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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. 2218/2019 
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 8ο   
Διατύπωση γνώμης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας  του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΤΟΥ 
ΙΟΥΛΙΟΥ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1998/ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΤΑΝΤΗ ΤΩΝ 
ΑΝΑΒΑΘΜΩΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΦΕΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥΣ 
ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ Σ2 ΚΑΙ Σ3» στο από 29-03-2018 αίτημα της αναδόχου, εταιρεία 
ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ, 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 :  
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Μετά το ανωτέρω  (α) σχετικό , με το οποίο ο Ανάδοχος αιτείται την καταβολή  ποσού  
493.515,56 ευρώ, ως αποζημίωση βάσει του άρθρου 36 παρ. 11 του Ν.3669/08, για το χρονικό 
διάστημα από 26/3/2015 έως 5/10/2015 (δηλαδή για 192 ημέρες), οι οποίες αφορούν σε δαπάνες για 
προμήθειες εγγυητικών επιστολών, για κάλυψη γενικών εξόδων έδρας-διοικητικής λειτουργίας, για 
την ασφάλιση του έργου, για την αποζημίωση του προσωπικού του έργου, για τις σταλίες των 
μηχανημάτων του έργου, για την αποζημίωση των τόκων του αναπόσβεστου ποσού της 
προκαταβολής, όπως αναλυτικά αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα: 
 
Αποζημίωση προμήθειας εγγυητικών επιστολών 22.485,12 € (23,57+93,54)*192 
Αποζημίωση για γενικά έξοδα έδρας/διοικητική 
λειτουργία 

70.027,19€ 364,72 Χ 192 

Αποζημίωση ασφάλισης έργου 7.200,00 € 37,50*192 
Αποζημίωση προσωπικού έργου  76.448,07 €  
Αποζημίωση σταλιών μηχανημάτων έργου 309.802,73 €  
Αποζημίωση τόκων αναπόσβεστου ποσού 
προκαταβολής 

6.094,20 €  

Συνολικά: 492.057,30 €
 

 
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 με την υπ΄αρ.πρωτ 64439/29-03-2018/ΔΤΕΠΑ επιστολή της Αναδόχου,  σας 
παραθέτουμε τα παρακάτω: 
Α. Ιστορικό 
 Με την υπ΄αριθμ. 193/20-6-2012 Απόφαση του Δήμου Ηλιούπολης, εγκρίθηκε η μελέτη με τίτλο 

«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ – ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ 
ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ 
ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1998/ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 
ΚΑΤΑΝΤΗ ΤΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΩΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΦΕΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ 
ΣΤΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ Σ2 ΚΑΙ Σ3 ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ ΕΚΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ» η οποία συντάχθηκε με μέριμνα του. 

 Με την υπ΄αριθμ. 194/20-6-2012 Απόφαση του Δήμου Ηλιούπολης, εγκρίθηκε η οριστική μελέτη 
του έργου με τίτλο «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1998/ΑΓΩΓΟΙ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΤΑΝΤΗ ΤΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΩΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΦΕΡΤΩΝ ΣΤΗΝ 
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ Σ1 ΚΑΙ Σ3» που 
συντάχθηκε με μέριμνα του.  

 Με την με αρ. πρωτ. 2608/13-11-2013 Απόφαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της 
Περιφέρειας Αττικής εντάχθηκε το έργο του θέματος στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» με 
κωδικό MIS 452128. 

 Με την υπ’ αριθμ. 2921/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής 
εγκρίθηκε το σχέδιο διακήρυξης, τα τεύχη δημοπράτησης του έργου και η αποστολή περίληψη 
διακήρυξης. 

 Με την 289/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η μελέτη, η 
διακήρυξη, η αποστολή περίληψης του έργου του θέματος σύμφωνα με την οποία η δημοπρασία 
έγινε την 25η-2-2014. 

 Στις 25.02.2014 διενεργήθηκε ο διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου του έργου. 
 Με την υπ. αριθμ. 712/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, 

εγκρίθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας του έργου και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα στην 
εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία «ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ». 

 Στις 10-07-2014 υπογράφηκε σύμβαση για την κατασκευή του έργου μεταξύ του  Περιφερειάρχη 
Αττικής και του νομίμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας «ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ»,  ποσού 5.713.595,48€ (με ΦΠΑ) με 
συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου “δεκαέξι (16) μήνες” από την υπογραφή της σύμβασης, 
ήτοι μέχρι την 10η.11.2015. 
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 Με την με αριθμό 2290/2015 (ΑΔΑ: ΒΧ877Λ7-ΗΓΤ) Απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Αττικής χορήγησε παράταση για την εκτέλεση του έργου κατά δώδεκα (12) μήνες, 
δηλαδή έως 10-11-2016. 

