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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 63 822 
   213 20 63 776 
             
Συνεδρίαση 60η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2646/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα 23-11-2021, 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: 981768/18-11-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η 
οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 18-11-2021. 
 

Θέμα 44ο  
Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ’αρ.Α467/2021 απόφασης του  Γ΄ Τμήματος του Τριμελούς 
Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς. 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Κόκκαλης Βασίλειος 

• Κοσμόπουλος Ελευθέριος  

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Μεθυμάκη Άννα 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Μελάς Σταύρος 

• Βάρσου Μαργαρίτα 

• Λογοθέτη Αικατερίνη  
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

• Κουρή Μαρία 

• Καραμάνος Χρήστος 
 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (4) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Δέσποινα Βασάκη. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα. Σαββίδου, η 
οποία  ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Στις 16.09.2021 επιδόθηκε στο Γραφείο Νομοθετικού Συντονισμού και Δικαστικών Υποθέσεων των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων η υπ’ αρ. Α467/2021 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου 
Πειραιά η οποία εξεδόθη επί με αρ. κατάθεσης ΠΡ 366/2019 προσφυγής  της Κ/Ξ με την επωνυμία 
«ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ Α.Ε. – ΘΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» κατά της τεκμαιρόμενης απόρριψης από τον Υπουργό 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων της από 26.11.2014 αιτήσεως θεραπείας της προσφεύγουσας 
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εταιρίας κατά της υπ’αρ.1950/28.8.2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής. 
Με την τελευταία αυτή απόφαση είχε απορριφθεί η 168291/27.8.2014 ένσταση της προσφεύγουσας 
κατά του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και το αίτημά της να ανασυνταχθεί το 2ο Πρωτόκολλο 
Καθορισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου «Κατασκευή του Βορείου Τμήματος του 
Κεντρικού Εξωτερικού Δικτύου  Ύδρευσης και της Κεντρικής Δεξαμενής Ύδρευσης της Νήσου Αίγινας» 
(με ημερομηνία σύναψης σύμβασης την 6η.8.2012), προκειμένου να συμπεριλάβει: 
α/νέα τιμή για τη δαπάνη μεταφοράς για το Α.Τ.9, που ανέρχεται στο ποσό των 3,60 ευρώ/μ3 
β/νέα τιμή για τη θραύση των προϊόντων εκσκαφής που συμπληρώνει το Α.Τ.9 και ανέρχεται στο ποσό 
των 15,97 ευρώ/μ3 και 
γ/η αποζημίωση για τη δαπάνη πρόσληψης αρχαιολόγου, ανερχόμενη στο ποσό των 35.824,73 ευρώ. 
Η ως άνω απόφαση κάνει δεκτή εν μέρει την προσφυγή της προσφεύγουσας εταιρίας, μόνο ως προς 
το τρίτο αίτημα της αποζημίωσης για τη δαπάνη πρόσληψης αρχαιολόγου, απορρίπτοντας τα αιτήματα 
(α) και (β). 
Η απόφαση επικαλείται ότι η Περιφέρεια Αττικής αποδέχεται αναγκαιότητα για την πρόσληψη 
επιβλέποντος  αρχαιολόγου και κρίνει ότι η ενέργεια της προσφεύγουσας να προσβλάβει με δικές της 
δαπάνες αρχαιολόγο επιβλέποντα τις εργασίες, ήταν αναγκαία προκειμένου να αρχίσουν οι εργασίες 
κατασκευής του έργου χωρίς καθυστέρηση. Ο αρχαιολόγος δε, που προσελήφθη απασχολήθηκε κατά 
το χρονικό διάστημα από 01.02.2013 έως και 31.12.2013.  
Επί της απόφασης αυτής δεν κρίνεται πρόσφορη η άσκηση ενδίκου μέσου καθώς ορίζεται από το 
άρθρο 37 του ν. 3028/2002 ότι η σωστική ανασκαφή (δηλαδή η ανασκαφή που κρίθηκε αναγκαία για 
την προστασία αρχαίων ευρημάτων που ανακαλύφθηκαν κατά την εκτέλεση τεχνικού έργου) 
χρηματοδοτείται από τον κύριο του έργου εφόσον πρόκειται για δημόσιο τεχνικό έργο υπό την έννοια 
του ν. 1418/1984. Εξάλλου, όπως προαναφέρθηκε, η ίδια η Περιφέρεια Αττικής έχει συνομολογήσει ότι 
ήταν απαραίτητη η πρόσληψη αρχαιολόγου για την ολοκλήρωση του έργου, αποδεχόμενη ότι το έργο 
δε μπορούσε να προχωρήσει χωρίς αρχαιολόγο και ως εκ τούτου  κρίνει εύλογη την πρόσληψη αυτού. 
Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για διαφορά που προκύπτει από δημόσια σύμβαση και ως εκ τούτου 
δικάζεται σε ένα και μόνο βαθμό (βλ. αρ.6 του ΚΔΔ) με μόνο δυνατό ένδικο μέσο αυτό της αίτησης 
αναίρεσης, η οποία δικάζεται με βάση τις αυστηρές προϋποθέσεις του αρ.56 του ΠΔ 18/1989 και υπό 
το όριο απαίτησης άνω των 40.000 ευρώ (αρ.53 ΠΔ 18/1989). 
Επειδή στην παρούσα δεν υφίστανται αναιρετικός λόγος σύμφωνα με το αρ.56 του ΠΔ 18/1989 και 
επιπροσθέτως, η απαίτηση είναι μικρότερη των 40.000 ευρώ, ως εκ τούτου δεν υφίσταται νόμιμος 
λόγος άσκησης ενδίκου μέσου κατά της υπ’αρ. Α467/2021 απόφασης. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα  αποφασίζει 

 
Την μη άσκηση ενδίκου μέσου κατά της υπ’αρ.Α467/2021 απόφασης του  Γ΄ Τμήματος του Τριμελούς 
Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς. 
 
 

Ο Πρόεδρος  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Μπαλάφας Γεώργιος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Μελάς Σταύρος 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
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