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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. 2225/2019 
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 15ο   
Ματαίωση της διάλυσης σύμβασης του εργου: «BΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ 
ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ». 
 
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  
 Βρύνα Φωτεινή 
 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 ΠΕ Ανατολ. Αττικής στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη :  
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
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1. Με  την αρ. 1468/27-6-2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 3-6-2014 
Πρακτικό της Δημοπρασίας του έργου του θέματος και κατακυρώθηκε το έργο στην εταιρεία 
ΜΕΤΡΟ ΑΤΕ με προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης 43,37% . 

2. Η σύμβαση κατασκευής του έργου υπογράφηκε στις 4-12-2014 ποσού 2.616.750,49 Ευρώ με 
αναθεώρηση και ΦΠΑ  και  συμβατική προθεσμία περαίωσης  12 μήνες (έως 3-12-2015). 

3. Μετά  την υπογραφή της Σύμβασης και τις πρώτες αρχαιολογικές έρευνες στο θαλάσσιο χώρο 
του έργου η Δ/νση Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων Υπουργείου Πολιτισμού 
εξέδωσε  την υπ αρίθ. 230138/135255/11544/3365/24-8-2015 Απόφαση με την οποία 
εγκρίθηκε μερικώς και με όρους η μελέτη του θέματος και ζητήθηκε η σύνταξη 
Τροποποιημένης μελέτης  για το τμήμα του έργου που αφορά την επέκταση του Νότιου 
προσήνεμου μόλου και τη διαπλάτυνση των κρηπιδωμάτων στο εσωτερικό του υφιστάμενου 
τμήματος αυτού, για λόγους προστασίας  των εντοπισθέντων αρχαιοτήτων. 

4. Με την υπ αρίθ. ΤΕ 226561/5469/2015 Απόφαση ΔΤΕ  εγκρίθηκε η εκτέλεση επειγουσών 
εργασιών (πριν την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου) και συγκεκριμένα η εκπόνηση 
τροποποιημένης μελέτης για την κατασκευή του έργου σύμφωνα με τους όρους και 
προϋποθέσεις που τέθηκαν στην  υπ αρίθ. 230138 / 135255/ 11544 / 3365 / 24-8-2015 
Απόφαση Δ/νσης Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων Υπουργείου Πολιτισμού. 

5. Με το από 29-12-2015 έγγραφό της η Δ/νση Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων του 
Υπουργείου Πολιτισμού ενέκρινε υπό όρους την τροποποιημένη μελέτη της Α’ φάσης των 
έργων. 

6. Με την αριθ 377/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας 
στο έργο έως 3-8-16 και με την αριθ 1486/2016 Απόφαση ΟΕ, χορηγήθηκε παράταση 
προθεσμίας έως 3-12-2016. 

7. Με την υπ’ αρ. ΑΠ Φ53/431810/259356/16293/4915/23-12-2016 Απόφαση της Δ/νσης 
Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού, αποφασίστηκε η μη 
έγκριση τροποποίησης της μελέτης της Β’ φάσης των έργων «προκειμένου να προηγηθεί 
ανασκαφική έρευνα στο χώρο, με έξοδα των αιτούντων, ώστε να οριοθετηθεί επακριβώς η 
έκταση των αρχαιολογικών καταλοίπων» 

8. Με την ΑΠ ΤΕ 218346/5815/ 30-11-2016 Απόφαση Διευθύνουσας Υπηρεσίας και ενώ δεν 
είχαν εκτελεστεί παρά μόνο ελάχιστες εργασίες (κατασκευή και όχι τοποθέτηση Τεχνιτών 
Ογκολίθων) στο έργο λόγω προβλημάτων αρχαιολογίας, έγινε αποδεκτή η από 22-11-2016 
Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών της αναδόχου εταιρείας. 

9. Στο διάστημα που ακολούθησε η  Ανάδοχος Εταιρεία, δεν ζήτησε τη διάλυση της σύμβασης 
σύμφωνα με το άρθρο 62 του ν. 3669/2008, αλλά ούτε αιτήθηκε παράταση προθεσμίας 
(σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 78 του ν. 4313/2014 και στο άρθρο 48 του ν. 
3669/2008). 

