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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.:  213 20 63 538 
   213 20 63 776 

             
Συνεδρίαση 49η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2296/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα 12-10-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., έλαβε χώρα διά 
τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-20), η τακτική 
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ: 839250/7-10-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 7-10-2021. 
 

Θέμα 46ο  
Έγκριση δαπάνης ποσού 52.041,75 ευρώ για την καταβολή αποζημίωση θετικής ζημιάς λόγω 
διακοπής εργασιών του έργου :  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ 
ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΠΑΓΟΥ» συμβατικού αντικειμένου 
1.277.525,30 € (πλέον  ΦΠΑ 24%). 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 
 Κόκκαλης Βασίλειος 
 Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
 Μπαλάφας Γεώργιος  
Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Αγγελόπουλος Γεώργιος 
 Βλάχου Γεωργία 
 Μελάς Σταύρος 
 Βάρσου Μαργαρίτα 
 Λογοθέτη Αικατερίνη  
 Χρονοπούλου Νίκη 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 
 Παπαγεωργίου Νικόλαος 
 Γεωργόπουλος Γεώργιος 
 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
 Αδαμόπουλου Γεωργία 
 Κουρή Μαρία 
 Καραμάνος Χρήστος 
 Κατσικάρης Δημήτριος 
 Μεθυμάκη Άννα 
 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 

 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα έξι (6) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Δέσποινα Βασάκη. 
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Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 10 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ. 
Καλογερόπουλο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 Με την υπ΄ αριθμ. 307/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου-

Χολαργού   εγκρίθηκε η παραλαβή της μελέτης : «Οριστική Μελέτη με τεύχη δημοπράτησης 
κυρίων αγωγών αποχέτευσης ομβρίων λεκάνης απορροής οδού Υγείας» που 
επικαιροποιήθηκε με την  υπ΄ αριθμ. 315/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Παπάγου-Χολαργού. 

 Με υπ΄ αριθμ. πρωτ. 229353/16-11-2018 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών της 
Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 75ΩΧ7Λ7-7Υ2) εγκρίθηκε η ανάληψη υποχρέωσης πίστωσης από 
τον ΚΑΕ 02.072.9775.02.076 με δέσμευση πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ύψους 
4.154.000,00 € για τα έτη 2018-2020. 

 Με την   υπ΄ αριθμ. 3531/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής   
εγκρίθηκε το σχέδιο Διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας μέσω Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) και τα τεύχη δημοπράτησης, η διενέργεια 
του Διαγωνισμού μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ,   η δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ,  η 
αποστολή της Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση στον ελληνικό τύπο και στην ιστοσελίδα 
της Περιφέρειας Αττικής για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 
ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΠΑΓΟΥ», 
συνολικού προϋπολογισμού 3.350.000,00 € (πλέον ΦΠΑ 24%). 

  Την 10-01-2019  διεξήχθη ο διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου του έργου, με 
ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών την 17-1-2019.  

 Με την υπ’ αριθμ. 447/2019(ΑΔΑ: 6Ω547Λ7-ΛΒΝ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής   εγκρίθηκε το 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού. Με την υπ’ 
αριθμ. 79/2020 (ΑΔΑ: 9ΓΛ07Λ7-0ΛΡ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής   εγκρίθηκε το 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου και η κατακύρωση 
της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ» με ποσοστό μέσης 
έκπτωσης προσφοράς (Εμ) 65,97 % και Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά την προσφορά 
1.277.525,30 € (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) ή 1.584.131,37€ (με Φ.Π.Α.). 

 Με την  υπ’ αριθ. 201/2020 απόφαση του Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου εγκρίθηκε η 
νομιμότητα της διαδικασίας του διαγωνισμού.   

 Την 22-06-2020 υπεγράφη μεταξύ του Κυρίου του Έργου Περιφέρειας Αττικής και της 
εταιρείας ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ Α.Τ.Ε.  η με ΑΔΑ: ΩΕΥΕ7Λ7-ΤΑΑ εργολαβική σύμβαση ποσού 
1.584.131,37 €, με την οποία ανατέθηκε η εκτέλεση του ανωτέρω έργου, με συμβατική 
προθεσμία εκτέλεσης είκοσι (20) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι μέχρι την 22-
02-2022.  

