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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 58η
Απόφαση υπ’ αριθμ. 3022/2019
Στην Αθήνα, σήμερα στις 03-12-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Κατάστημα της
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’
αριθ. πρωτ. οικ. 778013 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις
28-11-2019.
Θέμα 41ο
Εξέταση της από 07.11.2019 (08.11.2019 ημερομηνία επίδοσης) προσφυγής νομιμότητας - ένστασης
της εταιρείας με την επωνυμία «ΦΡΑΤΕΚ Α.Ε.», παρόχου της παροχής υπηρεσίας «Καθαρισμός
ρεμάτων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής ΑΝΤ15.
Παρόντες:
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.:
• Παπαγεωργίου Νικόλαος
• Κόκκαλης Βασίλειος
• Κοσμόπουλος Ελευθέριος
• Καραμάνος Χρήστος
• Κατσικάρης Δημήτριος
• Τημπλαλέξης Γρηγόριος
Τα αναπληρωματικά μέλη:
• Βλάχου Γεωργία
• Μελάς Σταύρος
• Καλογήρου Φανή - Χριστίνα
• Λογοθέτη Αικατερίνη
• Ανδρουλακάκης Νικόλαος
Απόντες:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ:
• Γεωργόπουλος Γεώργιος
• Αδαμόπουλου Γεωργία
• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος
• Κουρή Μαρία
• Μπαλάφας Γεώργιος
• Μεθυμάκη Άννα
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα (5) πέντε, έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά
μέλη.
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αθηνά
Δημητροπούλου.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 12 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο
πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας, δίνει το λόγο στην κα Καραλη η οποία ενημερώνει τα μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:
Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης».
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Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ133/α’/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα Κλεισθένης)…»
3. Την με αριθμ. 37419/13479/8-5-2018 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής (ΦΕΚ 1661/τ.Β/11-05-2018) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του «Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
4. Την παρ. ΣΤ της υπ’ αριθ. 499022/02.09.2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής περί
"Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής/
Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων" (ΦΕΚ 688/τ. ΥΟΔΔ/03.09.2019).
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/20113 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές
ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση
δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»
(Α’ 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών» (ΦΕΚ 26Α’/31.01.2013).
6. Τον Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/16-82016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012), άρθρο 5 «Αρμοδιότητες Οικονομικής
Επιτροπής».
8. Τις διατάξεις του Ν.. 4270/2014 (ΦΕΚ 143Α΄ / 28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση οδηγίας 2011/85/ΕΕ0) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.
9. Την με αρ. 56902/215(ΦΕΚ Β’ 1924/2-6-2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)»
10. Την από 04-07-2018 (Αρ. πρωτ. 73033) ΑΔΑ :9Φ7Ζ465ΧΙ8-Ν3Κ Απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης ΣΑΕΠ585 (2014ΕΠ58500039), για τη χρηματοδότηση της
παροχής υπηρεσιών.
11. Την με αριθμό 108/2019 πράξη του Ζ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
12. Τις διατάξεις του άρθρου 205 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2.

