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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
 
 

                                                                                              Αθήνα,   23 -  03 - 2020                                  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ                                    Αριθμ. Πρωτ.:   80332 
  

                                                       
ΘΕΜΑ : Εξέταση της από 06.05.2020 ένστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 

«ΕΡΤΕΚΑ A.E.», αναδόχου του έργου: «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Γλυκών 

Νερών Δήμου Παιανίας», Εργολαβία Α-454. 

Προϋπολογισμός μελέτης δημοπράτησης του έργου: 27.528.000,00 € (περιλαμβανομένου 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 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 196-198                                   
 

 
                                  
 
                         
                    
                         
 
 
 
                          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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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 Υποργείων».  

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 Υποδομών και Μεταφορών κατ’ 

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

 
                  Λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψη: 

 
1. Την από 06-05-2020 ένσταση της «ΕΡΤΕΚΑ Α.Ε.», αναδ. του έργου: «Κατασκευή δικτύου 

αποχέτευσης ακαθάρτων Γλυκών Νερών Δήμου Παιανίας», Εργολαβία Α-454. 
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2. Την από 03-06-2020 εισήγηση της Δνσης Έργων Ανατολικής Αττικής, της  Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., 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 τον ανάδοχο, προκειμένου να παραστεί στη 

συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων  της Γενικής Γραμματείας Υποδομών της 10-11-

2020, και 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. 

 

4. Την υπ’ αριθμ. Πράξη 6 / Συνεδρίαση 23 / 10-11-2020, 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 06.05.2020 ένσταση, κατά του υπ’ αριθμ. πρωτ. 

7274/27-04-2020 εγγράφου (το οποίο χαρακτηρίζει ως Ειδική Διαταγή) της Δ/νουσας Υπηρεσίας, που 

επιδόθηκε στην ανάδοχο, με την υπ’ αριθ.  6900/12.5.2020 έκθεση επίδοσης και με την οποία ζητεί να 

ακυρωθεί το ανωτέρω έγγραφο. 

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

ίσχυε, επέχει θέση ένστασης, είναι εμπρόθεσμη και συνεπώς είναι εξεταστέα. 
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4.Στις 23.05.2019 υπογράφηκε εργολαβική σύμβαση μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και της αναδόχου 

εταιρείας, ποσού 11.895.054,18 € (με ΦΠΑ), με συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είκοσι 

τέσσερις (24) μήνες, ήτοι λήξη στις 23-05-2021. 

5.Η Δ/νουσα Υπηρεσία απέστειλε στην ανάδοχο το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΥΔΑΠ 7274/27.4.2020 έγγραφό 

της με θέμα «Αποκατάσταση ουσιωδών ελαττωμάτων & παραλείψεων του έργου «Κατασκευή δικτύου 

αποχέτευσης ακαθάρτων Γλυκών Νερών Δήμου Παιανίας», Εργολαβία Α-454, με συνημμένη λίστα με 

οδούς που παρουσιάζουν ουσιώδη ελαττώματα-παραλείψεις,  το οποίο δεν αποτελεί Ειδική Διαταγή,  και 

την κάλεσε εντός 45 ημερών να αποκαταστήσει τα ουσιώδη ελαττώματα- παραλείψεις του έργου, κατόπιν 

υποβολής σχετικού πλάνου των απαιτούμενων εργασιών, στα σημεία του έργου που εμφανίζουν 

κακότεχνη κατασκευή (τοπικές καθιζήσεις αγωγών, τοπικές καθιζήσεις πέριξ των φρεατίων και 

διακλαδώσεων). 

6.Προς υποστήριξη του αιτήματός της η ανάδοχος ισχυρίζεται συνοπτικά τα εξής:  

       6.1.  Το προσβαλλόμενο έγγραφο, το οποίο σύμφωνα με την ανάδοχο αποτελεί «Ειδική Διαταγή», 

στερείται νομιμότητας, διότι δεν προσδιορίζει κατά τρόπο ειδικό και σαφή τα ελαττώματα που καταλογίζει 

στην ανάδοχο και συνεπώς πάσχει  ακυρότητα, καθώς δεν είναι σύμφωνο με το άρθρο 159 παρ. 3 ν. 

4412/2016.  