10. Με το υπ’ αρ. πρωτ. 279/17-2-2017 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Αλιείας 
και Θάλασσας ζητήθηκε από την Αρχαιολογική Υπηρεσία η υποβολή εντός 20 ημερών 
πρότασης για ένταξη του υποέργου της υποβρύχιας αρχαιολογικής έρευνας με συγκεκριμένο 
χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση της 
χρηματοδότησης της Πράξης. 

11. Με την υπ΄ αρ. πρ. Φ53/431810/259356/16293/4915/23-12-2016 Απόφαση της Δ/νσης 
Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού, απαραίτητη 
προϋπόθεση για την κατασκευή του έργου είναι η υλοποίηση της αρχαιολογικής έρευνας στο 
θαλάσσιο χώρο του αλιευτικού καταφυγίου και εν συνεχεία η υποβολή και έγκριση νέας 
μελέτης με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας. 

12. Με την υπ’ αρ. 1306/12.9.2017 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & 
Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων,  η Πράξη εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5009441. 

13. Με την από 9-10-2017 αίτηση της, η ανάδοχος εταιρεία ζήτησε χορήγηση παράτασης 
εργασιών, μετά την εκπνοή της συμβατικής λήξης (συνολικής προθεσμίας) του έργου 
(σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 78 του ν. 4313/2014 και στο άρθρο 48 του ν. 
3669/2008). 

14. Με το υπ’ αρ. πρ. Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας 86/26-02-2018 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης ΕΠ Αλιείας & Θάλασσας, διατυπώθηκε  αρνητική γνώμη για την παράταση της 
συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου δεδομένου ότι «…δεν έχουν τηρηθεί τα 
οριζόμενα στο άρθρο 48 του Ν. 3669/2008, αφού παράταση προθεσμίας έργου δύναται να 
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χορηγηθεί εντός της συμβατικής προθεσμίας ή της εγκεκριμένης παράτασης, ενώ και η 
απόφαση έγκρισης πρέπει να εκδοθεί εντός της συγκεκριμένης προθεσμίας…». 

15. Με το υπ’ αρ. πρ. Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας 456/27-02-2018  έγγραφο της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Αλιείας & Θάλασσας διατυπώθηκε  αρνητική γνώμη σε ό,τι 
αφορά την προέγκριση του 1ου ΑΠΕ, 1ου ΠΚΤΜΝΕ και της 1ης ΣΣΕ, δεδομένου ότι: «…για το 
συγκεκριμένο υποέργο η εγκεκριμένη τελευταία παράταση του έληξε στις 3-12-2016 και μέχρι 
σήμερα – εντός αυτής – δεν έχει χορηγηθεί άλλη νόμιμη παράταση. Συνεπώς δεν είναι δυνατή 
η έγκριση των προαναφερομένων αφού η μεταβολή ποσοτήτων οδηγεί οπωσδήποτε σε 
αναπροσαρμογή του χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου (άρθρο 5 παρ. 4 Ν. 1418/84), 
το οποίο δεν υφίσταται.» 

16. Σύμφωνα με το  πόρισμα του ελέγχου που πραγματοποιήθηκε στο έργο στις 18-4-2016 έως 
21-4-2016 από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ / ΓΕΝΙΚΟ 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ,: «Κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο του φυσικού αντικειμένου, 
διαπιστώθηκε η μη υλοποίηση του ελεγχόμενου υποέργου 3 λόγω προβλημάτων που 
ανέκυψαν εξαιτίας αρχαιολογικών ευρημάτων τόσο σταθερών όσο και κινητών στον 
υποθαλάσσιο χώρο κατασκευής του αλιευτικού καταφυγίου (καθυστερημένη κινητοποίηση της 
Αρχαιολογικής Υπηρεσίας πριν και μετά το εντοπισμό των αρχαιολογικών ευρημάτων που 
ανέδειξαν οι διενεργηθείσες αυτοψίες καθώς και μη παροχή σαφών οδηγιών από πλευράς της 
προς τον Δικαιούχο (ΔΤΕ/ΠΕΑΑ), για τη συνολική μη υλοποίηση του ελεγχόμενου 
υποέργου….Το υποέργο 5 δεν είχε ενεργοποιηθεί παρ’ όλες τις επανειλημμένες έγγραφες 
οχλήσεις του Δικαιούχου (ΔΤΕ/ΠΕΑΑ) του ελεγχόμενου υποέργου 3 προς την Εφορία Εναλίων 
Αρχαιοτήτων, η οποία αποτελεί το Δικαιούχο του Υποέργου 5» 

17.  Με το με αρ. πρ. ΤΕ 89453/2212/09-05-2018 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας δόθηκε 
εντολή στην Ανάδοχο εταιρεία για οριστική διακοπή των εργασιών, σύμφωνα με το άρθρο 62 
του Ν. 3669/2008. 