Και αφού λάβετε υπόψη:
1. Την από 16-05-2019 υπογραφή
(ΑΔΑΜ: 19SYMV004926619) της Σύμβασης Παροχής
Υπηρεσιών.
2. Την με αρ. πρωτ.: 272054/11.06.2019 εντολή του Αν. Προϊσταμένου Τ.Υ.Ε.Λ.Ε. της
Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α. για την υποβολή ασφαλιστηρίου συμβολαίου της παροχής υπηρεσίας και για την
έναρξη των εργασιών καθαρισμού των ρεμάτων και την άμεση εγκατάσταση δύο συνεργείων, το
ένα στη περιοχή της Κινέττας και το δεύτερο στη περιοχή του Θριασίου.
3. Το με αρ. πρωτ.: 279208/12.06.2019 έγγραφο του πάροχου, με το οποίο υπόβαλλε το
ασφαλιστήριο συμβόλαιο της παροχής υπηρεσίας.
4. Η με αρ. πρωτ.: 306295/21.06.2019 εντολή του Αν. Προϊσταμένου Τ.Υ.Ε.Λ.Ε. της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α.
για την έναρξη των εργασιών καθαρισμού και την άμεση εγκατάσταση δύο συνεργείων.
5. Το με αρ. πρωτ.: 309287/21.06.2019 έγγραφο του πάροχου, με το οποίο ζητά να ορίσει η
Υπηρεσία: «1. Εάν τα προς απομάκρυνση υλικά θα εναποτεθούν σε χώρους Χ.Υ.Τ.Α. (άρθρο 5 του
τιμολογίου των συμβατικών τευχών) ή 2. Εάν θα υποδείξει κάποιον άλλον νόμιμο χώρο απόθεσης».
6. Την με αρ. πρωτ.: 329454/27.06.2019 εντολή του Αν. Προϊσταμένου Τ.Υ.Ε.Λ.Ε. της
Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α. για την έναρξη των εργασιών καθαρισμού και την άμεση εγκατάσταση δύο
συνεργείων και απάντηση επί των ερωτημάτων του πάροχου.
7. Την με αρ. πρωτ.: 501214/03.09.2019 Τεχνική Έκθεση – Αναφορά της Επιτροπής
Παρακολούθησης και Παραλαβής της παροχής υπηρεσίας για εργασίες που εκτελέστηκαν για τους
μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2019.
8. Το με αρ. πρωτ.: 575542/27.09.2019 έγγραφο του πάροχου, με το οποίο υπόβαλλε την 1η
Αναλυτική Επιμέτρηση για εργασίες που εκτελέστηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 11.07.2019
έως τις 30.08.2019.
9. Την με αρ. πρωτ.: 575477/27.09.2019 υποβολή Μηνιαίων Εκθέσεων Προόδου για τους μήνες
Ιούλιο και Αύγουστο 2019 από τον πάροχο.
10. Την με αρ. πρωτ.: 575374/27.09.2019 υποβολή 1ου Λογαριασμού για την παροχή υπηρεσιών από
τον πάροχο.
11. Την από 08.10.2019 υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης της παροχής υπηρεσίας με
αρ. πρωτ.: 606107/08.10.2019 (ΑΔΑ: 6ΥΛ77Λ7-Ε6Χ_1Η), με συμβατική προθεσμία 18 μήνες,
δηλαδή έως 16.11.2020.
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12. Την από 10.10.2019 η 1η Αναλυτική Επιμέτρηση, όπως ελέγχθηκε, διορθώθηκε και υπογράφηκε
αρμοδίως.
13. Το με αρ. πρωτ.: 615979/10.10.2019 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, με το οποίο καλεί τον
πάροχο να συνυπογράψει το 1ο Πρωτόκολλο Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Τμηματικής
Παραλαβής των Υπηρεσιών.
14. Την από 14.10.2019 συνυπογραφή με επιφύλαξη από τον πάροχο του 1ου Πρωτοκόλλου
Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Τμηματικής Παραλαβής των Υπηρεσιών.
15. Την με αρ. πρωτ.: 628913/14.10.2019 υποβολή της Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου στη Δ.Τ.Ε.
της Π.Ε.Δ.Α. του 1ου Πρωτόκολλου Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Τμηματικής Παραλαβής
των Υπηρεσιών.
16. Την με αρ. πρωτ.: 636596/16.10.2019 (ΑΔΑ: ΨΒΘΧ7Λ7-2Η4) Απόφαση του Αν. Προϊσταμένου
α.α. Τ.Υ.Ε.Λ.Ε. της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α., με την οποία εγκρίνει το 1ο Πρωτόκολλο Οριστικής Ποιοτικής
και Ποσοτικής Τμηματικής Παραλαβής των Υπηρεσιών και παραλαβή της από την αντίκλητο της
εταιρείας στις 17.10.2019.
17. Την με αρ. πρωτ.: 642919/17.10.2019 αποστολή της 1ης εντολής πληρωμής και πιστοποίησης της
σύμβασης παροχής Υπηρεσίας, με συνημμένα τον ελεγμένο και υπογεγραμμένο 1ο λογαριασμό,
από 16.10.2019, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
18. Την κοινοποίηση της με αρ. πρωτ.: 642919/17.10.2019 αποστολής της 1ης εντολής πληρωμής και
πιστοποίησης της σύμβασης παροχής Υπηρεσίας και παραλαβή στις 17.10.2019 με συνημμένα
δύο αντίτυπα από την αντίκλητο της εταιρείας.
Και κατόπιν των:
1. Με αρ.πρωτ.: 714033/08.11.2019 επίδοσης της Προσφυγής Νομιμότητας – Ένστασης της
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΦΡΑΤΕΚ Α.Ε.» κατά:
2. «Της με αρ. πρωτ.: 636596/16.10.2019 αποφάσεως του Προϊσταμένου του Τμήματος
Υδραυλικών Έργων και Λιμενικών έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων
Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε το Πρωτόκολλο
Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής.
3. Του 1ου Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής των Υπηρεσιών.
4. Των διορθώσεων και περικοπών που επέφερε η Επιτροπή Παρακολούθησης και
Παραλαβής στην 1η Αναλυτική Επιμέτρηση.
5. Των διορθώσεων και περικοπών που επέφερε η Υπηρεσία στην 1η εντολή πληρωμής
της παροχής υπηρεσιών.
