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ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ 
 
 
 

                                                                                              Αθήνα,  8   -   2   -  2021                                  
ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                                                                         
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ  
ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ ΝΟΜΗΚΖ ΣΖΡΗΞΖ                                   Απιθμ. Ππυη.:32428  
  

                                                       
ΘΔΜΑ: Δξέηαζη ηηρ από 19.10.2020 ένζηαζηρ ηηρ Ανώνςμηρ Δηαιπείαρ με ηην επυνςμία 

«ΔΡΣΔΚΑ A.E.», αναδόσος ηος έπγος: «Καηαζκεςή δικηύος αποσέηεςζηρ ακαθάπηυν Γλςκών 

Νεπών Γήμος Παιανίαρ», Δπγολαβία Α-454. 

Πποϋπολογιζμόρ μελέηηρ δημοππάηηζηρ ηος έπγος: 27.528.000,00 € (πεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ) 

 

 
 
 

 

 
 

ΑΠΟΦΑΖ 
 

 
Έσονηαρ ςπότη: 
 
1- Τηο δηαηάμεηο:  

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

Κπβέξλεζεο, ησλ θπβεξλεηηθψλ νξγάλσλ θαη ηεο θεληξηθήο δεκφζηαο  δηνίθεζεο». 

1.2 ηνπ λ. 4412/2016 (Α’ 147) «Γεκφζηεο Σπκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Υπεξεζηψλ 

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

Σασ.  Γ/νζη : Ηπποκπάηοςρ 196-197                                   
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

                               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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ηνπ άξζξνπ 174 απφ ην άξζξν 20 ηνπ λ. 4491/2017 «Ννκηθή αλαγλψξηζε ηεο ηαπηφηεηαο θχινπ -

Δζληθφο Μεραληζκφο Δθπφλεζεο, Παξαθνινχζεζεο θαη Αμηνιφγεζεο ησλ Σρεδίσλ Γξάζεο γηα ηα 

Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ θαη άιιεο δηαηάμεηο», (Α΄152). 

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

φπσο ηζρχεη. 

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

πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν “Πξφγξακκα 

Γηαχγεηα” θαη άιιεο δηαηάμεηο 

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

Μεηαξξχζκηζεο …».  

1.6 ηνπ π.δ. 123/2017 (Α’ 151) «Οξγαληζκφο ηνπ Υπνπξγείνπ Υπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ». 

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

Αξρεγνχ ηνπ Κφκκαηνο ηεο «Νέαο Γεκνθξαηίαο» (ΝΓ), σο Πξσζππνπξγνχ». 

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

Υπνπξγψλ θαη Υθππνπξγψλ».  

1.9 ηνπ π.δ. 84/09-07-2019 (Α’ 123) «Σχζηαζε θαη θαηάξγεζε Γεληθψλ Γξακκαηεηψλ θαη Δηδηθψλ 

Γξακκαηεηψλ/Δληαίσλ Γηνηθεηηθψλ Τνκέσλ Υπνπξγείσλ».  

2. Τελ ππ’ αξηζκ. πξση.  νηθ. 33496/60549/30-07-2019 (Υ.Ο.Γ.Γ. 506) απφθαζε ηνπ 

Πξσζππνπξγνχ θαη ηνπ Υπνπξγνχ Υπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ «Γηνξηζκφο κεηαθιεηνχ Γεληθνχ 

Γξακκαηέα Υπνδνκψλ, ηνπ Υπνπξγείνπ  Υπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ.». 

3. Τελ ππ΄ αξηζκ. ΑΤΝΣΥ/νηθ.52/12-07-2018 (Β’ 3435) απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Υπνδνκψλ θαη 

Μεηαθνξψλ «Οξηζκφο Οξγαληθήο Μνλάδαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Υπνδνκψλ ηνπ Υπνπξγείνπ 

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

4. Τελ ππ’ αξηζκ. 2585/01-07-2020 (Β’ 3089) Απφθαζε Υπνπξγνχ Υπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ 

«Οξηζκφο Απνθαηλφκελνπ Οξγάλνπ θαη Γηαηάθηε. Μεηαβίβαζε ηεο εμνπζίαο ππνγξαθήο «Με 

εληνιή Υπνπξγνχ» ζην Γεληθφ Γξακκαηέα Υπνδνκψλ ηνπ Υπνπξγείνπ Υπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ 

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

 
                  Λαμβάνονηαρ ειδικόηεπα ςπότη: 
 
 
1. Τελ απφ 19-10-2020  έλζηαζε πνπ αλαθέξεηαη ζην ζέκα, πνπ ζηξέθεηαη θαηά:  

ππ’ αξηζκ. πξση. 16372/16-09-2020 πξάμεο ηεο Γ/λνπζαο Υπεξεζίαο,  κε ηελ νπνία έγηλαλ 

δηνξζψζεηο/πεξηθνπέο ησλ πνζνηήησλ εθηειεζζεηζψλ εξγαζηψλ επί ηεο 10εο αλαιπηηθήο 

επηκέηξεζεο. 