 Με την με αριθμό 2809/2016 (ΑΔΑ: ΩΡ4Ν7Λ7-ΛΚΚ) Απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Αττικής χορήγησε παράταση για την εκτέλεση του έργου κατά διακόσιες δύο (202) 
ημέρες, ήτοι έως τις 31.05.2017. 

 Με την με αριθμ. πρωτ. 84974/9-5-2017 εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ και  το 1ο ΠΚΤΜΝΕ .  
 Με την με αριθμό 1578/2017 (ΑΔΑ: Ω44Φ7Λ7-ΝΑΟ) Απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή της 

Περιφέρειας Αττικής χορήγησε παράταση για την εκτέλεση του έργου κατά ενενήντα μια (91) 
ημέρες, ήτοι έως τις 31.08.2017. 

 Με την με αρ. πρωτ. 164168/29-08-2017 (ΑΔΑ: 642Μ7Λ7-836 Απόφασή της, η Γενική Δ/νση 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Υποδομών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, του τμήματος 
Υδραυλικών-Λιμενικών έργων της Περιφέρειας Αττικής, χορήγησε παράταση για την εκτέλεση του 
έργου κατά τριάντα ημέρες (30) ημέρες, ήτοι έως τις 30.09.2017. 

 Με την με αρ. πρωτ. 210783/18-10-2017 (ΑΔΑ: 6ΕΖ47Λ7-ΞΟΧ) Απόφασή της, η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, χορήγησε παράταση για την εκτέλεση του έργου κατά ενενήντα 
δύο ημέρες (92) ημέρες, ήτοι έως τις 31.12.2017.  

 Με την με αριθμ. πρωτ. 258058/15-12-2017 εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ και  το 2ο ΠΚΤΜΝΕ. 
 Με την με αρ. πρωτ. 107/2018 (ΑΔΑ: 6Υ8Υ7Λ7-ΔΑΜ) Απόφασή της, η Οικονομική Επιτροπή της 

Περιφέρειας Αττικής, χορήγησε παράταση για την εκτέλεση του έργου κατά ενενήντα ημέρες (90), 
ήτοι έως τις 31.03.2018. 

 Με την με αριθμό 1203/2018  (ΑΔΑ: 6ΦΙΧ7Λ7-ΦΟΙ) Απόφασή της, η Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Αττικής, χορήγησε παράταση για την εκτέλεση του έργου κατά εξήντα μια ημέρες (61) 
ημέρες, ήτοι έως τις 31.05.2018. 

 Την με α.π. 112599/08-06-18 αναφορά των επιβλεπόντων για την περαίωση των εργασιών.  
 Με την με αριθμ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 112599/15-06-2018 βεβαίωση περαίωσης των εργασιών η 

Προϊσταμένη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας βεβαίωσε ότι οι εργασίες της από 10-07-2014 
σύμβασης μεταξύ του Περιφερειάρχη Αττικής και του νομίμου εκπροσώπου της αναδόχου 
εταιρείας «ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΤΟΜΗ 
ΑΒΕΤΕ» για την κατασκευή του έργου «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ – 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1998/ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΤΑΝΤΗ ΤΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΩΝ 
ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΦΕΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥΣ 
ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ Σ1 ΚΑΙ Σ3» περαιώθηκαν εμπρόθεσμα την 31.05.2018 και αφού 
έχουν υποστεί ικανοποιητικά τις δοκιμασίες. 

 Με την με αριθμ. πρωτ. 236510/29-11-2018 εγκρίθηκε ο 3ος ΑΠΕ. 
 Με την με αριθμ. Πρωτ. οικ. 246316/12-12-2018 εγκρίθηκε από την Προϊσταμένη Τ.Υ.Ε.Λ.Ε. η 

Τελική Επιμέτρηση του έργου, που υποβλήθηκε εμπρόθεσμα την 27-7-2018. 
 Με την με αρ. πρωτ. 29599/08.02.2019 (ΑΔΑ: 6ΔΧΙ7Λ7-8ΞΤ) Απόφαση της Δ.Τ.Ε.Π.Α. συστάθηκε 

η Επιτροπή Προσωρινής  Παραλαβής του Έργου του θέματος. 
 Με τη με αρ. πρωτ. 94647/04-04-2019 Απόφαση ΔΤΕΠΑ (ΑΔΑ: Ω7ΜΥ7Λ7-Γ6Ξ)  εγκρίθηκε το από 

07.03.2019 Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου του θέματος. 
 