6. Κάθε άλλης συναφούς προγενέστερης ή μεταγενέστερης πράξης ή παράλειψης.»
2. Με αρ. πρωτ.: 773519/27.11.2019 υποβολή από την Επιτροπή Παρακολούθησης και
Παραλαβής
της εν λόγω παροχής υπηρεσίας, της Γνωμοδότησης για την εξέταση της
προσφυγής νομιμότητας – ένστασης της εταιρείας «ΦΡΑΤΕΚ Α.Ε.»
Και επειδή :
Σύμφωνα με το άρθρο 205 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4605/2019(Α΄52) :
«Άρθρο 205 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις κατ΄ εφαρμογή των
άρθρων 203, 206, 207, 208, 213, 218, 219 και 220, καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων να
ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα
σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης
της σχετικής απόφασης.
Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής
αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις
περιπτώσεις β΄ και δ΄ παραγράφου 11 του άρθρου 221 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών
από
την
άσκησή
της,
άλλως
θεωρείται
ως
σιωπηρώς
απορριφθείσα.
Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν
κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί
αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα
προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.».
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1. Ο πάροχος άσκησε την από 07.11.2019 (08.11.2019 ημερομηνία επίδοσης) προσφυγή
νομιμότητας - ένστασης, κατά:
▪ Της με αρ. πρωτ.: 636596/16.10.2019 αποφάσεως του Προϊσταμένου του Τμήματος
Υδραυλικών Έργων και Λιμενικών έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων
Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε το Πρωτόκολλο
Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής.
▪ Του 1ου Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής των Υπηρεσιών.
▪ Των διορθώσεων και περικοπών που επέφερε η Επιτροπή Παρακολούθησης και
Παραλαβής στην 1η Αναλυτική Επιμέτρηση.
▪ Των διορθώσεων και περικοπών που επέφερε η Υπηρεσία στην 1η εντολή πληρωμής
της παροχής υπηρεσιών.
▪ Κάθε άλλης συναφούς προγενέστερης ή μεταγενέστερης πράξης ή παράλειψης.
με την οποία ζητά:
• «Να ακυρωθούν η με αρ. πρωτ.63659/16.10.2019 απόφαση του Τμήματος Υδραυλικών Έργων και
Λιμενικών Έργων της Δ.Τ.Ε. – της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής και το από 14.10.2019
Πρωτόκολλο Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Τμηματικής Παραλαβής για τους άνω
αναφερόμενους λόγους»
• «Να ακυρωθούν οι διορθώσεις και περικοπές που επέφεραν η Επιτροπή Παραλαβής και το Τμήμα
Υδραυλικών Έργων και Λιμενικών Έργων της Δ.Τ.Ε. της Ενότητας Δυτικής Αττικής στην 1η
Αναλυτική Επιμέτρηση και την 1η Εντολή Πληρωμής – Πιστοποίηση για τους ανωτέρω
αναφερόμενους λόγους.»
• «Να αναγνωρισθεί ότι η εταιρεία μας έχει εκτελέσει ποσότητα 37.127,00m3 εργασιών καθαρισμού
του άρθρου Α.Τ.5 του τιμολογίου της μελέτης και πρέπει να αμοιφθεί βάσει αυτού του άρθρου.»
• «Να κληθούμε να παραστούμε κατά την συζήτηση της παρούσας ενώπιον του αρμόδιου οργάνου.»
2. Η ανωτέρω προσφυγή νομιμότητας - ένσταση ασκήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου
και είναι εμπρόθεσμη και εξεταστέα.
Ι. ΛΟΓΟΙ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ
1. Οι προβαλλόμενοι λόγοι που προέβη ο πάροχος στην κατάθεση της προσφυγής νομιμότητας ένστασης είναι:
• Η Επιτροπή Ελέγχου και Παρακολούθησης της παροχής υπηρεσίας μετέβη στους
τόπους των καθαρισμένων περιοχών των ρεμάτων στις 14.10.2019 και συνέταξε το 1 ο
Πρωτόκολλο Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής των Υπηρεσιών, με το οποίο
παρέλαβε ποσότητα 16.575,00m3 της εργασίας Α.Τ.1 και 20.552,00m3 της εργασίας Α.Τ.5,
αντί να παραλάβει ποσότητα 37.127,00m3 (16.575,00m3 + 20.552,00m3) με το άρθρο
Α.Τ.5, που είχε εκτελέσει ο πάροχος κατά παράβαση των όρων της σύμβασης, θεωρώντας
ότι ένα τμήμα των εργασιών και συγκεκριμένα τα 16.575,00m3 ως εργασίες του άρθρου
Α.Τ.1.
• Έως και την υποβολή της 1ης Αναλυτικής Επιμέτρησης είχε εκτελέσει ποσότητα
37.127,00m3 καθαρισμού και ότι τα προϊόντα των καθαρισμών έχουν μεταφερθεί στο
σύνολό τους στον Χ.Υ.Τ.Α. Φυλής και θα έπρεπε να τιμολογηθούν με το Α.Τ.5.
• Οι προσβαλλόμενες πράξεις των αρμόδιων οργάνων του κυρίου του έργου με τις οποίες
έγιναν οι περικοπές της ποσότητας από το Α.Τ.5 και μεταφέρθηκε στο Α.Τ.1, είναι σε κάθε
περίπτωση ακυρωτέες για παντελή έλλειψη αιτιολογίας, άλλως και σε κάθε περίπτωση για
πλημμελή αιτιολογία.
Στο περιεχόμενο της παραπάνω ένστασης, ο πάροχος αναφέρεται στις διορθώσεις και στις
περικοπές της 1ης Εντολής Πληρωμής – Πιστοποίησης, που επέφεραν οι προηγούμενες
πράξεις των αρμόδιων οργάνων. Συγκεκριμένα ο πάροχος υπόβαλε την 1η Εντολή Πληρωμής
για πληρωτέο ποσό 773.429,66€ και περιεκόπη στο ποσό των 461.846,18€, λόγω της