18.  Η Ε.ΕΝ.Α. συνέταξε και διαβίβασε στην Υπηρεσία μας σχέδιο μνημονίου συνεργασίας για τη 
διενέργεια υποβρύχιας αρχαιολογικής έρευνας στο πλαίσιο του έργου του θέματος, και 
αναμένεται η υπογραφή του από τα συμβαλλόμενα μέλη. 

19. Με το από 12-06-2018 (αρ. πρ. ΔΤΕ/ΠΕΑΑ: ΤΕ 115096/2874)  οίκοθεν αίτημα της, η 
Ανάδοχος εταιρεία  αιτήθηκε την ματαίωση διάλυσης με στοιχεία υπολογισμού της 
αποζημίωσης που αξιώνει σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 63 του Ν3669/2008. 

20. Με την από 28-06-2018 Εισήγηση του, ο  Αν. Προϊστάμενος του Τμήματος Υδραυλικών 
Έργων-Λιμενικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων στην Π.Ε.Α.Α.,  εισηγήθηκε τη 
ματαίωση διάλυσης της σύμβασης του έργου: «Bελτίωση και Εκσυγχρονισμός Αλιευτικού 
Καταφυγίου Παλαιάς Φώκαιας» με κωδικό ΟΠΣ 5009441, σε εφαρμογή του άρθρου 63 του Ν. 
3669/2008, σύμφωνα με το σκεπτικό που αναφέρεται σε αυτήν. 

21. Με την αρ. πρωτ. ΤΕ127667/3225/02-07-2018 Εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, 
εισηγήθηκε τη συγκρότηση επιτροπής για την έρευνα του βάσιμου των απαιτήσεων της 
αναδόχου εταιρίας «ΜΕΤΡΟ Α.Τ.Ε.» για τη ματαίωση διάλυσης της σύμβασης του έργου: 
«BΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ» με 
κωδικό ΟΠΣ 5009441, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 63 του Ν3669/2008. 

22. Με την υπ’ αρίθμ. 1923/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής 
(ΑΔΑ: 6ΛΔΓ7Λ7-ΘΝΤ) συγκροτήθηκε η  επιτροπή για την έρευνα του βάσιμου των 
απαιτήσεων της αναδόχου εταιρίας  «ΜΕΤΡΟ  Α.Τ.Ε.»  για  τη  ματαίωση  διάλυσης  της  
σύμβασης  του  έργου: «BΕΛΤΙΩΣΗ  ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ  ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ  ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ  
ΠΑΛΑΙΑΣ  ΦΩΚΑΙΑΣ»  με  κωδικό  ΟΠΣ 5009441 

23. Με την από 13/9/2018 Αίτησή του (ΤΕ 174864/4682) ο ανάδοχος προσκόμισε τα 
συμπληρωματικά στοιχεία  τα οποία ζητήθηκαν μετά από αναφορά της επιτροπής η οποία του 
διαβιβάστηκε με το αρ. πρωτ. ΤΕ171635/4573/7-9-2018 έγγραφο της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας.  

24. Με  το υπ  αριθμ. ΤΕ 188630/5095/10-1-2019 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ζητήθηκε 
η γνωμοδότηση από την Νομική Υπηρεσία ως προς το εξής: 

«Με δεδομένο το ότι σύμφωνα δε με την παράγραφο 3 του άρθρο 63 του Ν.3669/08, η 
αποζημίωση δεν μπορεί να είναι ανώτερη από αυτή που έχει εκτιμήσει η επιτροπή, εκτός αν 
πρόκειται για διόρθωση ή συμπλήρωση των στοιχείων της έκθεσης της επιτροπής 
παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε: 
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Α) Εάν υπάρχει η δυνατότητα από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής να 
εγκρίνει την καταβολή αποζημίωσης για το τμήμα του κόστους για το οποίο η επιτροπή δεν 
καταλήγει σε εκτίμηση και συγκεκριμένα για α) τόκους κεφαλαίου κίνησης και γενικότερα 
χρηματοοικονομικό κόστος (για δέσμευση εγγυητικών επιστολών για τρία έτη) και β) έξοδα 
έδρας – έξοδα διοίκησης 

Β) Την σχετική διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί.»  
χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει σχετική απάντηση. 

