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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
 
 

                                                                                              Αθήνα,  23 -  03 - 2021                                  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ                                    Αριθμ. Πρωτ.:  79948 
  

                                                       
 

 

 

ΘΕΜΑ: Εξέταση της από 08.10.2020 ένστασης της «ΜΕΤΡΟ ΑΤΕ», αναδόχου του έργου 

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

Προϋπολογισμός μελέτης δημοπράτησης του Έργου: έργου: 20.049.000,00€ (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) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και 

αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις 

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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προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις 

υποδομές και την υγεία.». 

1.3 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 -Εθνικός 

Μηχανισμός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα 

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

1.4 του ν. 2690/1999 (Α’  45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», 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». 

1. 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». 

2. 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 Υποδομών και Μεταφορών 

κατ’ άρθρο 13 παρ. 6 και 37 παρ. 2 και 3 του ν. 4622/2019 (Α’133)».  

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». 

 
 
              Λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψη: 
 

 
1. Την από 08-10-2020 ένσταση  της «ΜΕΤΡΟ ΑΤΕ»  αναδόχου του έργου «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ 

ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΟΡΜΠΙ ΑΠΟ Λ. ΒΑΡΗΣ – ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΕΚΒΟΛΗ». , που στρέφεται   κατά: 
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• Της με αριθμ. πρωτ. 506865/15.07.2020 Απόφασης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας  (ΑΔΑ: 

Ψ3407Λ7-66Η) με την οποία απερρίφθη το περιεχόμενο της από 01.07.2020 Ειδικής Δήλωσης 

Διακοπής Εργασιών.  

  

2. Την  Εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας  Αν. Αττικής της 

Περιφέρεια Αττικής ως διευθύνουσας υπηρεσίας, επί της από 08-10-2020 ένστασης. 

 

3. Την εμπρόθεσμη έγγραφη πρόσκληση για τη συμμετοχή με τηλεδιάσκεψη  του Αναδόχου στη 

συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων/Τμ. Κατασκευών και το γεγονός ότι συμμετείχαν στη 

τηλεδιάσκεψη  εκπρόσωποι της αναδόχου κατά τη συνεδρίαση της 23-02-2021.  

 
4. Την υπ’ αριθμ. Πράξη 5 / Συνεδρίαση 7 /23-02-2020 κατά πλειοψηφία γνωμοδότηση του 

Συμβουλίου    Δημοσίων Έργων  της Γενικής Γραμματείας Υποδομών. 

 

              Και επειδή: 

 

 1.Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1α και 12 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. Ειδικά επί των ενστάσεων, οι 

οποίες αφορούν έργα, τα οποία εκτελούνται από τους Δήμους, τις Περιφέρειες, τους συνδέσμους τους 

και τα νομικά τους πρόσωπα, δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς και τις επιχειρήσεις τους, με 

προϋπολογισμό κατώτερο του εκάστοτε ισχύοντος ορίου εφαρμογής των Οδηγιών της Ε.Ε., αποφασίζει 

ο αρμόδιος συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κατόπιν γνώμης του τεχνικού συμβουλίου της 

οικείας Περιφέρειας και μετά την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α., ο 

Επόπτης Ο.Τ.Α..». 

 

2.Η ανάδοχος του εν θέματι έργου άσκησε την από 08.10.2020 ένσταση, που στρέφεται κατά της με 

αριθμ. πρωτ. 506865/15.07.2020 Απόφασης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας  (ΑΔΑ: Ψ3407Λ7-66Η) με την 

οποία απερρίφθη το περιεχόμενο της από 01.07.2020 Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών και αιτείται 

την ακύρωση της απόφασης αυτής και να γίνει δεκτή  η υποβληθείσα από την εταιρεία,  από 25.06.2020, 

ΑΔΑ: ΨΔΖ5465ΧΘΞ-ΔΞΚ



  

Σελ. 4 από 6 

 

ειδική δήλωση διακοπής εργασιών, καθώς και κάθε άλλης συναφούς προγενέστερης ή μεταγενέστερης 

πράξης ή παράλειψης της Υπηρεσίας. 