Β. 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 της Αναδόχου η σχετική 
όχληση στις 26/03/2015 (αρ.πρωτ 64953/26-3-2015/ΔΤΕΠΑ) δικαιούται αυτή να ζητήσει αποζημίωση 
μόνο για τις θετικές του ζημίες που προκαλούνται μετά την ανωτέρω ημερομηνία. 

Συνεπώς, για τον υπολογισμό της αποζημίωσης για τις θετικές ζημίες που προκλήθηκαν στην  
εταιρεία λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα από 26-3-2015 έως 05-10-2015, δηλαδή για χρονικό 
διάστημα εκατό ενενήντα δύο (192) ημερών  
 

Γ. Υπολογισμός αποζημίωσης θετικών ζημιών για το χρονικό διάστημα από 26-03-2015 έως 05-10-
2015 
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Τα επιμέρους ποσά ανά κατηγορία δαπάνης για το διάστημα των εκατό ενενήντα δύο (192) ημερών, 
δηλαδή από 26-03-2015 έως 05-10-2015, που γίνονται αποδεκτά από την Υπηρεσία έχουν ως 
ακολούθως: 

1) Η αποζημίωση για την πρόσθετη δαπάνη για προμήθειες εγγυητικών επιστολών γίνεται δεκτή για 
το χρονικό διάστημα των 192 ημερών. Επομένως, η αποζημίωση διαμορφώνεται ως εξής:  
(23,57+93,54)€ Χ 192= 22.485,12 €. 

2) Η αποζημίωση για τα γενικά έξοδα/διοικητική λειτουργία έδρας (κεντρικών γραφείων) γίνεται δεκτή 
με υπολογισμό του ποσοστού γενικών εξόδων της έδρας βάσει του ισολογισμού της εταιρείας την 
τελευταία 3ετία. Επομένως, η αποζημίωση διαμορφώνεται ως εξής:  [721.689  (Μ.Ο. εξόδων 
διοικ/κης λειτουργίας 3/ετίας) + 4`6.744 (Μ.Ο. χρηματοοικονομικού κόστους 3/ετιας)] / 28.673.875 
(Μ.Ο. κύκλου εργασιών 3/ετιας) = 2,68%. Αναλογία ημερήσιων γενικών εξόδων έδρας στο έργο: 
7.015,73 Χ 2,68% = 188,02€/ημ. Δαπάνη για τις  εκατό ενενήντα δύο ημέρες διακοπής: 188,02 Χ 
192 = 36.100,14 €. 

3) Η αποζημίωση για την πρόσθετη δαπάνη για την ασφάλιση του έργου γίνεται δεκτή για το χρονικό 
διάστημα των 192 ημερών. Επομένως, η αποζημίωση διαμορφώνεται ως εξής: 37,50€ Χ 192= 
7.200,00 €. 

4) Από τα προσκομιζόμενα παραστατικά για την αποζημίωση του προσωπικού του έργου για το 
διάστημα από 26-03-2015 έως 05-10-2015,  