2. Τελ απφ 27-11-2020 εηζήγεζε, ηεο Γηεχζπλζεο Έξγσλ Αλαη. Αηηηθήο ηεο Δ.ΥΓ.Α.Π. Α.Δ. (Φνξέαο 

επνπηεπφκελνο απφ ην Υπνπξγείν Υπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ), κε ηηο απφςεηο θαη ηηο αληηξξήζεηο 

ηεο επί ηεο έλζηαζεο θαζψο θαη ηνλ θάθειν ηεο ππφζεζεο κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε. 
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3. Τελ πξφζθιεζε ηεο αλσηέξσ Υπεξεζίαο πξνο ηελ αλάδνρν, πξνθεηκέλνπ λα παξαζηεί ζηε 

ζπλεδξίαζε ηνπ Σπκβνπιίνπ Γεκνζίσλ Έξγσλ  ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Υπνδνκψλ ηεο 22-12-

2020. 

4. Τν γεγνλφο φηη ζπκκεηείραλ κε ηειεδηάζθεςε νη λφκηκνη εθπξφζσπνη ηεο αλαδφρνπ, θαη  

δηαηχπσζαλ ηηο απφςεηο ηνπο επί ηεο έλζηαζεο ζηελ αλσηέξσ Σπλεδξίαζε ηνπ Σ.Γ.Δ./Τ.Κ. 

5. Τελ ππ’ αξηζκ. Ππάξη 5 / ςνεδπίαζη 29 / 22-12-2020, νκφθσλε γλσκνδφηεζε ηνπ Σπκβνπιίνπ 

Γεκνζίσλ Έξγσλ  ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Υπνδνκψλ.  

 
               Και επειδή: 
 
 
1. Σχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 174 λ. 4412/2016 (Α΄ 147), φπσο αληηθαηαζηάζεθε 

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

δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο, πνπ πξνζβάιινπλ γηα πξψηε θνξά δηθαίσκα ηνπ αλαδφρνπ, ρσξεί έλζηαζε. 

Η έλζηαζε απεπζχλεηαη ζηνλ Υπνπξγφ Υπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ ή ζην θαηά πεξίπησζε, ζχκθσλα 

κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν, θαη αζθείηαη κε επίδνζε ζε απηνχο κε 

δηθαζηηθφ επηκειεηή κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία δχν (2) κελψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξάμεο 

ή ηε ζπληέιεζε ηεο παξάιεηςεο, εθηφο αλ ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηνλ παξφληα 

ηίηιν I, θνηλνπνηείηαη δε εληφο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο θαη ζηελ ππεξεζία πνπ έρεη εθδψζεη ηελ 

πξνζβαιιφκελε πξάμε. Η αλσηέξσ θνηλνπνίεζε δχλαηαη λα δηελεξγεζεί θαη κε ηαρπδξνκηθή απνζηνιή 

επί απνδείμεη. 

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

έξγνπ, εθφζνλ κε ηηο απνθάζεηο ή πξάμεηο απηέο πξνθαιείηαη δηαθσλία γηα πξψηε θνξά. Σηελ 

ηειεπηαία απηή πεξίπησζε ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο έλζηαζεο αξρίδεη απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

απφθαζεο ή ηεο πξάμεο ζηνλ αλάδνρν. Η δηεπζχλνπζα ππεξεζία ή ε πξντζηακέλε αξρή νθείινπλ, 

θαηά ηελ έθδνζε ησλ πξάμεσλ ή απνθάζεψλ ηνπο, λα κλεκνλεχνπλ ηε δπλαηφηεηα άζθεζεο έλζηαζεο, 

ηελ αλαηξεπηηθή πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζή ηεο, ην απνθαηλφκελν φξγαλν, θαζψο θαη ηηο ζπλέπεηεο 

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

παξφληνο». 