περικοπής της ποσότητας των 16.575,00m3 από την εργασία του άρθρου Α.Τ.5 και την
μεταφορά της ως εργασία του άρθρου Α.Τ.1.
2. Επιχειρήματα και ισχυρισμοί του πάροχου:
•
Η Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής κατόπιν της επίσκεψης, στα ρέματα που έχουν
καθαριστεί, στις 14.10.2019, προέβη με τη διόρθωση της 1ης Αναλυτικής Επιμέτρησης και με
4
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το 1ο Πρωτόκολλο Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής των Υπηρεσιών στην
περικοπή ποσότητας του Α.Τ.5 κατά 16.575,00m3 και μεταφορά της στο άρθρο Α.Τ.1, χωρίς
καμία αιτιολογία και χωρίς να παραθέσει κανένα στοιχείο που να δικαιολογεί τις
περικοπές και διορθώσεις και τη μεταφορά 16.575,00m3 εργασιών από το Α.Τ.5 στο Α.Τ.1.
του τιμολογίου της μελέτης.
•
Από την υπογραφή της σύμβασης έως και την υποβολή της 1ης Αναλυτικής Επιμέτρησης ο
πάροχος έχει εκτελέσει ποσότητα 37.127,00m3, που θα έπρεπε να τιμολογηθούν με τον Α.Τ.5,
καθώς τα προϊόντα των καθαρισμών έχουν μεταφερθεί στο σύνολό τους στον Χ.Υ.Τ.Α.
Φυλής. Η Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής κατά παράβαση των όρων της σύμβασης
παρέλαβε ποσότητα 16.575,00m3 της εργασίας Α.Τ.1 και 20.552,00m3 για την εργασία Α.Τ.5,
αντί να παραλάβει ποσότητα 37.127,00m3 με το άρθρο Α.Τ.5 (16.575,00m3 + 20.552,00m3).
Οι πραγματοποιηθείσες εργασίες καθαρισμού των ρεμάτων αποτελούν εργασία Α.Τ.5 διότι:
« Από το περιεχόμενο των άρθρων Α.Τ.1 και Α.Τ.5 του τιμολογίου της μελέτης προκύπτει με
σαφήνεια και χωρίς να καταλείπονται εύλογες αμφιβολίες ότι η μόνη λεκτική διαφοροποίηση τους
είναι ότι το Α.Τ.5 εφαρμόζεται όταν τα προϊόντα καθαρισμού μεταφέρονται και εναποτίθενται σε
εγκεκριμένους χώρους ΧΥΤΑ. Ήτοι το άρθρο Α.Τ.5 εφαρμόζεται όταν τα προϊόντα καθαρισμού
μεταφέρονται σε εγκεκριμένο ΧΥΤΑ και το αρθρο Α.Τ.1 εφαρμόζεται όταν τα προϊόντα καθαρισμού
μεταφέρονται σε άλλο χώρο απόθεσης εκτός εγκεκριμένου ΧΥΤΑ.
Εν προκειμένω βάσει των κείμενων διατάξεων το σύνολο των προϊόντων καθαρισμού των
ρεμάτων έχει καταλήξει στο ΧΥΤΑ Φυλής. Συνεπώς εν όψει των ανωτέρω αναφερομένων και
δεδομένου ότι για την απόθεση σε εγκεκριμένο ΧΥΤΑ έχει εφαρμογή μόνο το άρθρο Α.Τ.5 του
τιμολογίου της μελέτης θα πρέπει η εταιρία μας για το σύνολο των προϊόντων καθαρισμού που έχει
μεταφέρει να αμειφθεί με την τιμή του άρθρου Α.Τ.5 του τιμολογίου.
Οποιαδήποτε άλλη ερμηνευτική εκδοχή και ισχυρισμός ότι τα μεταφερόμενα σε εγκεκριμένο ΧΥΤΑ
προϊόντα καθαρισμού δύναται δήθεν να αποζημιωθούν με το άρυρο Α.Τ.1 του τιμολογίου
προσκρούει στην κοινή λογική και τη σαφή λεκτική διαφοροποίηση των άρθρων Α.Τ.1 και Α.Τ.5
που έγκειται μόνο στο διαφορετικό χώρο απόθεσης.»
ΙΙ. ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ο ισχυρισμός του πάροχου ότι η Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής μετέβη στις 14.10.2019 στους
χώρους που έχουν καθαριστεί, προκειμένου να παραλάβει τις πραγματοποιηθείσες εργασίες δεν
ευσταθεί, διότι πέρα της ως άνω ημερομηνίας, που μετέβη η Επιτροπή, τα δύο μέλη της επιτροπής
βρίσκονται καθημερινά στα δύο εγκατεστημένα συνεργεία καθαρισμού, παρακολουθώντας την εξέλιξη
των εργασιών, δίνοντας οδηγίες για την έντεχνη επέμβαση επί των ρεμάτων, συλλέγοντας
φωτογραφικό υλικό πριν και μετά τον καθαρισμό και την τήρηση ημερολογίων για κάθε συνεργείο.
Συνεπώς η Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής έχει σε καθημερινή βάση (όπως προβλέπεται και στο
άρθρο Α.Τ.1 του τιμολογίου της μελέτης) άμεση άποψη για την ποσότητα και το είδος του υλικού που
απομακρύνεται με τις εργασίες καθαρισμού των ρεμάτων. Πρόσθετα η Επιτροπή Ελέγχου και
Παραλαβής υπόβαλλε την από 03.09.2019 Τεχνική Έκθεση – Αναφορά της Επιτροπής
Παρακολούθησης και Παραλαβής της παροχής υπηρεσίας για εργασίες που εκτελέστηκαν για τους
μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2019 (βλ. αφού λάβετε υπόψη (7)), γεγονός που αποδεικνύει ότι έχει
καθημερινή άποψη για τις εργασίες που εκτελούνται.
Ο πάροχος κατά το στάδιο υποβολής προσφοράς δεν υπόβαλε κανένα ερώτημα αναφορικά με τους
χώρους απόθεσης προϊόντων εκσκαφών των ρεμάτων και σύμφωνα με την ΕΣΥ της εγκεκριμένης
μελέτης της παροχής υπηρεσίας, στην Ενότητα Τελικές Διατάξεις, αναφέρεται ότι:
«1. Οι διαγωνιζόμενοι με την υποβολή προσφοράς τεκμαίρεται ότι έχουν διερευνήσει πλήρως τα
παρακάτω, είναι ενήμεροι των συνθηκών εκτέλεσης της Σύμβασης και έχουν εκτιμήσει με επάρκεια
τους επιχειρηματικούς κινδύνους και όλες εκείνες τις συνθήκες που θα επηρεάσουν την διαμόρφωση
της Προσφοράς τους :
• Την περιοχή των χώρων της σύμβασης.
• Τις επί τόπου συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών της σύμβασης.
• Τους τρόπους προσπέλασης και τις κυκλοφοριακές συνθήκες.
• Τη Διεθνή και Ελληνική αγορά εργασίας, υλικών και μηχανικού εξοπλισμού.
