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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 61η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2731/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 30-11-2021, 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: 1005935/25-11-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 25-11-2021. 

 
Θέμα 72ο  

Λήψη απόφασης για άσκηση ένδικων μέσων κατά της υπ΄αριθμ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ  
10274/08.10.2021 Απόφασης του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΑ με 
την οποία επιβλήθηκε Δημοσιονομική διόρθωση στο έργο: «Κατασκευή Δικτύων Αποχέτευσης 
Ακαθάρτων και Εγκαταστάσεων Καθαρισμού Λυμάτων Δήμου Σπετσών», συμβατικής δαπάνης 
14.267.464,11 € πλέον Φ.Π.Α., αναδόχου Κ/ξίας ΑΑΓΗΣ Α.Ε –ΔΕΚΤΩΡ Α.Ε. 
 
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  

• Καραμάνος Χρήστος  

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Μεθυμάκη Άννα  
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Βλάχου Γεωργία 

• Μελάς Σταύρος 

• Βάρσου Μαργαρίτα 

• Αγγέλης Σπυρίδων 

• Χρονοπούλου Νίκη 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος  

• Αδαμοπούλου Γεωργία  

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος  

• Κουρή Μαρία 

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα πέντε (5) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Μαρία Ντόβα. 
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Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κα Παγωτέλη 
(Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων) ο οποίος ενημερώνει τα μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
2. Τον Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 

αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 
3. Τον ισχύοντα οργανισμό εσωτερικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής Π.Δ. 

145/2010 (ΦΕΚ 238/Α΄/27-12-2010), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 44403/20-
10-11 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (Φ.Ε.Κ. 2494/4-11-11). 

4. Το Ν. 4146/2013 «Διαμόρφωση φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και 
ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'90/18-04-2013) 

5. Το Ν. 4258/2014 «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων για υδατορέματα - 
ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.» 

6. Το Ν. 4146/2013 «Διαμόρφωση φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και 
ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'90/18-04-2013) 

7. Το Ν. 4258/2014 «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων για υδατορέματα - 
ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.» 

8. Το Π.Δ. υπ’ αρ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και 
λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 (Α’ 42), 
αρμοδιότητας των Περιφερειών». 

9. Την με αρ. 8/2013 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, «παρέχονται οδηγίες για την 
εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 7/2013 σε θέματα έργων του Ν.3669/2008, μελετών και 
υπηρεσιών του Ν.3316/2005 αρμοδιότητας Περιφερειών». 

10. Την Εγκύκλιο 11/2012 «Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου εκτέλεσης δημοσίων έργων». 
11. Τις κατά καιρούς εγκύκλιες διατάξεις. 
12. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και τον φάκελο του έργου. 
13. Το από 07/04/2014 εργολαβικό συμφωνητικό ποσού 17.548.980.86 € με το Φ.Π.Α. 
14. Την με αρ. 171089/31-08-2011 (Ορθή Επανάληψη) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υδάτων 

του ΥΠΕΚΑ με την οποία εντάχθηκε η Πράξη «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ» με κωδικό MIS 340029 στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη», της οποίας 1ο υποέργο είναι το 
έργο του θέματος. 

15. Την με αρ. πρωτ. 98177/06-06-2014 απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου με την 
οποία εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου του θέματος.  

16. Το με αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΔ.ΑΤΤΙΚΗΣ/304273/176923/1119/25-11-2014 έγγραφο της 
Εφορείας Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής Πειραιώς & Νήσων με το οποίο διατυπώνει τη σύμφωνη 
γνώμη της για την κατασκευή του έργου. 

17. Την με αρ. οικ.810/22-01-2015 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με 
την οποία εγκρίθηκε η 1η τροποποίηση της πράξης «Δίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων και 
Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Σπετσών». 

18. Την υπ’ αριθμ. 993/06-05-2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής 
περί παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά (11) μήνες , ήτοι μέχρι 
07/03/2017, σύμφωνα με την παρ.8α του άρθρου 48 του Ν.3669/2008. 

19. Την υπ’ αριθμ.638/23-03-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής 
περί παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά (12) μήνες, ήτοι μέχρι 
07/03/2018, σύμφωνα με την παρ.8α του άρθρου 48 του Ν.3669/2008. 

20. Την με αρ. 6493/26-05-2017 Απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ 
ΕΤΠΑ και ΤΣ με την οποία εντάχθηκε η Πράξη «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ – Β ΦΑΣΗ 
(ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)» με κωδικό MIS 5002560 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», της οποίας 1ο υποέργο είναι το έργο του 
θέματος. 

21. Την υπ’ αρ. 613/2018 (12η Συνεδρίαση / 06.03.2018) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
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Περιφ. Αττικής με την οποία εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας μέχρι και τις 07-09-2018. 

22. Την υπ’ αρ. 3517/2018 (73η Συνεδρίαση / 27.11.2018) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφ. Αττικής με την οποία εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας μέχρι και τις 30-06-2020. 

