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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
 
 

                                                                                          Αθήνα,   06  -  04  -  2021                                  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ                                    Αριθμ. Πρωτ.:  91819 
  

                                                       
ΘΕΜΑ:  Εξέταση της από 07.01.2021 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) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και 

αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις 

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

υποδομές και την υγεία.». 

Ταχ.  Δ/νση : Ιπποκράτους 196-198                                   
 

 
                                  
 
 
 
 
 
 
                                 
                                   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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1.3  Του ν. 3669/2008 (Α΄116) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων 

έργων, όπως ισχύει». 

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».  

2. Του π.δ. 84/09-07-2019 (Α’ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 

Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».  

3. 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.». 

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 Υποδομών και 

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

5. 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 07-01-21 ένσταση, της «Τ. Ε. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.», αναδόχου 

του έργου: «Κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού σύνδεσης της νήσου Αίγινας με την 

ΕΥΔΑΠ», που στρέφεται κατά: 

 

• Της υπ' αριθμόν 882118/13-11-2020 απόφασης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, περί 

απόρριψης της με αρ. 1718/20/09-11-2020 όχλησης. 
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2. Την Eισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων, της Γενική Διεύθυνσης Αναπτυξιακού 

Προγραμματισμού Έργων  & Υποδομών,  Περιφέρειας 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 συμμετέχει σε 

τηλεδιάσκεψη στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων  της Γενικής Γραμματείας 

Υποδομών της 04-03-2021, το γεγονός ότι συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη οι νόμιμοι 

εκπρόσωποι της αναδόχου και διατύπωσαν τις απόψεις τους επί της ένστασης στην Συνεδρίαση 

του Σ.Δ.Ε./Τ.Κ. 

 

4. Την υπ’ αριθμ. Πράξης 3 / Συνεδρίαση 8 / 04-03-2021 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 07-01-2021 ένσταση, κατά της υπ' αριθμόν 

882118/13-11-2020 απόφασης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, περί απόρριψης της με αρ. 1718/20/09-
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11-2020 όχλησης και με την οποία αιτείται να ακυρωθεί η ανωτέρω να αναγνωρισθεί ότι είναι απόλυτα 

σύννομο και αποδεκτό το από 09.11.2020 έγγραφό της το οποίο αποτελεί και όχληση του της παρ. 11 

του  άρ. 36 του ν.3669/08 και ότι παράγει από την υποβολή της έννομες συνέπειες καθώς και κάθε άλλη 

συναφής προγενέστερη ή μεταγενέστερη πράξη ή παράλειψη. 

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 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.  Προς υποστήριξη των αιτημάτων της η ανάδοχος ισχυρίζεται τα εξής:  

5.1. Ούτε από τη διάταξη της παρ. 11 του αρ. 36 του 3669/08 περί οχλήσεως ούτε από κάποιο άρθρο 

του κανονιστικού πλαισίου της υπό εκτέλεση σύμβασης (Διακήρυξη, σύνολο Συμβατικών Τευχών, ν. 

3669/08, κλπ.) προβλέπεται η δυνατότητα «απόρριψης» όχλησης. Το μόνο που προβλέπεται ευλόγως είναι 

η αποδοχή ή απόρριψη του, χρονικά μεταγενέστερου της όχλησης, αιτήματος αποζημίωσης του αναδόχου 

για την αναζήτηση αποζημίωσής του για θετικές ζημίες που υπέστη λόγω υπερημεριών του Κ.τ.Ε. 

5.2. Επί της ουσίας, αντικρούοντας τους λόγους της απόρριψης, συνοπτικά ισχυρίζεται τα εξής:  

5.2.1. Η υποβολή του χρονοδιαγράμματος των εργασιών πόντισης του αγωγού δεν αποτελεί 

συμβατική υποχρέωση της αναδόχου, καθότι δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη στην Ε.Σ.Υ. ή και στον ν. 

3669/08 και η εργασία της πόντισης εξαρτάται από πλήθος προαπαιτούμενων ενεργειών τρίτων φορέων 

κυρίως του Δημοσίου Τομέα, οι οποίες ήταν αδύνατον να ενσωματωθούν σε χρονοδιάγραμμα τον 

Αύγουστο, όπου οι περισσότερες υπηρεσίες υπολειτουργούσαν και μάλιστα εξακολουθούν να 

υπολειτουργούν, λαμβανομένων υπόψη και των επιπλέον δυσκολιών που προέκυψαν από τις έκτακτες 

συνθήκες λόγω της πανδημίας. 