 Το έργο του θέματος έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΤΡΙΤΣΗΣ» του 
Υπ. Εσωτερικών.  

 Την 3-3-2021 επιδόθηκε στην Υπηρεσία μας Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών – του 
άρθρου 161 παρ.3 η οποία υποβλήθηκε και ως όχληση του άρθρου 137 του Ν. 4412/2016 
από τον Ανάδοχο 

 Το υπ΄ αριθμ 216883/18-3-21 (ΑΔΑ: 69ΝΘ7Λ7-ΩΡΠ) με το οποίο η Υπηρεσία μας έκανε 
αποδεκτή την από 3-3-2021 ειδική Διακοπή Δήλωσης Εργασιών αποκλειστικά και μόνο για το 
λόγο καθυστέρησης πληρωμής του 1ου λογαριασμού, πέραν του διμήνου από την υποβολή 
του 

 Το με αριθμό 264154/5-4-2021 έγγραφο της Αναδόχου εταιρείας με το οποίο έγινε Άρση 
Διακοπής εργασιών του έργου του θέματος. 

 Η με αριθμό 753001/13-09-2021 (ΑΔΑ: 9ΩΕΔ7Λ7-ΑΣΒ) Απόφαση ΤΥΕΛΕ/ΔΤΕΠΑ για 
καταβολή τόκων υπερημερίας  και αποζημίωσης θετικής ζημιάς για την διακοπή εργασιών 
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Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
Στο αντικείμενο περιλαμβάνεται η πλήρης κατασκευή του βασικού δικτύου συλλογής και 
αποχέτευσης ομβρίων, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη. Ειδικότερα περιλαμβάνεται η 
κατασκευή του κεντρικού συλλεκτήρα και οκτώ συμβαλλόντων – δευτερευόντων αγωγών, με την 
τελική εκβολή των ομβρίων στον αποδέκτη, που είναι ο υφιστάμενος συλλεκτήρας της Λ. 
Μεσογείων. Η διάταξη του δικτύου έχει λειτουργική αυτοτέλεια και επάρκεια και συνδέεται, όπου 
ορίζεται στη μελέτη, με τα υπάρχοντα έργα αποχέτευσης ομβρίων υδάτων. Οι αγωγοί που 
κατασκευάζονται είναι: 
i. Ο κεντρικός συλλεκτήρας ομβρίων ΚΟ, στις οδούς Κύπρου – Πεντέλης – Στρ. Παπάγου και 
Αναστάσεως. Στο τμήμα του ΚΟ στη οδού Κύπρου από τον αποδέκτη στη Λ. Μεσογείων Χ.Θ. 
0+0,00 έως τη Χ.Θ. 0+250,00  κατασκευάζεται χυτός αγωγός 2Χ1,50Χ1,00.    
ii. Ο αγωγός Ο1 που κατασκευάζεται στις οδούς Ελ. Βενιζέλου – Νικομήδειας – Αρτέμιδας και 
Κορυτσάς.  
iii. Ο αγωγός Ο2 που κατασκευάζεται στις οδούς Κύπρου και Σμύρνης. 
iv. Ο αγωγός Ο3 που κατασκευάζεται δυτικά της Πλατείας Κύπρου. 
v. Ο αγωγός Ο3Κ που αποτελεί επέκταση του υφιστάμενου αγωγού της οδού Κορυτσάς.  
vi. Ο αγωγός Ο4 που κατασκευάζεται στις οδούς Λευκωσίας και Βυζαντίου 
vii. Ο αγωγός Ο5 που κατασκευάζεται στις οδούς Λεμεσού και Βυζαντίου 
viii. Ο αγωγός Ο6 που κατασκευάζεται στην οδό Κυρήνειας 
ix. Ο αγωγός Ο7 που κατασκευάζεται στις οδούς Στρ. Παπάγου και 25ης Μαρτίου. 
  