23. Την υπ’ αρ. 1263/2020 (43η Συνεδρίαση / 30.06.2020) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφ. Αττικής με την οποία εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας μέχρι και τις 31-03-2021. 

24. Την από 08-01-2021 αίτηση της αναδόχου Κ/Ξιας για διάλυση της σύμβασης λόγω μεγάλων 
καθυστερήσεων στην κατασκευή του έργου που κατά την άποψη της δεν οφείλονται σε 
υπαιτιότητα της αλλά σε υπαιτιότητα του ΚτΕ και του Φορέα Κατασκευής. 

25. Την υπ΄αριθμ.63592/26.01.2021 απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας, με την οποία απερρίφθη 
στο σύνολο της η από 08/01/2021 αίτηση της αναδόχου για διάλυση της εργολαβικής 
σύμβασης του υπόψη έργου. 

26. Την από 05-04-2021 νέα αίτηση της αναδόχου Κ/Ξιας για διάλυση της σύμβασης λόγω 
μεγάλων καθυστερήσεων στην κατασκευή του έργου που κατά την άποψη της δεν οφείλονται 
σε υπαιτιότητα της αλλά σε υπαιτιότητα του ΚτΕ και του Φορέα Κατασκευής. 

27. Την υπ΄αριθμ.328108/23.04.2021 πράξη της Δ/νουσας Υπηρεσίας, με την οποία απερρίφθη 
στο σύνολο της η από 08/01/2021 αίτηση της αναδόχου για διάλυση της εργολαβικής 
σύμβασης του υπόψη έργου. 

28. Την από 05-05-2021 νέα αίτηση της αναδόχου Κ/Ξιας για διάλυση της σύμβασης λόγω 
μεγάλων καθυστερήσεων στην κατασκευή του έργου που κατά την άποψη της δεν οφείλονται 
σε υπαιτιότητα της αλλά σε υπαιτιότητα του ΚτΕ και του Φορέα Κατασκευής. 

29. Την υπ΄αριθμ.366765/10.05.2021 πράξη της Δ/νουσας Υπηρεσίας, με την οποία απερρίφθη 
στο σύνολο της η από 08/01/2021 αίτηση της αναδόχου για διάλυση της εργολαβικής 
σύμβασης του υπόψη έργου. 

30. Την από 19/05/2021υποβληθήσα Ένσταση της αναδόχου, κατά της 
υπ΄αριθμ.366765/10.5.2021 πράξης της Δ/νουσας Υπηρεσίας, στην οποία ρητώς αναφέρεται 
ότι η ανάδοχος παραιτείται της αναζήτησης αποζημίωσης λόγω της διάλυσης της εργολαβικής 
σύμβασης. 

31.  Την υπ΄αριθμ.409019/24.05.2021 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιώς και 
Νήσων με    
  την οποία έγινε αποδεκτή η από 19/05/2021 υποβληθείσα ένσταση της αναδόχου 
κοινοπραξίας. 

32.  Την υπ΄αριθμ.410430/24.05.2021 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιώς και 
Νήσων με   
  την οποία έγινε αποδεκτή η διάλυση της εργολαβικής Σύμβασης του έργου του θέματος. 

33. Την υπ΄αριθμ.ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 9767/28.09.2021 Οριστική Έκθεση Επιτόπιας 
Επαλήθευσης της πράξης «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ – Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)», με κωδικό MIS 
5002560. 

34. Η υπ΄αριθμ.ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 10274/08.10.2021 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης   
       Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΑ.  

Ε Π Ε Ι Δ Η  
1. Στις 26/05/2017 το έργο εντάχθηκε ως πράξη στο Ε.Π «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΟΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020». 
2. Κατά το μέχρι σήμερα χρονικό διάστημα εκτέλεσης του έργου του θέματος, η Οικονομική 

Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, ως Προϊσταμένη Αρχή, κατόπιν σχετικών αιτήσεων της 
αναδόχου, εξέδωσε, πέντε (5) συνολικά αποφάσεις, με τις οποίες εγκρίθηκαν ισάριθμες 
παρατάσεις του συνολικού χρόνου περαίωσης του έργου, η τελευταία εκ των οποίων  έληξε στις 
31/03/2021. 

3. Διαπιστώθηκε υπέρβαση της Οριακής Προθεσμίας την οποία προβλέπει και ορίζει το άρθρο 48 
του Ν.3669/2008. 

4. Συνέτραξαν όλες οι προϋποθέσεις για την κήρυξη της διάλυσης της υπόψη σύμβασης, βάσει των 
διατάξεων του άρθρου 62 του Ν.3669/2008, λόγω υπέρβασης της οριακής προθεσμίας κατά τα 
ανωτέρω. 

5. Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Πειραιώς και Νήσων με την υπ΄αριθμ.409019/24.05.2021 
απόφαση της απεδέχθη την από 19/05/2021 ένσταση της αναδόχου περί διάλυσης της 
εργολαβικής σύμβασης. 
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6. Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Πειραιώς και Νήσων με την υπ΄αριθμ.410430/24.05.2021 
απόφαση της αποφάσισε την διάλυση της εργολαβικής σύμβασης. 

