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

 Τηλ.: 213 20 63 776 
         213 20 63 538 
 
Συνεδρίαση 41η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2217/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 29-08-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 482854 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 26-08-2019. 
 

Θέμα 7ο   
Διατύπωση γνώμης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας  του έργου: «Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής 
Ταφής  (ΧΥΤ) στην ΟΕΔΑ Βορειοανατολικής Αττικής Στη θέση «Μαύρο Βουνό» Γραμματικού» στο 
από 12-02-2019 αίτημα της αναδόχου, ΚΞΙΑ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. – ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε., 
για καταβολή αποζημίωσης θετικής ζημιάς λόγω διακοπής εργασιών 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  
 Μπαλάφας Γεώργιος 

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Χρυσικός Φώτιος 
 Νερούτσου Μαρία 
 Μεταξά Ειρήνη 
 Χριστάκη Μαρία 
 Πελέκης Ζαχαρίας 

Απόντες:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Δημάκος Δημήτρης  
 Σαπουνά Αγγελική  
 Τζίβα Αιμιλία 
 Καράμπελας Κωνσταντίνος  
 Μπαλού Αλεξάνδρα  
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

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 κα Αικατερίνη 
Ασημακοπούλου 
  
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 8 από τα 11 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την 
εισήγηση της Διεύθυνση Τεχνικών Έργων στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
Έχοντας υπόψη :  

Μετά το ανωτέρω (ε) σχετικό, με το οποίο η Ανάδοχος αιτείται την καταβολή ποσού 38.393,09€, 
ως αποζημίωση βάσει του άρθρου 36 παρ. 11 του Ν.3669/08, για το χρονικό διάστημα από 17-01-
2019 έως 02-02-2019 αναλυτικότερα:  
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 Για την παραμονή των μηχανημάτων στο τόπο του έργου για το χρονικό διάστημα από 
17-01-2019 (ημερομηνία όχλησης) έως και 01-02-2019 (ημερομηνία εντολής 
απομάκρυνσης των μηχανημάτων), δηλαδή για χρονικό διάστημα 15 ημερών, με 
αντίστοιχο ημερήσιο μίσθωμα 2.110,34€, όπως αναφέρεται και στην από 17-01-2019 
όχλησή μας, ήτοι συνολικού ποσού 15 ημέρες * 2.110,34€ (ημερήσιο κόστος)  = 
31.655,10€.  

 Για την απομάκρυνση των μηχανημάτων από τον χώρο του έργου την 02-02-2019, το 
ημερήσιο κόστος ανέρχεται σε 6.737,99€, καθώς πέρα από το μίσθωμα περιλαμβάνει και 
τις δαπάνες για καύσιμα, λιπαντικά και χειριστές.  

Συνολικά : 31.655,10€ + 6.737,99€ = 38.393,09€ 
 

και αφού λάβαμε υπόψη την αναφερόμενη σχετική αλληλογραφία, μετά από την εξέταση των 
επιμέρους αιτούμενων ποσών αποζημίωσης και τον έλεγχο των σχετικών παραστατικών που 
υποβλήθηκαν, για την απασχόληση (πραγματική και δυνητική) στο έργο κατά το διάστημα της 
διακοπής των εργασιών, σας παραθέτουμε τα παρακάτω: 
Α. Χρονικό διάστημα δικαιούμενης αποζημίωσης 
Σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 36 του Ν. 3669/08 «Αν ο κύριος του έργου καταστεί 
υπερήμερος ως προς την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του, ο ανάδοχος δικαιούται να 
ζητήσει αποζημίωση μόνο για τις θετικές του ζημίες που προκαλούνται μετά την επίδοση από αυτόν 
σχετικής έγγραφης όχλησης.» Δεδομένου ότι, υποβλήθηκε από μέρους σας η σχετική όχληση στις 17-
01-2019 (αρ. πρωτ. 16747/17-01-19/ΔΤΕΠΑ) δικαιούστε να ζητήσετε αποζημίωση μόνο για τις θετικές 
του ζημίες που προκαλούνται μετά την ανωτέρω ημερομηνία. 
Συνεπώς, για τον υπολογισμό της αποζημίωσης λαμβάνονται υπόψη το παρακάτω χρονικό διάστημα 
από 17-01-2019 έως 02-02-2019. 
Β. Υπολογισμός αποζημίωσης θετικών ζημιών για το χρονικό διάστημα από 17-01-19 έως 02-02-2019 