Για την συλλογή των ομβρίων και τη παροχέτευσή τους στους κύριους αγωγούς, θα τοποθετηθούν 
φρεάτια υδροσυλλογής, όπως φαίνεται στα αντίστοιχα σχέδια της μελέτης. 
 
Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ  
   Με την με αριθμό 753001-13-09-2021 απόφαση ΤΥΕΛΕ/ΔΤΕΠΑ έγινε μερικώς αποδεκτή η από 
11/06/2021 αίτηση του Αναδόχου για καταβολή αποζημίωσης θετικής ζημιάς. Σύμφωνα με την 
ανωτέρω απόφαση η συνολική δαπάνη των αποζημιώσεων ανέρχεται σε 52.041,75 € .   
 
Και επειδή : 

Για το έργο ισχύουν οι διατάξεις «περί κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων 
έργων» του Ν. 4412/2016 και η λοιπή νομοθεσία για την εκτέλεση των Δημοσίων έργων όπως 
ισχύουν μέχρι σήμερα 

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

   Την έγκριση δαπάνης 52.041,75 ευρώ για την καταβολή αποζημίωση θετικής ζημιάς λόγω 
διακοπής εργασιών του έργου: : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ 
ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΠΑΓΟΥ» για τους λόγους που 
αναφέρονται στο παραπάνω σχετικό. 
 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

        κατά πλειοψηφία  αποφασίζει 
 

   Την έγκριση δαπάνης 52.041,75 ευρώ για την καταβολή αποζημίωση θετικής ζημιάς λόγω 
διακοπής εργασιών του έργου: : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ 
ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΠΑΓΟΥ» για τους λόγους που 
αναφέρονται στο παραπάνω σχετικό. 

 
 
 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μπαλάφας Γεώργιος και το αναπληρωματικό 

μέλος κα. Λογοθέτη Αικατερίνη καταψηφίζουν την ανωτέρω απόφαση με την εξής 
παρατήρηση: «ΚΑΤΑ, διότι θεωρούμε απαράδεκτο το να γίνονται διακοπές εργασιών σε 
αντιπλημμυρικά έργα και μάλιστα λόγω μη πληρωμής λογαριασμών». 

 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Χρονοπούλου Νίκη δηλώνει λευκό με την 
εξής παρατήρηση: «Η εισήγηση της Υπηρεσίας αποδέχεται ότι για τη διακοπή των εργασιών 
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του αναδόχου ευθύνεται η μη έγκαιρη εξόφληση του 1ου λογαριασμού, συνολικού ποσού μόλις 
66.962,77 € για ένα έργο συνολικής συμβατικής δαπάνης ύψους 1.584.131,37€(!) και 
προτείνει την εν θέματι αποζημίωση έναντι εργολαβικής απαίτησης  53.952,53€.  Σημειώνεται 
ότι ο υπόψη λογαριασμός είχε έγκαιρα ελεγχθεί και θεωρηθεί από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία 
αφήνοντας διάστημα 1,5 μήνα για την εμπρόθεσμη εξόφλησή του, το οποίο ξεπεράστηκε, 
χωρίς όμως να αναφέρεται ο λόγος της καθυστέρησης αυτής. Είναι δε ανησυχητικό το γεγονός 
ότι στο σχετικό από 11.6.21 έγγραφό του ο ανάδοχος υπενθυμίζει την υπερημερία εξόφλησης 
και των επόμενων 2ου και 3ου λογαριασμού. Χωρίς να αμφισβητούμε το αξιόπιστο της υπ’ αρ. 
753001/13.9.21 εισήγησης του Τμήματος Υδραυλικών Έργων - Λιμενικών Έργων δεν 
μπορούμε να συμφωνήσουμε με την επιβάρυνση με πρόσθετο κόστος έργων, εξαιτίας του ότι 
μένουν απλήρωτοι λογαριασμοί (ακόμα και αν οφείλεται σε διαδικασίες που έχουν να κάνουν 
με το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων)» 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Μπαλάφας Γεώργιος  
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
Μελάς Σταύρος 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λογοθέτη Αικατερίνη  
Χρονοπούλου Νίκη 
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