 
Η αποζημίωση του προσωπικού του έργου γίνεται δεκτή για το χρονικό διάστημα για το διάστημα 
από 26-03-2015 έως 05-10-2015 δηλαδή για 192 ημέρες ή 192/30=6,40 μήνες και η αποζημίωση 
διαμορφώνεται ως εξής:  
α) από τα τιμολόγια Νο38, Νο39, Νο40, Νο41, Νο42, Νο43, Νο44  η αμοιβή είναι 3.550,00€ ανά 
μήνα ή 6,40x3.550,00€=22.720,00€ + ποσοστό επιδόματος άδειας=(6.40/12) x1.775,00€ = 
940,75€ + ποσοστό δώρου Χριστουγέννων=(6.40/8)x3.697,89€=2.958,32€, δηλαδή σύνολο 
26.619,07€ 
β) από τις αναλυτικές καταστάσεις μισθοδοσίας η αμοιβή είναι 2.154,61€ ανά μήνα ή 6,40 x 
2.154,61€ = 13.789,51€  πλέον  ποσοστό επιδόματος άδειας = (6.40/12) x 1,077,34€ = 570,99€ 
πλέον ποσοστό δώρου Χριστουγέννων = (6.40/8)x 2.244,27€ = 1.795,41€, δηλαδή σύνολο 
16.155,91€ 
γ) από τις αναλυτικές καταστάσεις μισθοδοσίας η αμοιβή είναι 1.706,52€ ανά μήνα ή 6,40 x 
1.706,52€ = 10.921,73€ πλέον  ποσοστό επιδόματος άδειας = (6.40/12) x 853,274€ = 452,23€ 
πλέον  ποσοστό δώρου Χριστουγέννων = (6.40/8)x 1.075,68€ = 860,54€, δηλαδή σύνολο 
12.234,50€ 
δ) από τις αναλυτικές καταστάσεις μισθοδοσίας η αμοιβή είναι 1.458,61€ ανά μήνα ή 6,40 x 
1.458,61€ = 9.335,10€ πλέον ποσοστό επιδόματος άδειας = (6.40/12) x 729,31€ = 386,54€ 
πλέον ποσοστό δώρου Χριστουγέννων = (6.40/8)x 947,39€ = 757,91€, δηλαδή σύνολο 
10.479,55€ 
ε) από τις αναλυτικές καταστάσεις μισθοδοσίας η αμοιβή είναι (3.405,73€*4/24) + 
(2.715,52€*4/23)= 567,62 € +472,26€ =1.039,88€  
στ) από τις αναλυτικές καταστάσεις μισθοδοσίας η αμοιβή είναι 2.445,21€ + 2.392,58€=4.837,79€ 
 
Η δαπάνη όπως προκύπτει από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά είναι 26.619,07€ + 
16.155,91€ + 12.234,50€ + 10.479,55€ + 1.039,88€ + 4.837,79€= 71.366,70€ 

 
5) Λαμβάνοντας υπόψη τον δηλωθέντα στο Π.Π.Ε.  Μηχανολογικό Εξοπλισμό, είναι αποδεκτός ο 

αναγραφόμενος εξοπλισμός στον υποβληθέντα πίνακα για την εκτέλεση των αναγκαίων 
εργασιών. Σε ότι αφορά τον υπολογισμό της  σταλίας του εξοπλισμού, λαμβάνοντας υπόψη το 
νομικό πλαίσιο που διέπει την εργολαβική σύμβαση, και το  διάστημα υπολογισμού των σταλίων 
στο διάστημα από 26-03-2015 έως 05-10-2015, αφαιρουμένων των αργιών, διαμορφώνεται κατά 
περίπτωση ως εξής:  

        για το χρονικό διάστημα από 26-03-2015 έως 29-04-2015 
α) Περίοδος 136 ημερών, δηλαδή 1011,72€ X 136=137.593,92€  
β) Περίοδος 85 ημερών, δηλαδή 1.058,72€ X 85=89.991,20€  
γ) Περίοδος 55 ημερών, δηλαδή 39,13€ X 55=2.152,15€  
δ) Περίοδος 45 ημερών, δηλαδή 744,74€ X 45=33.513,30€  
ε) περίοδος 25 ημερών, δηλαδή 1.092,39€ X 25= 27.309,76€  
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ζ) περίοδος 20 ημερών, δηλαδή 962,12€ X 20=19.242.40€ 
Επομένως, η αποζημίωση διαμορφώνεται ως εξής : 137.593,92€ + 89.991,20€ + 2.152,15€ + 
33.513,30€ + 27.309,76€ + 19.242.40€ = 309.802,73 € 
 

6) Η αποζημίωση των τόκων του αναπόσβεστου ποσού προκαταβολής για το χρονικό διάστημα  
των 192 ημερών διαμορφώνεται ως εξής: Η αναπόσβεστη προκαταβολή προ της διακοπής είναι 
204.846,68€ και το επιτόκιο του αναπόσβεστου ποσού προκαταβολής ανά έτος είναι 5,10%. Η 
δαπάνη των τόκων του αναπόσβεστου ποσού της προκαταβολής προκύπτει = (204.846,68 x 
5,10%) /12 μήνες = 870,60€ ανά μήνα. Επομένως, η αποζημίωση διαμορφώνεται ως εξής : 
870,60€ x 7 μήνες = 6.094,20 € 
 

Συνεπώς, το συνολικό ποσό των θετικών ζημιών ανέρχεται σε: (1) 22.485,12 € + (2) 36.100,14 € + (3) 
7.200,00 € + (4) 71.366,70 € +(5) 309.802,73 € +  (6) 6.094,20 € = 453.048,89 €   το οποίο αφορά, 
αντίστοιχα, σε δαπάνες: εξυπηρέτησης εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης, γενικών εξόδων της 
έδρας, ασφάλισης του έργου, αμοιβής προσωπικού του έργου, σταλίες μηχανημάτων, εξυπηρέτησης 
των τόκων του αναπόσβεστου ποσού της προκαταβολής.  