• Τη δυνατότητα εγκατάστασης εργοταξίων.
• Τις περιοχές αποθέσεων προϊόντων εκσκαφών κ.λπ.
2. Με την υποβολή της προσφοράς του ο Πάροχος αποδέχεται ότι είναι απόλυτα ενήμερος της
φύσης και τοποθεσίας των χώρων της σύμβασης, των γενικών και τοπικών συνθηκών εκτέλεσης των
5
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εργασιών, κυρίως όσον αφορά στην προμήθεια κάθε είδους υλικών, μηχανημάτων κ.λπ., στις θέσεις
προσωρινής ή οριστικής απόθεσης προϊόντων εκσκαφής, στις μεταφορές, διάθεση, διαχείριση και
αποθήκευση υλικών,…»
Συνεπώς με την υποβολή της προσφοράς του ο πάροχος αποδεχόταν ότι είναι απόλυτα
ενήμερος για τις θέσεις προσωρινής ή οριστικής απόθεσης προϊόντων εκσκαφής, στις
μεταφορές, διαχείριση και αποθήκευση υλικών.
Μετά από την 16.05.2019 υπογραφή της σύμβασης και κατόπιν δυο διαδοχικών εντολών (βλ. αφού
λάβετε υπόψη (2) και (4)) για την άμεση έναρξη εργασιών, ο πάροχος υπόβαλλε ερώτημα (βλ. αφού
λάβετε υπόψη (5)), που ζητούσε να του ορίσουμε: «1. Εάν τα προς απομάκρυνση υλικά θα
εναποτεθούν σε χώρους Χ.Υ.Τ.Α. (άρθρο 5 του τιμολογίου των συμβατικών τευχών) ή 2. Εάν θα
υποδείξει κάποιον άλλον νόμιμο χώρο απόθεσης». Σε απάντηση του ως άνω εγγράφου η Υπηρεσία
μας, με το από 27.06.2019 (βλ. αφού λάβετε υπόψη (6)), του γνωστοποίησε τα κάτωθι:
«Σε ότι αφορά στο σχετικό (2), στο οποίο ζητάτε χώρους απόθεσης, έχουμε να παρατηρήσουμε τα
εξής:
1. Σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. της εν λόγω παροχής υπηρεσίας, έχετε αποδεχθεί ότι είστε
«απόλυτα ενήμερος»…στις θέσεις προσωρινής ή οριστικής απόθεσης προϊόντων
εκσκαφής»…
2. Παρά ταύτα σας ενημερώνουμε πως οι νόμιμοι χώροι απόθεσης στην περιοχή της Αττικής,
είναι ο Χ.Υ.Τ.Α. Φυλής και το λατομείο Μαρκόπουλου, καθώς επίσης και τα πιστοποιημένα
Α.Ε.Κ.Κ..
3. Στο χώρο του Χ.Υ.Τ.Α. Φυλής εναποτίθενται τα καθαρά αδρανή υλικά, ατελώς, μετά από
συνεννόηση και υπογραφή σύμβασης με το φορέα διαχείρισης. Αυτά θα τιμολογούνται με το
άρθρο (1) του τιμολογίου της σύμβασης. Τα υλικά με προσμίξεις οικιακών απορριμμάτων και
άλλων προϊόντων καθαρισμού θα εναποτίθενται στον Χ.Υ.Τ.Α., ως απορρίμματα και θα
τιμολογούνται με το άρθρο (5) του τιμολογίου της σύμβασης.»
Από το ως άνω έγγραφο γίνεται κατανοητό ότι:
•
Το ερώτημα στο χρόνο που τέθηκε ήταν άκαιρο.
•
Η Διευθύνουσα Υπηρεσία προκειμένου να συνδράμει στον πάροχο στην άμεση έναρξη των
εργασιών, του πρότεινε τους ως άνω χώρους και του γνώρισε τον τρόπο τιμολόγησης
ανάλογα με το είδος του υλικού αποκομιδής.
Ο παροχος ξεκίνησε να εκτελεί εργασίες χωρίς να επανέλθει στο ζήτημα μέχρι και την υποβολή
της προσφυγής νομιμότητας - ένστασης και ουδέποτε προσκόμισε αποδεικτικά, από τα οποία
αποδεικνύεται ότι τα προϊόντα από τον καθαρισμό των ρεμάτων του Α.Τ.1 μεταφέρθηκαν στο
σύνολό τους στον Χ.Υ.Τ.Α. Φυλής ή σε άλλο νόμιμο χώρο ΑΕΚΚ κ.λ.π..
Σχετικά με τον ισχυρισμό του παρόχου ότι η λεκτική διαφοροποίηση των άρθρων Α.Τ.1 και Α.Τ.5 είναι
ότι τα προϊόντα καθαρισμού με το άρθρο Α.Τ.5 μεταφέρονται και εναποτίθενται σε εγκεκριμένους
χώρους ΧΥΤΑ, ενώ τα προϊόντα καθαρισμού με το άρθρο Α.Τ.1 μεταφέρονται και εναποτίθενται σε
άλλο χώρο απόθεσης εκτός εγκεκριμένου ΧΥΤΑ, δεν ευσταθεί. Προς τούτο παρατίθενται τα εν λόγω
άρθρα όπως περιέχονται στο τιμολόγιο της μελέτης:
«Α.Τ 1
Άρθρο: ΥΔΡ 4.02.02
Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από φερτά υλικά, ή απορρίμματα με την
φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6054
Kαθαρισμοί κοίτης ποταμών ή ρεμάτων από φερτά υλικά, απορρίμματα κλπ χαλαρά υλικά με
χρήση χωματουργικών μηχανημάτων (εκσκαφέων, φορτωτών, προωθητών), κινουμένων στις
όχθες ή/και την κοίτη, εν ξηρώ ή παρουσία υδάτων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 0801-02-00: ‘’Καθαρισμός και εκβάθυνση κοίτης ποταμών ρεμάτων και αποχετευτικών τάφρων’’ με
την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή
απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση
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Όταν είναι εφικτή η λήψη διατομών πριν και μετά την επέμβαση καθαρισμού, η επιμέτρηση θα
γίνεται με την σύνταξη αναλυτικών πινάκων χωματισμών.
Άλλως η επιμέτρηση θα γίνεται επί αυτοκινήτου (χωρητικότητα εκάστου αυτοκινήτου και τήρηση
στοιχείων πραγματοποιουμένων δρομολογίων). Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η συνεχής
επίβλεψη εκ μέρους της Υπηρεσίας των πραγματοποιουμένων μεταφορών και η τήρηση των
σχετικών στοιχείων.
Στο παρόν άρθρο δεν συμπεριλαμβάνεται η κοπή και εκρίζωση δέντρων περιμέτρου
μεγαλύτερης από 50cm. Όταν απαιτείται αυτό, οι σχετικές εργασίες τιμολογούνται ιδιαίτερα με
βάση τα οικεία τιμολόγια ΝΕΤ ΠΡΣ
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: Τρία ευρώ και ενενήντα λεπτά
Αριθμητικώς: 3,90 €»