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

λνκηκφηεηα ηεο πξάμεο ή παξάιεηςεο φζν θαη ε νπζία ηεο ππφζεζεο. Ο Υπνπξγφο ή ην θαηά 

πεξίπησζε, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν ππνρξενχηαη λα 

εθδψζεη θαη θνηλνπνηήζεη ηελ απφθαζή ηνπ κέζα ζε ηξεηο (3) κήλεο απφ ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, 

κεηά απφ αηηηνινγεκέλε γλψκε ηνπ Τερληθνχ Σπκβνπιίνπ». 

3. Η αλάδνρνο ηνπ ελ ζέκαηη έξγνπ άζθεζε ηελ απφ 19.10.2020 έλζηαζε, θαηά ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. 

16372/16-09-2020 πξάμεο ηεο Γ/λνπζαο Υπεξεζίαο,  κε ηελ νπνία έγηλαλ δηνξζψζεηο/πεξηθνπέο ησλ 

πνζνηήησλ εθηειεζζεηζψλ εξγαζηψλ επί ηεο 10εο αλαιπηηθήο επηκέηξεζεο θαη κε ηελ νπνία δεηεί λα 

γίλεη δεθηή θαη λα αθπξσζεί ε αλσηέξσ πξάμε θαηά ην κέξνο πνπ κε απηή, αληηζπκβαηηθψο θαη 

παξαλφκσο πξνρψξεζε ζηελ δηφξζσζε θαη πεξηθνπή πνζνηήησλ εθηειεζζείζσλ εξγαζηψλ. 
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4. Η αλσηέξσ έλζηαζε αζθήζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 174 λ. 4412/2016 (Α΄ 147), 

φπσο ηζρχεη, είλαη εκπξφζεζκε παξαδεθηή θαη ζπλεπψο είλαη εμεηαζηέα..  

5. Σηηο 23.05.2019 ππνγξάθεθε εξγνιαβηθή ζχκβαζε κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηεο 

αλαδφρνπ εηαηξείαο, πνζνχ 11.895.054,18 € (κε ΦΠΑ), κε ζπκβαηηθή πξνζεζκία πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ 

είθνζη ηέζζεξηο (24) κήλεο, ήηνη ιήμε ζηηο 23-05-2021. 

6. Πξνο ππνζηήξημε ηνπ αηηήκαηφο ηεο ε αλάδνρνο ηζρπξίδεηαη ηα εμήο: 

6.1 Η πεξηθνπή πνζνηήησλ επαλεθζθαθψλ θαη επαλεπηρψζεσλ κε θξνθάια θαη ζξαπζηφ πιηθφ  

ιαηνκείνπ έγηλε παξαλφκσο θαη ρσξίο λφκηκε αηηηνινγία πξνθεηκέλνπ λα επηκεηξεζνχλ ζε 

κεηαγελέζηεξν ρξφλν θαη ρσξίο λα δειψλεηαη ην πφηε. 

6.2 Η πξνζβαιιφκελε πξάμε αληίθεηηαη ζην άξζξν 151 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ραξαθηεξίδεηαη σο 

αληηζπκβαηηθή, παξάλνκε θαη αληίζεηε ζηα ρξεζηά ήζε, θαζψο αλαγθάδεη ηελ αλάδνρν ζηελ εθηέιεζε 

ηνπ έξγνπ κε απηνρξεκαηνδφηεζε, ζηεξψληαο ηεο ην δηθαίσκα λα επηκεηξεζνχλ θαη λα ηηκνινγεζνχλ νη 

αλαθεξφκελεο εξγαζίεο . 

6.3  Η αληηζηήξημε ησλ παξεηψλ ησλ ραλδάθσλ έγηλε ζχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε ζε φιν ην χςνο 

απηψλ. Η πεξηθνπή ησλ αλαθεξφκελσλ πνζνηήησλ (1.936,82κ2 απφ ηα 6.382,10κ2) έγηλε 

αληηζπκβαηηθψο θαη αθαηαιήπησο, θαζψο ε Υπεξεζία ζεσξεί φηη ε αληηζηήξημε έγηλε κφλν ζε 2,00 κέηξα 

χςνο, γεγνλφο πνπ ηζρπξίδεηαη φηη δελ ηζρχεη, θαζψο αλ ίζρπε, ζα είρε ηεζεί ζε θίλδπλν ε αζθάιεηα θαη ε 

ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο εηαηξείαο, θαζψο απηφ έπξεπε λα δνπιεχεη ζε φξπγκα 4 

κέηξσλ βάζνπο, ρσξίο λα πθίζηαηαη αληηζηήξημε ησλ παξεηψλ ηνπ θαζ’ φιν ην χςνο ηνπο. 