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

ίσχυε, είναι εμπρόθεσμη και συνεπώς είναι εξεταστέα.  

4.Στις 25.09.2018 υπογράφηκε εργολαβική σύμβαση μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και της αναδόχου 

του αναφερόμενου στο θέμα έργου, ποσού 8.799.027,34 € και με αρχική συμβατική προθεσμία 

περαίωσης (24) μήνες, δηλαδή έως 25.09.2020, προθεσμία η οποία έχει παραταθεί με αποφάσεις της 

Προϊσταμένης Αρχής, αρχικά  μέχρι 25-11-2020 και στη συνέχεια για άλλους 17 μήνες 

5.Στις 01-07-2020 κατατέθηκε από την ανάδοχο η από 25.06.2020 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών, 

ως συνέχεια της από 29.08.2019 όμοιας, για τη διακοπή των εργασιών μέχρι και την 28.08.2020, 

ημερομηνία εγκρίσεως του από 12.08.2020 Πρακτικού της Επιτροπής Προεκτίμησης ζημιών 

επιταχθέντων ακινήτων που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του έργου. Από την ανωτέρω 

ημερομηνία ήρθη προσωρινώς η διακοπή των εργασιών για την εκτέλεση των εργασιών στα μεμονωμένα 

τμήματα του έργου για τα οποία αποφασίσθηκαν οι επιτάξεις που γνωστοποιήθηκαν στην ανάδοχο διά 

της αποφάσεως εγκρίσεως του άνω Πρακτικού. Η ανωτέρω δήλωση διακοπής εργασιών απερρίφθη με 

την προσβαλλόμενη από την υπό κρίση ένσταση απόφαση.   

6.Προς υποστήριξη των αιτημάτων της η ανάδοχος ισχυρίζεται ότι οι προσβαλλόμενες πράξεις της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας είναι στο σύνολό τους ακυρωτέες, για τους εξής συνοπτικά λόγους:  

 

6.1 Η απορριφθείσα δήλωση διακοπής εργασιών είναι καθ’ όλα νόμιμη, καθώς περιέχει όλα τα 

αναγκαία εκ του νόμου και δη της παρ. 3 του αρθρ. 161 ν. 4412/2016, στοιχεία και συνεπώς η 

απόρριψή της είναι ακυρωτέα. 

6.2 Περαιτέρω, παρά τα όσα παγίως γίνονται αποδεκτά, ο ΚτΕ δεν εκπλήρωσε, ως όφειλε, τις 

θεμελιώδεις υποχρεώσεις που τον βαρύνουν και είναι προϋπόθεση για την εκτέλεση εργασιών 

(όπως, επί παραδείγματι, η παράδοση των απαλλοτριωμένων εκτάσεων ελεύθερων κάθε είδους 

εμποδίων) και να παραδώσει στον τελευταίο το χώρο εκτέλεσης του έργου ελεύθερο προς 

ακώλυτη εκτέλεση των εργασιών. 

6.3 Εν προκειμένω από την έναρξη της συμβατικής σχέσης υπήρχαν πλείστα προβλήματα αναγόμενα 

αποκλειστικά στην σφαίρα ευθύνης του εργοδότη, που έχουν οδηγήσει σε δραματική καθυστέρηση 

το χρονοδιάγραμμα του έργου και έχουν καταστήσει αυτό ζημιογόνο για την ανάδοχο εταιρεία. 

Από όλα τα παραπάνω αποδεικνύεται πέραν πάσης αμφιβολίας ότι η καθυστέρηση στο 

χρονοδιάγραμμα και η μη ολοκλήρωση του έργου δεν ανάγεται στην σφαίρα ευθύνης της 

αναδόχου. 