και,
«Α.Τ 5
Άρθρο: ΣΧΕΤ.:ΥΔΡ 3.06.2
Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από φερτά υλικά και οικιακά απορρίματα με χρήση
μηχανολογικού εξοπλισμού με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και μεταφορά σε οποιαδήποτε
απόσταση.
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6058
Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από φερτά υλικά και οικιακά απορρίματα με χρήση
μηχανολογικού εξοπλισμού με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά και την
εναπόθεσή τους σε εγκεκριμένους χώρους (Χ.Υ.Τ.Α). Τα παρόν άρθρο χρησιμοποιείται κυρίως
για τις εργασίες καθαρισμού του Σαρανταπόταμου, εκατέρωθεν της Ν.Ε.Ο.Α.Κ στην είσοδο της
Ελευσίνας.
Περιλαμβάνονται επίσης η δαπάνη αποκόμισης, μεταφοράς μεμονωμένων αντικειμένων,
οποιουδήποτε μεγέθους, βάρους και σύστασης (π.χ φυσικοί ογκόλιθοι, τεμάχια σκυροδέματος,
μεταλλικά τεμάχια ή εξαρτήματα κ.λ.π).
Οι ως άνω εργασίες εκσκαφής, αποκόμισης και μεταφοράς θα εκτελούνται λαμβάνοντας υπόψη
τους περιβαλλοντικούς κινδύνους.
Στο παρόν άρθρο δεν συμπεριλαμβάνεται η κοπή και εκρίζωση δέντρων περιμέτρου
μεγαλύτερης από 50cm. Όταν απαιτείται αυτό, οι σχετικές εργασίες τιμολογούνται ιδιαίτερα με
βάση τα οικεία τιμολόγια ΝΕΤ ΠΡΣ
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)
ΕΥΡΩ
Ολογράφως: Σαράντα ευρώ και μηδέν λεπτά
Αριθμητικώς: 40,00 €»
Παρατίθεται πίνακας διαφορών των άρθρων:
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΡΘΡΩΝ
1

