλειας οδών από σκυρόδεμα, η Υπηρεσία σε 
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εφαρμογή του άρθρου 12 της Ε.Σ.Υ. ζήτησε από την ανάδοχο Εταιρεία όπως όφειλε να υποβάλει τη 

μελέτη σύνθεσης για έγκριση εγκαίρως πριν από την παραγγελία, κατά τρόπον ώστε η Υπηρεσία, 

αφού εκτελέσει τις οποιεσδήποτε, κατ΄αυτήν αναγκαίες δοκιμές και διερευνήσει κατάλληλα το θέμα να 

έχει στη διάθεσή της χρόνο για να διατυπώσει διαφωνία, αποδοχή, ή οποιασδήποτε παρατήρηση, την 

οποία όμως δεν υπέβαλε. Το ίδιο έπραξε η Υπηρεσία και για το μεταλλικό στηθαίο ασφαλείας. 

8.5. Σύμφωνα με την ΕΣΥ του έργου, και το γεγονός ότι  η ανάδοχος θεωρείται ότι έχει μελετήσει και 

ότι αποδέχεται όλα τα στοιχεία της μελέτης καθώς και τα λοιπά στοιχεία του έργου, παρέπεται ότι ήταν 

ενήμερη τόσο για την εκπόνηση όσο και για την  εφαρμογή της κυκλοφοριακής μελέτης επί της Λ. 

Σουνίου (τοπικές συνθήκες, κυκλοφοριακού φόρτου κλπ)  και συνεπώς και για τις ιδιαίτερες απαιτήσεις 

της εκτροπής της κυκλοφορίας επί της Λ. Σουνίου και των κυκλοφοριακών απαιτήσεων για την 

κατασκευή του τεχνικού επί της Λ. Σουνίου, συνεπώς εσφαλμένα ισχυρίζεται ότι δεν αποτελεί 

συμβατική της υποχρέωση η υλοποίηση της μελέτης.  

Παράλειψη δε της αναδόχου προς ενημέρωσή της  με κάθε δυνατή πληροφορία, που αφορά τους 

όρους της σύμβασης δεν απαλλάσσει αυτήν από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή της προς τη 

σύμβαση και δεν θεμελιώνει οποιαδήποτε εκ των υστέρων απαίτηση.  

  

Κατόπιν των ανωτέρω 
 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

 

 

Την  απόρριψη  της από 20-12-2019 ένστασης της «ΜΕΤΡΟ ΑΤΕ», αναδόχου του έργου: 

«ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΟΡΜΠΙ ΑΠΟ Λ. ΒΑΡΗΣ – ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΕΚΒΟΛΗ», ως αβάσιμης, 

σύμφωνα με το ανωτέρω σκεπτικό  
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     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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/νση Τεχνικών Έργων 
Περιφερειακή Ενότητα Αν. Αττικής 
 
17ο χλμ Λ. Μαραθώνος Τ.Κ. 153 51 Παλλήνη 
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 Γ.Γ.Υ. 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ                                                                                                                       
1. Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών  
2. κ. Α. Κοτσώνη, Πρόεδρο Σ.Δ.Ε./Τ.Κ. (Γεν. Δ/ντή Υ.ΛI.K.Υ.) 
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