6.2.  Έλλειψη υπαιτιότητας εκ μέρους της εταιρίας, αφού, σύμφωνα με τον νόμο, η υποχρέωση 

έρευνας και ακριβούς αποτύπωσης των συνθηκών εκτέλεσης του έργου βαρύνει τον εργοδότη, ο οποίος 

οφείλει να θέσει στη διάθεση της αναδόχου ακριβή μελέτη κατασκευής. Στην προκειμένη περίπτωση 

όμως η δημοπράτηση του έργου έγινε χωρίς προηγούμενη πλήρη μελέτη κατασκευής και χωρίς την 

προηγούμενη ολοκλήρωση των αναγκαίων πρόδρομων έργων μετατοπίσεως/ενισχύσεως υφιστάμενων 

δικτύων ΟΚΩ, καθώς  στην εγκεκριμένη μελέτη και τα σχέδια του έργου, συνταχθέντα από το φορέα 

κατασκευής, δεν αποτυπώνονται στο σύνολό τους τα διερχόμενα δίκτυα κοινής ωφέλειας, δεν προκύπτει 

η ακριβής θέση τους, ούτε βεβαίως περιγράφεται η κατάστασή τους ούτε η Υπηρεσία διαθέτει 

επικαιροποιημένα στοιχεία των δικτύων στην περιοχή εκτέλεσης του έργου. Επιπλέον η Υπηρεσία δεν 

είχε προβεί, ως όφειλε, τις αναγκαίες -κατά το άρθρο 49 του Ν. 4412/2016-πρόδρομες εργασίες και δη:  

 (α) Στη μετατόπιση όσων αγωγών ύδρευσης που ευρίσκοντο επάνω ή πλησιέστατα στην όδευση 

(υπό κατασκευή εκ μέρους του) δικτύου αποχέτευσης και (β) στην εκτέλεση εργασιών ενίσχυσης των 

αγωγών, που δεν έχρηζαν μετατοπίσεως μεν, πλην όμως έχρηζαν επιχώσεως , δεδομένου ότι τα 

προστατευτικά υλικά, γύρωθεν αυτών (άμμος, 3Α) έχουν διαβρωθεί και οι αγωγοί κείνται απροστάτευτοι. 

      6.3. Τα ανωτέρω, είχαν ως αποτέλεσμα την ουσιώδη ανατροπή του χρονικού και οικονομικού του 

προγραμματισμού, για τους εξής λόγους:  

 (α) Γιατί αναγκάστηκε σε πλείστες περιπτώσεις να διακόπτει σε καθημερινή βάση τις εργασίες, μέχρι 

η Υπηρεσία Ύδρευσης να επέμβει, ώστε να μετατοπίσει τους αγωγούς ύδρευσης/ομβρίων που έχρηζαν 

μετατοπίσεως.  

 (β) Διότι το υφιστάμενο πεπαλαιωμένο δίκτυο ύδρευσης παρουσιάζει συνεχώς διαρροές, τις οποίες 

οι επιβλέποντες μηχανικοί έχουν κατ’ επανάληψη διαπιστώσει, με αποτέλεσμα να ανακύπτουν διαρκώς 
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ελαττώματα και συγκεκριμένα καθιζήσεις-στο ήδη κατασκευασμένο αρτίως εκ μέρους της- δίκτυο.  

 (γ) Το πεπαλαιωμένο δίκτυο ύδρευσης, θραύεται πολύ εύκολα, ακόμα και συνεπεία του κραδασμού 

που προκαλεί το χτύπημα της σφύρας σε απόσταση δεκάδων μέτρων μακριά.  

 (δ) Επίσης, είναι συχνό φαινόμενο οι εκτεταμένες διαρροές που προκαλούνται στο παλαιό δίκτυο 

ύδρευσης, είτε από βάνες, είτε από σωληνώσεις αμιάντου.  

 (ε) Στις περισσότερες περιπτώσεις, το νερό που έχει ήδη διαρρεύσει κάτω από τα ασφαλτικά 

οδοστρώματα, βρίσκει υπογείως διέξοδο μέσα στα ανοικτά χαντάκια, φθάνει στο εκάστοτε υπό 

κατασκευή φρεάτιο, λιμνάζει γύρω του και κατά συνέπεια, υγραίνει όλη την ήδη διενεργηθείσα επίχωση 

του αγωγού. Κατ’ αποτέλεσμα, τα υλικά επίχωσης (που έχουν συμπυκνωθεί επιτυχώς κατά Proctor), 

υγραίνονται, υποχωρούν και σκορπίζουν, προκαλείται δε αναπόφευκτα καθίζηση. 