6.4 Η Γηεπζχλνπζα Υπεξεζία εζθαικέλα δηφξζσζε ηε 10ε αλαιπηηθή επηκέηξεζε θαζψο 

θαηαρψξεζε ηηο αλαθεξφκελεο πνζφηεηεο 1.972,83 κ3 εξγαζηψλ επίρσζεο σο εξγαζίεο «Δπίρσζε 

νξπγκάησλ ππνγείσλ Γηθηχσλ κε πξντφληα εθζθαθψλ (Α.Τ Α-17), αληί ηνπ αηηνχκελνπ «Δπίρσζε 

νξπγκάησλ ππνγείσλ Γηθηχσλ κε ζξαπζηφ Υιηθφ Λαηνκείνπ (Α.Τ Α-18). Με ηε δηφξζσζε απηή ε 

Υπεξεζία εθαξκφδεη εζθαικέλα ηελ κειέηε πνπ ηζρχεη γηα ην Γίθηπν ζηελ πεξηνρή Φνχξεζη θαη κε ηελ 

νπνία απαηηείηαη ε επίρσζε ησλ νξπγκάησλ λα γίλεη κε ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ. Σπλεπψο  ζεσξεί 

φηη εθάξκνζε ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ απαξεγθιίησο, ελψ κε ηελ πξάμε ηεο ε Υπεξεζία παξαβίαζε 

πξνδήισο ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ.  

 

7. Απφ ηελ εηζήγεζε ηεο Υπεξεζίαο θαη ην θάθειν ηνπ έξγνπ πξνθχπηνπλ ηα εμήο: 

7.1 Με ηελ ππ. αξ. 545/22-7-2020 απφθαζε ηνπ Αλ. Γ/ληνο Σπκβνχινπ ΔΥΓΑΠ ΑΔ εγθξίζεθε ν 1νο 

ΑΠΔ ηνπ έξγνπ. Όπσο θαηαγξάθεθε επαλεηιεκκέλα ζηα εκεξνιφγηα ηνπ έξγνπ,  σο απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα ηελ απνδνρή θαη πιεξσκή ησλ αηηνχκελσλ πνζνηήησλ απαηηείην, ζχκθσλα θαη κε 

ην ζπκβαηηθφ ηεχρνο ηεο ΔΣΥ,  ε πνζνηηθή ηεθκεξίσζε ησλ αηηνχκελσλ εξγαζηψλ, κε ηελ θαηάζεζε 

ηερληθήο πεξηγξαθήο θαη ηνπ απαξαίηεηνπ θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ.   Όκσο, ιφγσ αδηθαηνιφγεηεο 

θαζπζηέξεζεο ηεο αλαδφρνπ ζηελ ππνβνιή ησλ αηηνχκελσλ ζηνηρείσλ ηεθκεξίσζεο, ε Υπεξεζία 
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πξνρψξεζε, ζε ζπλελλφεζε καδί ηεο, ζηελ έγθξηζε ηεο 10εο Αλαιπηηθήο επηκέηξεζεο, ρσξίο ηηο 

αλαθεξφκελεο πνζφηεηεο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε απξφζθνπηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ, κε 

ηελ επηζήκαλζε πξνο ηελ αλάδνρν, φηη κεηά ηελ απαξαίηεηε εθ κέξνπο ηνπ ηεθκεξίσζε, νη πνζφηεηεο 

επαλεθζθαθψλ θαη επηρψζεσλ πνπ δελ είραλ πεξηιεθζεί ζηε 10ε επηκέηξεζε, ζα κεηαθέξνληαλ ζηελ 

11ε επηκέηξεζε, φπσο πξάγκαηη έγηλε θαη νη ζρεηηθέο πνζφηεηεο έρνπλ ελζσκαησζεί ζηνλ 12ν 

ινγαξηαζκφ εξγαζηψλ, ν νπνίνο εγθξίζεθε ζηηο 04.11.2020.  Σπλεπψο ν ηζρπξηζκφο ηεο αλαδφρνπ, 

πνπ αθνξά  επαλεθζθαθέο θαη επηρψζεηο, είλαη απνξξηπηένο σο αβάζηκνο. 