 
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.» 

3. Δεδομένου ότι προκύπτουν δαπάνες που δεν είναι επιλέξιμες  από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Αττική 2014-2020». 

 
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α 

Την έγκριση  πρόσθετης δαπάνης για το  έργο: ««ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
1998/ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΤΑΝΤΗ ΤΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΩΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΦΕΡΤΩΝ 
ΣΤΗΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ Σ2 ΚΑΙ Σ3», 
ποσού 453.048,89  Ευρώ για αποζημίωση θετικών ζημιών πλέον αναλογούντος ΦΠΑ 24%, ήτοι 
συνολικού ποσού πεντακοσίων  εξήντα μία  χιλιάδων  επτακοσίων ογδόντα ευρώ και εξήντα 
τριών  λεπτών (561.780,63 € ) της  αναδόχου εταιρείας  ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ, για το διάστημα από 
26/03/2015 έως 05/10/2015, όπως προκύπτει από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά που 
τεκμηριώνουν την παραπάνω αποζημίωση, προκειμένου για την πληρωμή τους καθώς  και τον 
καθορισμό πηγή χρηματοδότησης, δεδομένου ότι προκύπτουν δαπάνες που δεν είναι επιλέξιμες  από 
το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020».  

 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 
λαμβάνοντας υπόψη ότι 

 
1. Με το με αρ. πρωτ 47844/06-03-2015 ΤΥΕΛΕΒ/ΔΤΕΠΑ  με θέμα «Προσωρινή διακοπή 

εργασιών  του έργου», δόθηκε εντολή για την άμεση διακοπή των εργασιών στο έργο σε 
συνέχεια της έκδοσης από το Ε΄Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας της από 02-03-
2015 Προσωρινής Διαταγής για την άμεση διακοπή των εργασιών του έργου, μέχρι την 
έκδοση της απόφασης επιτροπής Αναστολών επί της εκκρεμούς αίτησης αναστολής 

2. Η ως άνω διακοπή διήρκησε έως την 05-10-2015  κατόπιν της έκδοσης του από 28-09-2015 
Πιστοποιητικού του Συμβουλίου της Επικρατείας σε συνέχεια της έκδοσης από το Ε’ τμήμα 
του ΣτΕ της 3314/2015 απόφασης με την οποία απορρίπτεται η αίτηση ακύρωσης και γίνεται 
αποδεκτή η παρέμβαση 
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3. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει υπολογίσει αναλυτικά τεκμηριωμένα την οφειλόμενη 
αποζημίωση, ιδίως δε έχει ελέγξει όλες τις δαπάνες που αφορούν δαπάνες εξυπηρέτησης 
εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης, γενικών εξόδων της έδρας, ασφάλισης του έργου, 
αμοιβής προσωπικού του έργου, σταλίες μηχανημάτων, εξυπηρέτησης των τόκων του 
αναπόσβεστου ποσού της προκαταβολής   και έχει διαπιστώσει ότι υπάρχει πλήρης 
τεκμηρίωση και όλες οι σχετικές εγγραφές στο ημερολόγιο 

4. Το έργο ευρίσκεται στη φάση της Οριστικής Παραλαβής και της συναφούς έκδοσης του 
Τελικού Λογαριασμού 

 
Κατά πλειοψηφία αποφασίζει  

Την έγκριση, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας, της  πρόσθετης δαπάνης για 
αποζημίωση θετικών ζημιών για το  έργο: ««ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ – 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1998/ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΤΑΝΤΗ ΤΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΩΝ 
ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΦΕΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥΣ 
ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ Σ2 ΚΑΙ Σ3», ποσού 453.048,89  Ευρώ πλέον αναλογούντος ΦΠΑ 
24%, υπό την προϋπόθεση ότι α) θα υπάρξει θετική νομική γνωμοδότηση για την συμπερίληψη 
της δαπάνης στον Τελικό Λογαριασμό του έργου και β) θα υπάρξει αντίστοιχη εγγραφή ποσού στο 
ΠΕΕ ή στο ΠΔΕ. 
 
Το αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής κ. Ζαχαρίας Πελέκης ψηφίζει λευκό 
 

 
Ο Πρόεδρος 

 
 

 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

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