Επιπλέον δυσκολίες προέκυψαν και από το γεγονός ότι διαπιστωμένα και κατ’ επανάληψη, οι κάτοικοι 

της περιοχής ρίχνουν λύματα επί των οδών, τα οποία επίσης βρίσκουν διέξοδο και λιμνάζουν μέσα στα 

διανοιγμένα ορύγματα. 

Για τα ανωτέρω η ανάδοχος έχει ενημερώσει εγγράφως την Υπηρεσία με σειρά επιστολών της. 

 6.4. Επιπλέον  η ανάδοχος ισχυρίζεται ότι παρ’  ότι έχει εκτελέσει όλες τις ήδη πραγματοποιηθείσες 

επιχώσεις και ακολούθως συμπυκνώσεις των ορυγμάτων με τα κατάλληλα υλικά και σύμφωνα με τους 

κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, οι εν λόγω επιχώσεις και συμπυκνώσεις καθίστανται ακατάλληλες 

στην πορεία, λόγω των συνεχώς διαρρεόντων υδάτων του δικτύου ύδρευσης και των λυμάτων, χωρίς 

δική της ευθύνη προς τούτο και εντεύθεν ανακύπτουν καθιζήσεις στο οδόστρωμα και συνεπώς δεν φέρει 

ευθύνη για τις καθιζήσεις. Όμως η Δ/σα Υπηρεσία υποχρεώνει την ανάδοχο σε τεχνικώς ανορθόδοξη 

(και δαπανηρότατη σε βάρος της) κατασκευή, η οποία είναι προφανές ότι θα δημιουργήσει προβλήματα 

και δη καθιζήσεις.   

Τέλος, ζητεί τη διεξαγωγή τεχνικής πραγματογνωμοσύνης για τη διαπίστωση της κατάστασης του 

υφισταμένου δικτύου ύδρευσης και ομβρίων. 

7.Από τα  στοιχεία του φακέλου του έργου, προκύπτουν τα εξής: 

7.1.  Υπήρξαν πράγματι προβλήματα  στο έργο, ορισμένα από τα οποία οφείλονται σε διαρροές του 

δικτύου ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ στην περιοχή, που προέρχονται από την ελλιπή συντήρηση του 

πεπαλαιωμένου δικτύου καθώς και ρίψεις λυμάτων εκ μέρους των κατοίκων και οι οποίες, όπως φάνηκε 

και από σχετικές φωτογραφίες που  προέβαλε ο εκπρόσωπος της αναδόχου,  συντελούν στην καθίζηση 

των σκαμμάτων. 

 7.2. Δεν είναι δυνατόν, στο πλαίσιο εξέτασης της ένστασης ενώπιον του Συμβουλίου Δημ. Έργων να  

εξακριβωθεί ποιες από τις ζημίες, που αποδεδειγμένα υπήρξαν, οφείλονται σε κακοτεχνίες ή στα 

ανωτέρω περιγραφόμενα γεγονότα ούτε μπορεί, στη φάση αυτή των έργων, να πραγματοποιηθεί 

πραγματογνωμοσύνη. 

7.3.  Η ανάδοχος σύμφωνα με τη γνώμη της μειοψηφίας, έχει την υποχρέωση τεκμηρίωσης των ζημιών 

που οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας και για τις οποίες θα μπορούσε να ζητήσει αποζημίωση,  
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πλην όμως από τα προσκομισθέντα εκ μέρους της στοιχεία δεν προκύπτει για ποιες ζημίες ευθύνεται η 

Υπηρεσία και ποιες οφείλονται σε κακοτεχνίες της αναδόχου. 

Κατόπιν των ανωτέρω: 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

 

  Την απόρριψη της από 06.05.2020 ένστασης της «ΕΡΤΕΚΑ A.E.», αναδόχου του έργου: 

«Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Γλυκών Νερών Δήμου Παιανίας», Εργολαβία Α-

454, διότι από τα προσκομισθέντα υπόχρεη προς τούτο ανάδοχο στοιχεία δεν τεκμηριώνεται για ποιες 

ζημίες φέρει ευθύνη η Υπηρεσία, σύμφωνα με το ανωτέρω σκεπτικό. 

 

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 
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Σελ. 7 από 7 

ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ   
Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρωτευούσης Α.Ε. - ΕΥΔΑΠ Α.Ε.   
Γενική Διεύθυνση Ύδρευσης 
Διεύθυνση Έργων Ανατολικής Αττικής       
Ωρωπού 156, Τ.Κ. 111 46, Γαλάτσι 

(με την παράκληση να επιδοθεί αντίγραφο 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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