 

7.2 Η νκάδα επίβιεςεο ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη ν πηζηνπνηεκέλνο Δπηζεσξεηήο γηα ηνλ Πνηνηηθφ 

Έιεγρν θαη ηε Γηαζθάιηζε Πνηφηεηαο, πνπ παξέρεη ππεξεζίεο πξνο ηελ ΔΥΓΑΠ ΑΔ γηα ην έξγν, TUV 

AUSTRIA HELLAS AE, έρεη δηαπηζηψζεη ηελ εθαξκνγή πξνθαηαζθεπαζκέλσλ κεηαιιηθψλ 

πεηαζκάησλ ηχπνπ Krings κε νιηθφ χςνο 2 κέηξσλ, ρσξίο ηελ εθαξκνγή επηπιένλ πεηαζκάησλ γηα 

ηελ αληηζηήξημε ησλ παξεηψλ, θαζ’ φιν ην βάζνο ηεο εθζθαθήο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Τερληθή 

Πξνδηαγξαθή θαη ηελ πεξηγξαθή ηνπ Τηκνινγίνπ. 

  Γεδνκέλνπ ηνπ χςνπο ησλ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ κεηαιιηθψλ πεηαζκάησλ ηχπνπ Krings κε νιηθφ 

χςνο 2 κέηξσλ, πξνθχπηεη φηη γηα ηελ θάιπςε ηνπ κέζνπ βάζνπο ησλ 2,7 κέηξσλ ηεο παξεηάο ηνπ 

ζθάκκαηνο ζα έπξεπε λα ρξεζηκνπνηείηαη έλα ηεκάρην κεηαιιηθνχ πεηάζκαηνο θαη θαηά ην ππφινηπν 

χςνο μπινδεχγκαηα , φπσο έρεη πξνβιεθζεί θαη ζηελ ζχκβαζε φπνπ γηα ηνλ ιφγν απηφ 

πεξηιακβάλεηαη άξζξν γηα ηε  ρξήζε μπινδεπγκάησλ  (Α.Τ. Α-22).Μέρξη ζήκεξα ν Αλάδνρνο δελ ην 

έρεη εθαξκφζεη θαη θαηά ζπλέπεηα, δελ έρεη απνξξνθήζεη θακία πνζφηεηα.  

Αλη’ απηνχ παξαηεξήζεθε  φηη γηλφηαλ ρξήζε κεκνλσκέλσλ πάλει Krings θαηά κήθνο ηνπ 

ζθάκκαηνο, ρσξίο πιήξε εθαξκνγή ζε φιν ην βάζνο ηνπ ζθάκκαηνο. 

Σηελ εγθεθξηκέλε 10ε αλαιπηηθή επηκέηξεζε, ζπκπεξηιήθζεθαλ: 4.435,42κ2 , πνπ πξάγκαηη 

εθηειέζηεθαλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 71.791,97€ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο έθπησζεο θαη ηνπ ΓΔ & 

ΟΔ), αληί ηεο πνζφηεηαο ησλ η 6.382,10κ2, πνπ δεηνχζε ε αλάδνρνο. γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο. 

 

 7.3 Σχκθσλα κε ην άξζξν Α-18 ηνπ Τηκνινγίνπ ηεο εξγνιαβίαο, πνπ αθνξά ηελ επίρσζε νξπγκάησλ 

ππνγείσλ δηθηχσλ ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο ή ζηελ δψλε δηέιεπζεο νδηθψλ αμφλσλ, ζε ζηξψζεηο 

πάρνπο έσο 30 εθ, κε δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηφ ακκνράιηθν ιαηνκείνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηππηθέο 

δηαηνκέο ηεο κειέηεο θαη ηελ ΠΔΤΔΠ 08-01-03-02, ε Γ/ζα Υπεξεζία είρε δεηήζεη επαλεηιεκκέλα απφ 

ηελ αλάδνρν ηελ πηζηή εθαξκνγή ηεο απαηηνχκελεο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο ηεθκεξίσζεο ηνπ έξγνπ. 