2

3

Α.Τ.1
Καθαρισμός από φερτά υλικά ή
απορρίμματα
Με την φόρτωση των προϊόντων επί
αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο
απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε
απόσταση/

Α.Τ.5
Καθαρισμός ρεμάτων από φερτά υλικά και οικιακά
απορρίμματα
Δαπάνη αποκόμισης μεταφοράς μεμονωμένων
αντικειμένων, οποιουδήποτε μεγέθους, βάρους και
σύστασης (π.χ φυσικοί ογκόλιθοι, τεμάχια
σκυροδέματος, μεταλλικά τεμάχια ή εξαρτήματα
κ.λ.π).
Εργασίες θα εκτελούνται λαμβάνοντας υπόψη
τους περιβαλλοντικούς κινδύνους.
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4

Μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή
απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση

Μεταφορά και εναπόθεση σε εγκεκριμένους
χώρους (Χ.Υ.Τ.Α.)

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι:
1. Το άρθρο Α.Τ.5 αναφέρεται σε καθαρισμό ρεμάτων από φερτά υλικά και οικιακά
απορρίμματα, ενώ το άρθρο Α.Τ.1 αναφέρεται σε καθαρισμό από φερτά υλικά ή
απορρίμματα.
2. Με το άρθρο Α.Τ.5 προβλέπεται και η δαπάνη αποκόμισης μεταφοράς μεμονωμένων
αντικειμένων, οποιουδήποτε μεγέθους, βάρους και σύστασης (π.χ φυσικοί ογκόλιθοι,
τεμάχια σκυροδέματος, μεταλλικά τεμάχια ή εξαρτήματα κ.λ.π).
3. Με το άρθρο Α.Τ.5 οι ανωτέρω εργασίες θα εκτελούνται λαμβάνοντας υπόψη τους
περιβαλλοντικούς κινδύνους.
4. Το άρθρο Α.Τ1 αναφέρει τη μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε
απόσταση και το άρθρο Α.Τ5 την μεταφορά και εναπόθεση σε εγκεκριμένους χώρους
(Χ.Υ.Τ.Α.).
Συνεπώς η διαφορά των δυο άρθρων δεν είναι ο χώρος απόθεσης αλλά η σύσταση του υλικού
αποκομιδής, παράγοντας που διαφοροποιεί το κόστος διαχείρισης των υλικών. Για τον λόγο αυτό ο
Χ.Υ.Τ.Α. Φυλής για τα υλικά που απομακρύνονται με εργασίες του άρθρου Α.Τ.1, δεν επιζητά
αποζημίωση για τη διαχείριση τους (ατελώς), σε αντίθεση με τα υλικά που απομακρύνονται με εργασίες
του άρθρου Α.Τ.5, που απαιτείται καταβολή αποζημίωσης για τη διαχείριση τους. Εξ αυτού του λόγου
υπήρξε και η πρόνοια εκ μέρους της υπηρεσίας για να συμπεριλάβει και τα δυο άρθρα στο τιμολόγιο
της μελέτης με εμφανώς διαφορετικές τιμές.
Αναφορικά με τον ισχυρισμό του πάροχου χώρου απόθεσης εκτός εγκεκριμένου Χ.Υ.Τ.Α. έχουμε να
θέσουμε υπόψη σας τα εξής:
➢
Σε κανένα συμβατικό τεύχος δεν αναφέρεται μη εγκεκριμένος χώρος απόθεσης.
➢
Από το 27.06.2019 έγγραφό μας γίνεται ξεκάθαρο ότι τα υλικά που απομακρύνονται με
εργασίες του άρθρου Α.Τ.1 μπορούν να μεταφερθούν στο Χ.Υ.Τ.Α. με μηδενικό κόστος, όταν
πρόκειται για φερτά υλικά και όχι για απορρίματα. Ως εκ τούτου δεν αποτελεί ο Χ.Υ.Τ.Α. την
διαφοροποίηση των εν λόγω άρθρων.
Οι διορθώσεις που έγιναν στην 1η Αναλυτική Επιμέτρηση της παροχής υπηρεσίας είχε σαν συνέπεια
την σύνταξη του πρωτοκόλλου και έγκριση του, καθώς και την διόρθωση του υποβαλλομένου
λογαριασμού. Οι παραπάνω διορθώσεις επέφεραν μείωση του ποσού της 1ης Εντολής Πληρωμής στο
πληρωτέο ποσό των 461.846,18€ από 773.429,66€, δαπάνη που υποβλήθηκε με την 1 ης Εντολή
Πληρωμής από τον πάροχο (ήτοι μείωση κατά 311.583,48€).
Παρατίθεται πίνακας της μείωσης του πληρωτέου ποσού της 1ης Εντολής Πληρωμής - Πιστοποίησης:
Περιγραφή εργασιών
Καθαρισμοί κοιτών ποταμών
ή ρεμάτων από φερτά υλικά,
ή απορρίμματα με την
1 φόρτωση των προϊόντων επί
αυτοκινήτου και την
μεταφορά σε οποιαδήποτε
απόσταση
Καθαρισμοί κοιτών ποταμών
ή ρεμάτων από φερτά υλικά
και οικιακά απορρίμματα με
χρήση μηχανολογικού
2
εξοπλισμού με την φόρτωση
επί αυτοκινήτου και
μεταφορά σε οποιαδήποτε
απόσταση.
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΜΕ ΦΠΑ

Α.Τ.