 

7.  Ως προς τους ανωτέρω ισχυρισμούς της αναδόχου, από τον φάκελο του έργου και από όσα 

αναπτύχθηκαν ενώπιον του Σ.Δ.Ε., προκύπτουν τα εξής:  
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7.1. Η ανάδοχος εταιρεία είχε ανεκτέλεστες εργασίες, καθώς εκκρεμούσε η καθαίρεση της γέφυρας 

και του σωληνωτού οχετού στη Χ.Θ.: 0+065 έως 0+070 προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες 

επένδυσης των πρανών της τάφρου με λιθορριπή και είχε αρθεί η εκκρεμότητα που υπήρχε σχετικά  με 

τη διατήρηση ή μη του αρχαίου φρέατος, που αποτελούσε εμπόδιο στην πρόοδο των εργασιών, ενώ 

είχαν διευθετηθεί και οι εκκρεμότητες σχετικά με την υλοποίηση της απαιτούμενης σήμανσης και τη 

μελέτη εκτροπής της Λ. Σουνίου.  Όμως οι εργασίες αυτές ήταν σημειακές και αποσπασματικές και είχαν 

ως συνέπεια την υποαπασχόληση των συνεργείων της αναδόχου. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι οι απαιτούμενες και αναγκαίες για την ομαλή πρόοδο των εργασιών 

απαλλοτριώσεις έχουν καθυστερήσει σημαντικά, ενώ οι προς απαλλοτρίωση χώροι στο τμήμα του έργου 

από τη Χ.Θ. 0+290,00 (περίπου) έως το τέλος του έργου, συνολικής έκτασης 60.209,06m2 που έχουν 

κηρυχθεί απαλλοτριούμενα με την αρ. πρωτ. 214/2018/30-08-2018 Απόφαση του Περιφερειακού 

Συμβουλίου Αττικής (ΑΑΠ212), δόθηκαν στην ανάδοχο κατόπιν επιτάξεως, μόλις με την αρ. 2600/07-08-

2020 απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Προδιαγραφών, Μητρώων και Απαλλοτριώσεων του Υπουργείου 

Υποδομών και Μεταφορών, η οποία κοινοποιήθηκε στην ανάδοχο στις 28.08.2020, ενώ συνεχίζεται η 

διαδικασία ολοκλήρωσης της απαλλοτρίωσης καθώς και αυτή της επίταξης και για τις λοιπές θέσεις του 

έργου. 

7.2. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία υποβολής της απορριφθείσας ειδικής 

δήλωσης διακοπής των εργασιών υπήρχαν πράγματι μεγάλες δυσκολίες για την πλήρη 

δραστηριοποίηση των  εργοταξίων, καθώς τα συνεργεία της αναδόχου υπολειτουργούσαν μέχρι την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας επίταξης, γεγονός που ανήκει στη σφαίρα ευθύνης του κυρίου του έργου,  

χωρίς όμως να σταματήσουν τελείως οι εργασίες και συνεπώς η ένσταση κρίνεται ως βάσιμη. 

 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

 
     Την εν μέρει αποδοχή της από 08.10.2020 ένστασης της «ΜΕΤΡΟ ΑΤΕ», αναδόχου του έργου: 

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

συγκεκριμένα τη μερική αποδοχή της ως προς την ακύρωση της με αριθμ. Πρωτ. 506865/15.07.2020 

Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (ΑΔΑ: Ψ3407Λ7-66Η) με την οποία απερρίφθη το περιεχόμενο 

της από 01.07.2020 Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών και να γίνει δεκτή η υποβληθείσα από την 

εταιρεία ειδική δήλωση διακοπής εργασιών, από 01-07-2020, ημερομηνία υποβολής της στην 

Υπηρεσία, μέχρι και την 28.08.2020, ημερομηνία εγκρίσεως του από 12.08.2020 Πρακτικού της 

Επιτροπής Προεκτίμησης ζημιών επιταχθέντων ακινήτων που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του 

έργου και την  απόρριψη των λοιπών αιτημάτων ως αβάσιμων, 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 
 
 
 

ΑΒΡΑΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ   
Περιφέρεια Αττικής 
Περιφερειακή Ενότητα Αν. Αττικής 
Δνση Τεχνικών Έργων         
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 Δ/νση  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: ΨΔΖ5465ΧΘΞ-ΔΞΚ
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