Καηά ηνλ έιεγρν ησλ ππνβιεζέλησλ δειηίσλ απνζηνιήο πνπ ζπλνδεχνπλ θαη ηεθκεξηψλνπλ ηνλ 

πνηνηηθφ έιεγρν ηεο 10εο Αλαιπηηθήο επηκέηξεζεο, δηαπηζηψζεθε απφ ηε Γ/ζα Υπεξεζία, ζεκαληηθή 

έιιεηςε ζηα δειηία απνζηνιήο γηα ηηο αηηνχκελεο πνζφηεηεο ζξαπζηνχ πιηθνχ ιαηνκείνπ. Η Γ/ζα 

Υπεξεζία κε βάζε ηα θαηαηεζεηκέλα ζηνηρεία (ειιηπή δειηία απνζηνιήο θαη απνηειέζκαηα πνηνηηθνχ 

ειέγρνπ απφ ηελ ALFA TEST) θαη αθνχ αμηνιφγεζε ηηο πθηζηάκελεο ειιείςεηο, ηφζν ζην ΠΠΔ 

(ζπγθεθξηκέλα ζηηο θνθθνκεηξίεο ηνπ 3Α), φζν θαη ζην γεγνλφο φηη ηα ζπκπιεξσκαηηθά δειηία 

απνζηνιήο πνπ θαηαηέζεθαλ γηα ην πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ πιήξσζε ησλ ζθακκάησλ δελ 
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αθνξνχζαλ ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ αιιά πιηθφ επίρσζεο, πξνέβε νξζψο ζηελ πεξηθνπή 

πνζφηεηαο 3Α θαη ζηελ έγθξηζε ηεο 10εο αλαιπηηθήο επηκέηξεζεο θαη ζπκπεξηέιαβε πνζφηεηεο πνπ 

αληηζηνηρνχλ, κε βάζε ηε ζχκβαζε (ηηκέο κειέηεο), ζε 3.917,69 κ3 επηρψζεηο νξπγκάησλ κε 

θαηάιιεια πξντφληα εθζθαθήο (Α.Τ. Α-17), αληί ησλ 1.944,86κ3 πνπ δεηνχληαλ απφ ηελ αλάδνρν θαη  

1110,75 κ3 επηρψζεηο νξπγκάησλ κε ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ (Α.Τ. Α-18), αληί ησλ 3083,58κ3, φπσο 

επίζεο δεηνχληαλ απφ ηελ αλάδνρν, πξνβαίλνληαο ζε  πιεξσκή κε αληίηηκν ρακειφηεξν ηνπ 

αηηνχκελνπ απφ ηελ αλάδνρν θαη ίζν κε ην ηηκνιφγην εθαξκνγήο πιηθνχ επίρσζεο. 

  

Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ 
 
 

      Τελ απόππιτη ηεο απφ 19-10-2020 έλζηαζεο ηεο «ΔΡΣΔΚΑ Α.Δ.», αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ: 

«Καηαζκεςή δικηύος αποσέηεςζηρ ακαθάπηυν Γλςκών Νεπών Γήμος Παιανίαρ», Δξγνιαβία Α-

454, ζχκθσλα κε ην αλσηέξσ ζθεπηηθφ. 

 

      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 ΜΔΣΦΟΡΩΝ 
 
                                                                      

                                                                      ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΑΥ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΖ 
                                                          
 
                                                                                                      
                                                                                                  
   
                                                     

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 
 
 

Κ. ΠΑΝΟΠΟΤΛΟΤ 
             
 
 
ΑΠΟΓΔΚΣΖ ΓΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ   
ΔΥΓΑΠ Α.Δ. 
Γελ.Γ/λζε Έξγσλ Αλαηνιηθήο Αηηηθήο 
Γ/λζε Έξγσλ Αλαηνιηθήο Αηηηθήο 
Ωξσπνχ 156, ΤΚ 11146 Γαιάηζη 
 
ζε δύο ανηίγπαθα, με ηην παπάκληζη ηο ένα να επιδοθεί  
ζηον ενιζηάμενο με απόδειξη και να μαρ ζηαλεί ηο αποδεικηικό επίδοζηρ).  
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ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ 
ΥΠ.Υ.ΜΔ. 
1. Γξαθείν Υπνπξγνχ  
2. Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα Υπνδνκψλ. 
 
ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ                                                                                                                       
1. Γεληθή Γηεχζπλζε Υδξαπιηθψλ, Ληκεληθψλ θαη Κηεξηαθψλ Υπνδνκψλ  
2. θ. Α. Κνηζψλε, Πξφεδξν Σ.Γ.Δ./Τ.Κ. (Γελ. Γ/ληή Υ.ΛI.K.Υ.) 

                                                                                                                
 ΔΩΣΔΡΗΚΖ   ΓΗΑΝΟΜΖ                                                                             
Απη. Τκήκα Ννκ. Σηήξημεο Γ.Γ.Υ. 
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