 Για την παραμονή των μηχανημάτων στο τόπο του έργου για το χρονικό διάστημα από 
17-01-2019 (ημερομηνία όχλησης) έως και 01-02-2019 (ημερομηνία εντολής 
απομάκρυνσης των μηχανημάτων), δηλαδή για χρονικό διάστημα 15 ημερών, με 
αντίστοιχο ημερήσιο μίσθωμα 2.110,34€, όπως αναφέρεται και στην από 17-01-2019 
όχλησή μας, ήτοι συνολικού ποσού 15 ημέρες * 2.110,34€ (ημερήσιο κόστος)  = 
31.655,10€.  

 Για την απομάκρυνση των μηχανημάτων από τον χώρο του έργου την 02-02-2019, το 
ημερήσιο κόστος ανέρχεται σε 6.737,99€, καθώς πέρα από το μίσθωμα περιλαμβάνει και 
τις δαπάνες για καύσιμα, λιπαντικά και χειριστές.  

 
Συνεπώς, το συνολικό ποσό των θετικών ζημιών ανέρχεται σε: 31.655,10€ + 6.737,99€ = 
38.393,09€.  
 

Και επειδή:  
1. Για  το  έργο  ισχύουν  οι  διατάξεις  περί  κατασκευής Δημοσίων  Έργων του Ν. 3669/08  

«Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» όπως 
τροποποιήθηκε με τον Ν.4070/2012 και τον Ν.4146/2013 και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας για 
την εκτέλεση των Δημοσίων έργων και ειδικότερα το άρθρο 36 του Ν.3669/08. 

2. Σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 36 του Ν. 3669/08 «Αν ο κύριος του έργου καταστεί 
υπερήμερος ως προς την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του, ο ανάδοχος δικαιούται 
να ζητήσει αποζημίωση μόνο για τις θετικές του ζημίες που προκαλούνται μετά την επίδοση από 
αυτόν σχετικής έγγραφης όχλησης.» 

 
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α 

Την έγκριση  πρόσθετης δαπάνης για το  έργο «Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής  (ΧΥΤ) στην 
ΟΕΔΑ Βορειοανατολικής Αττικής Στη θέση «Μαύρο Βουνό» Γραμματικού» ποσού 38.393,09€ πλέον 
αναλογούντος ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού σαράντα επτά  χιλιάδων  εξακοσίων εφτά ευρώ και 
σαράντα τριών  λεπτών (47.607,43€), ως αποζημίωση θετικών ζημιών, για το διάστημα από 17-01-
2019 έως 02-02-2019, όπως προκύπτει από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν 
την παραπάνω αποζημίωση. 
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Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

Λαμβάνοντας υπόψη α) ότι η διακοπή εργασιών οφείλεται στα επισόδια στο χώρο του έργου. Β) 
τους υπολογισμούς της υπηρεσίας 

κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
 

Την έγκριση  πρόσθετης δαπάνης για το  έργο «Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής  (ΧΥΤ) στην 
ΟΕΔΑ Βορειοανατολικής Αττικής Στη θέση «Μαύρο Βουνό» Γραμματικού» ποσού 38.393,09€ πλέον 
αναλογούντος ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού σαράντα επτά  χιλιάδων  εξακοσίων εφτά ευρώ και 
σαράντα τριών  λεπτών (47.607,43€), ως αποζημίωση θετικών ζημιών, για το διάστημα από 17-01-
2019 έως 02-02-2019, όπως προκύπτει από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν 
την παραπάνω αποζημίωση. 
 

 Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ Ζαχ. Πελέκης δηλώνει κατά. . 

 
Ο Πρόεδρος 

 
 

 
 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Μπαλάφας Γεώργιος 
Χρυσικός Φώτιος 
Νερούτσου Μαρία 
Μεταξά Ειρήνη 
Χριστάκη Μαρία 
Πελέκης Ζαχαρίας 
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