 
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ  

1. Η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την παραπάνω Απόφαση υπέβαλε το Πρακτικό της, την 
01-10-2018 (αρ. πρωτ. ΤΕ 188630/5095) σύμφωνα με το οποίο εκτιμάται το ύψος των 
θετικών ζημιών που αφορούν τη ματαίωση για τη διάλυση της εργολαβικής σύμβασης στο 
ποσό των 190.217,54 €  καθώς και στο ποσό των  51.817,78 € ως προτεινόμενη δαπάνη 
πλωτών ναυπηγημάτων ήτοι συνολική αποζημίωση 242.035,32€. 

2. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 63 του ν. 3669/2008: «Η ματαίωση διάλυσης της 
σύμβασης και η σχετική αποζημίωση εγκρίνονται με απόφαση της προϊσταμένης αρχής. Η 
έγκριση ματαίωσης της διάλυσης γίνεται μετά από προηγούμενη γραπτή αποδοχή του ύψους 
της αποζημίωσης από τον ανάδοχο. Η αποζημίωση δεν μπορεί να είναι ανώτερη από αυτή 
που έχει εκτιμήσει η επιτροπή, εκτός αν πρόκειται για διόρθωση ή συμπλήρωση των 
στοιχείων της έκθεσης της επιτροπής. Με την έγκριση της ματαίωσης μπορεί να εγκριθούν και 
οι αναγκαίες προσαρμογές στις προθεσμίες του έργου». 

3. Σύμφωνα με την αρ. πρ. 15400/17-4-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών με την οποία καθορίζονται τα αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα και 
ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν στην εκτέλεση έργων του ν. 3669/2008 των Περιφερειών, 
αρμοδιότητες Προϊσταμένης Αρχής για την έγκριση ματαίωσης διάλυσης  ασκεί η Οικονομική 
Επιτροπή. 

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

Α) Την εξέταση του από 12/06/2018 αιτήματος της αναδόχου εταιρείας καθώς και του από 01-10-
2018 πρακτικού της επιτροπής που συστήθηκε υπ’ αρίθμ. 1923/2018 Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής και την λήψη απόφασης για την ματαίωση ή μη της σύμβασης. 
το άρθρο 63 του Ν.3669/08 περί ματαίωσης της διάλυσης της σύμβασης. 
Β) Για την αναπροσαρμογή  της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών χορηγώντας παράταση 
δώδεκα (12) μηνών, στην περίπτωση απόφασης ματαίωσης της διάλυσης. 

 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

 
λαμβάνοντας υπόψη  

 
το υπ΄ αρ. πρωτ.: 468702/19-08-2018 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Νομικής Υποστήριξης, 

το οποίο εκδόθηκε κατόπιν της υπ’ αρ. 1918/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και 
σύμφωνα με το οποίο:  
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ομόφωνα αποφασίζει 
Α) Την προώθηση της υπ΄ αρ. πρωτ.: 468702/19-08-2018 Νομικής Γνωμοδότησης στην αρμόδια 
επιτροπή που έχει συγκροτηθεί για την έρευνα του βάσιμου των απαιτήσεων της αναδόχου 
εταιρίας και  
Β) την μετέπειτα επανεισαγωγή του ζητήματος στην ΟΕ, αφού πρώτα εκδοθεί από την αρμόδια 
επιτροπή το σχετικό πρακτικό ως προς α) τους τόκους κεφαλαίου κίνησης και β) τα έξοδα έδρας -
διοίκησης,  της αρμόδιας επιτροπής δυναμένης να εφαρμόσει ως προς τα θέματα αυτά την υπ’ αρ. 
9/25.04.17 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.  
 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

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