Οικονομικά στοιχεία υποβληθείσας
εντολής πληρωμής
Τιμή
Ποσότητες
Δαπάνη
μονάδας

1

5

37.127,00m3

16,80

623.733,60

623.733,60
773.429,66

Οικονομικά στοιχεία διορθωμένης
εντολής πληρωμής
Τιμή
Ποσότητες
Δαπάνη
μονάδας

16.575,00m3

1,64

27.183,00

20.552,00m3

16,80

345.273,60

372.456,60
461.846,18

ΙΙΙ. ΣΚΕΠΤΙΚΟ
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1. Επειδή ο πάροχος, με την από 08.11.2019 προσφυγή νομιμότητας - ένσταση, στρέφεται κατά της
υπ’ αρ. 63659/16.10.2019 63 απόφασης του Τμήματος Υδραυλικών Έργων και Λιμενικών Έργων
της Δ.Τ.Ε. – της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, του από 14.10.2019 Πρωτόκολλου
Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Τμηματικής Παραλαβής και των διορθώσεων και περικοπών που
επέφεραν η Επιτροπή Έλεγχου και Παραλαβής στην 1η Αναλυτική Επιμέτρηση και την 1η Εντολή
Πληρωμής και ζητεί:
α) «Να ακυρωθούν η με αρ. πρωτ.63659/16.10.2019 απόφαση του Τμήματος Υδραυλικών Έργων και
Λιμενικών
Έργων της Δ.Τ.Ε. – της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής και το από 14.10.2019 Πρωτόκολλο
Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Τμηματικής Παραλαβής για τους άνω αναφερόμενους λόγους»
β) «Να ακυρωθούν οι διορθώσεις και περικοπές που επέφεραν η Επιτροπή Παραλαβής και το Τμήμα
Υδραυλικών Έργων και Λιμενικών Έργων της Δ.Τ.Ε. της Ενότητας Δυτικής Αττικής στην 1η Αναλυτική
Επιμέτρηση και την 1η Εντολή Πληρωμής – Πιστοποίηση για τους ανωτέρω αναφερόμενους λόγους.»
γ) «Να αναγνωρισθεί ότι η εταιρεία μας έχει εκτελέσει ποσότητα 37.127,00m3 εργασιών καθαρισμού του
άρθρου Α.Τ.5 του τιμολογίου της μελέτης και πρέπει να αμοιφθεί βάσει αυτού του άρθρου.»
δ) «Να κληθούμε να παραστούμε κατά την συζήτηση της παρούσας ενώπιον του αρμόδιου οργάνου.»
2. Επειδή, η ανωτέρω προσφυγή νομιμότητας - ένσταση, είναι εμπρόθεσμη, σύμφωνα με το άρθρο
205 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει και συνεπώς εξεταστέα.
3. Επειδή ο πάροχος με την υποβολή της προσφοράς του αποδέχεται ότι είναι απόλυτα ενήμερος της
φύσης και τοποθεσίας των χώρων της σύμβασης, των γενικών και τοπικών συνθηκών εκτέλεσης
των εργασιών, κυρίως όσον αφορά στην προμήθεια κάθε είδους υλικών, μηχανημάτων κ.λπ., στις
θέσεις προσωρινής ή οριστικής απόθεσης προϊόντων εκσκαφής, στις μεταφορές, διάθεση,
διαχείριση και αποθήκευση υλικών, καθώς επίσης έχει διερευνήσει πλήρως τις περιοχές αποθέσεων
προϊόντων εκσκαφών, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην ενότητα «Τελικές Διατάξεις» της ΕΣΥ των
συμβατικών τευχών.
4. Επειδή ο πάροχος κατά το στάδιο υποβολής προσφοράς δεν υπόβαλε κανένα ερώτημα αναφορικά
με τους χώρους απόθεσης προϊόντων εκσκαφών των ρεμάτων.
5. Επειδή με την υπογραφή της από 16.05.2019 σύμβασης της παροχής υπηρεσίας αποδέχθηκε τους
όρους της σύμβασης.
6. Επειδή η Διευθύνουσα Υπηρεσία προκειμένου να συνδράμει στον πάροχο στην άμεση έναρξη των
εργασιών, του πρότεινε τους ως άνω χώρους και του γνώρισε τον τρόπο τιμολόγησης ανάλογα με
το είδος του υλικού αποκομιδής, μετά το σχετικό έγγραφο του και ξεκίνησε να εκτελεί εργασίες χωρίς
να επανέλθει στο ζήτημα των χώρων απόθεσης, μέχρι και την υποβολή της προσφυγής
νομιμότητας - ένστασης.
7. Επειδή η διαφορά των άρθρων Α.Τ.1 και Α.Τ.5 του τιμολογίου της μελέτης της παροχής υπηρεσίας
δεν είναι ο χώρος απόθεσης, αλλά η σύσταση του υλικού αποκομιδής, παράγοντας που
διαφοροποιεί το κόστος διαχείρισης των υλικών. Το κριτήριο τιμολόγησης των υλικών αποκομιδής
είναι μόνο το είδος τους.
8. Επειδή σε κανένα συμβατικό τεύχος δεν αναφέρεται μη εγκεκριμένος χώρος απόθεσης.
9. Επειδή η Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής και κυρίως τα δύο μέλη αυτής έχουν άμεση άποψη για
την ποσότητα και το είδος του υλικού που απομακρύνεται με τις εργασίες καθαρισμού των ρεμάτων
με την καθημερινή παρακολούθηση των εργασιών καθαρισμού των ρεμάτων (όπως προβλέπεται
από το άρθρο Α.Τ.1 του τιμολογίου της μελέτης)
10. Επειδή όλα τα παραπάνω διαμορφώνουν τις εν λόγω διορθώσεις και περικοπές στις πράξεις των
αρμόδιων οργάνων.
Εξετάζοντας την προσφυγή νομιμότητας – ένσταση με το παραπάνω σκεπτικό,
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την εξέταση της από 08.11.2019 Προσφυγή Νομιμότητας – Ένσταση της εταιρείας «ΦΡΑΤΕΚ Α.Ε.»,
πάροχου της παροχής υπηρεσίας «Καθαρισμός Ρεμάτων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής
Αττικής ΑΝΤ 15».
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Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει
Την απόρριψη της από 07.11.2019 (08-11-2019 ημερομηνία. Επίδοσης) Προσφυγή Νομιμότητας –
Ένσταση της εταιρείας «ΦΡΑΤΕΚ Α.Ε.», πάροχου της παροχής υπηρεσίας «Καθαρισμός Ρεμάτων
Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής ΑΝΤ 15».
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ Καραμάνος Χρήστος και το αναπληρωματικό κα
Λογοθέτη Αικατερίνη δηλώνουν λευκό, με την επισήμανση ότι «πρέπει να δοθεί εύλογος
χρόνιος στον Ανάδοχο, να προσκομίσει τεκμηρίωση με Δελτία Αποστολής και άλλα έγγραφα
σχετικά με το χώρο μεταφοράς των υλικών».
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ Κατσικάρης Δημήτριος και το αναπληρωματικό
κ. Ανδρουλακάκης Νικόλαος δηλώνουν λευκό.
Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Πέππας

Τα Μέλη
Παπαγεωργίου Νικόλαος
Κόκκαλης Βασίλειος
Κοσμόπουλος Ελευθέριος
Τημπλαλέξης Γρηγόριος
Βλάχου Γεωργία
Μελάς Σταύρος
Καλογήρου Φανή - Χριστίνα

10