5.2.2. Η μη εξασφάλιση μέχρι την 21.09.2020 όλων των απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων 

από τις αρμόδιες Υπηρεσίες δε ευσταθεί, αφού το έργο αφ’ ενός μεν το έργο είναι πλήρως αδειοδοτημένο 

από τις 30/10/2019, αφ’ ετέρου δε και η εταιρεία ήδη έχει πραγματοποιήσει με συνέπεια όλες τις 

υποχρεώσεις της που προκύπτουν από τη σύμβαση και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών. 

5.2.3. Η μέριμνα για την ανανέωση ισχύος των αδειοδοτήσεων ανήκει στον κύριο του έργου 

και η εταιρεία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να τον υποκαθιστά και να προβαίνει σε ενέργειες που 

αφορούν στην ενεργοποίηση του κανονιστικού πλαισίου για την προστασία του αγωγού από την αλιεία 

και την αγκυροβολία, ενώ τα ίδια ισχύουν και για την εκ μέρους της ΕΥΔΑΠ ενεργοποίηση της Δεξαμενής 

Περάνης. 

5.2.4. Τέλος όσον αφορά την υποχρέωση της αναδόχου να προβεί στην εκπαίδευση του 

προσωπικού μας «πολύ πριν την προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης των εργασιών πόντισης, ήτοι την 

21.09.2020 και πριν εντατικοποιηθούν τα μέτρα covid-19, όπως καλώς γνωρίζει η Διευθύνουσα 
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Υπηρεσία το προσωπικό εργαζόταν κατά την περίοδο αυτή για την επισκευή των σωληνογραμμών και 

για την σύσφιξη των ενώσεων και οι εν λόγω κρισιμότατες εργασίες ήταν αδύνατο να διακοπούν. Άλλωστε 

λόγω των συνεπειών της πανδημίας υπήρχε σημαντική καθυστέρηση στην παράδοση υλικών και 

εξοπλισμού, ενώ επίσης για τον ίδιο λόγο είναι ιδιαίτερα δύσκολη ως αδύνατη η άφιξη των εκπαιδευτών 

στην Ελλάδα. 

6.Σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 11 του Ν3669/2008: «Αν ο κύριος του έργου καταστεί υπερήμερος ως 

προς την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του, ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση 

μόνο για τις θετικές του ζημιές που προκαλούνται μετά την επίδοση από αυτόν σχετικής έγγραφης 

όχλησης».  Η υποβολή όχλησης επομένως αποτελεί ανεξάρτητη πράξη που υποβάλλεται αυτοτελώς και 

θα πρέπει να αναφέρει κατ’ ελάχιστον, τα πραγματικά περιστατικά που συνιστούν την υπερημερία του 

κυρίου του έργου καθώς και τις θετικές ζημίες, οι οποίες προκαλούνται στον ανάδοχο από τα περιστατικά 

αυτά, για τις οποίες θα ζητηθεί στο μέλλον αποζημίωση κατ’ εφαρμογή της ως άνω διατάξεως. 

7. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι δεν νοείται απόρριψη της όχλησης στο παρόν στάδιο, διότι αυτή 

αποτελεί έγγραφο που περιλαμβάνει αφενός τα συνιστώντα την υπερηµερία του κυρίου του έργου 

πραγματικά περιστατικά και αφετέρου τις θετικές ζηµίες, τις προκαλούμενες στον ανάδοχο από τα 

περιστατικά αυτά, για τις οποίες μπορεί να ζητηθεί στο µέλλον αποζημίωση. Η νομιμότητα της όχλησης 

θα κριθεί σε μεταγενέστερο χρόνο στο πλαίσιο εξέτασης τυχόν αιτήματος της αναδόχου για αποζημίωση 

θετικών ζημιών, προκληθεισών  μετά την υποβολή της όχλησης.  Συνεπώς η  προσβαλλόμενη πράξη 

κρίνεται ακυρωτέα, αφού απορρίπτει την όχληση η οποία αποτελεί απλώς ενημέρωση και προειδοποίηση 

του κυρίου του έργου για τυχόν μελλοντικές αξιώσεις της αναδόχου, μη συνεπαγόμενη, ως εκ τούτου 

έννομες συνέπειες εις βάρος του κυρίου του έργου. 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
 
 
 

 
 Τη  μερική αποδοχή της από 07-01-2021 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 ακύρωση της υπ' αριθμόν 882118/13-11-2020 απόφασης της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας, περί απόρριψης της από 09-11-2020 όχλησης σύμφωνα με το ανωτέρω 

σκεπτικό, απορριπτόμενης κατά τα λοιπά της ένστασης . 
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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 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
 
                                      
                                 

                                                                                         ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 
 
 
 
 
                        
                         

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 
 
 

ΑΒΡΑΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ   
Περιφέρεια  Αττικής     
Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού  
Προγραμματισμού Έργων & Υποδομών 
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων  
Αιγάλεω 5 και Κάστορος, Πειραιάς   
(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 Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών  
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. 
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