7. Η υπ΄αριθμ.410430/24.05.2021 απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας, για την διάλυση της 
εργολαβικής σύμβασης επέχει τη θέση Βεβαίωσης Περαίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 62, 
παρ.8 του Ν.3669/2008 (ΚΔΕ). 

8. Με την υπ΄αριθμ.ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 9767/28.09.2021 Οριστική Έκθεση Επιτόπιας 
Επαλήθευσης της πράξης «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ – Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)», με κωδικό MIS 
5002560 η διαχειριστική αρχή πρότεινε την Δημοσιονομική διόρθωση της εν λόγω πράξης, 
ποσού 2.378.727,11  €. 

9. Με την υπ΄αριθμ.ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 10274/08.10.2021 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα 
Διαχείρισης   

    Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΑ, επιβλήθηκε Δημοσιονομική διόρθωση της εν λόγω πράξης, ποσού    
    2.378.727,11  €.  

10. Δύναται να προσβληθεί η ανωτέρω  απόφαση με ένδικα μέσα, σύμφωνα με το άρθρο 80 του 
Ν.4129/2013 

11. Σχετικά με τα ευρήματα - συστάσεις που αναφέρονται στην οριστική έκθεση επαλήθευσης του 
ΥΜΕΠΕΡΑΑ και από τα οποία προκύπτει η δημοσιονομική διόρθωση που επιβλήθηκε στην εν 
λόγω πράξη, οι απόψεις της Υπηρεσίας είναι οι εξής: 
 

1. Καταλογισμός ποσού 445.270, 21 ευρώ 

Αιτία κατά την έκθεση των ελεγκτών : Ο ανάδοχος δεν δικαιούται πρόσθετη αποζημίωση για την 
ΟΔΙΚΗ μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής 
Ειδικότερα επιχειρήματα έκθεσης ελεγκτών:  
    α) Τα άρθρα του συμβατικού τιμολογίου ΑΤΥΕ 3.10.02.01, 3.10.04.01, 3.11.02.01 και 
3.10.04.01 περιλαμβάνουν την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, άρα δεν απαιτείται πρόσθετη 
αποζημίωση για μεταφορά ακόμη και αν η απόσταση μεταφοράς μεταβλήθηκε (αντί εντός των 
Σπετσών από το χώρο του έργου στο ΧΑΔΑ Σπετσών τα υλικά μεταφέρθηκαν εκτός νησιού αρχικά 
με πλοίο και εν συνεχεία οδικώς -από Κόστα σε λατομείο στην περιοχή του Κρανιδίου). 
β) Ήταν γνωστή η παύση λειτουργίας του ΧΑΔΑ στην Υπηρεσία από το 2008. Επίσης ήταν γνωστές 
στον ανάδοχο οι συνθήκες στην περιοχή του έργου άρα κατά την υποβολή της προσφοράς έπρεπε 
να γνωρίζει ότι δεν μπορούσε να αποθέσει προϊόντα εκσκαφών στο ΧΑΔΑ και συνεπώς ότι θα 
έπρεπε να τα μεταφέρει εκτός νησιού. 
γ) Χρησιμοποιήθηκε για την κοστολόγηση της οδικής μεταφοράς το εγκεκριμένο οικοδομικό 
τιμολόγιο ΟΙΚ 10.07.01 (κεφ. 10 φορτοεκφορτώσεις-μεταφορές) το οποίο εφαρμόζεται μόνο για τις 
μεταφορές υλικών και όχι προϊόντων εκσκαφών, το οποίο ορίζει κόστος 0,30 ευρώ/tn/km. Θα 
έπρεπε να εφαρμοστεί για την κοστολόγηση το αντίστοιχο άρθρο υδραυλικού έργου το 
οποίο ορίζει κόστος 0,19 ευρώ/tn/km. Αυτό ζητούσε και ο ανάδοχος με την με αριθμό 2/2018 
προσφυγή του στο Εφετείο. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 
 
α) Κατά την περίοδο σύνταξης της μελέτης του έργου, υπήρχε στην περιοχή των Σπετσών ΧΑΔΑ, ο 
οποίος επρόκειτο να αποκατασταθεί, γεγονός που ελήφθη υπόψη κατά την διαμόρφωση του 
Τιμολογίου Μελέτης των Τευχών Δημοπράτησης. Ειδικότερα στην περιγραφή των άρθρων των 
εκσκαφών (ATYE 3.10.01.01, ATYE 3.10.02.01, ATYE 3.11.02.01, ATYE 3.10.04.01, ATYE 
3.11.04.01) το μεταφορικό έργο συμπεριλήφθηκε με μηδενική όμως δαπάνη, καθώς τα προϊόντα 
εκσκαφής δεν μεταφέρονταν από το χώρο του έργου σε ελάχιστη απόσταση στο ΧΑΔA για την 
αποκατάστασή του.  
β) Το έργο αποκατάστασης του ΧΑΔΑ, δημοπρατήθηκε την 29-11-2012 δηλ. (μετά την 
δημοπράτηση του έργου της αποχέτευσης) και ολοκληρώθηκε τον Μάιο 2015 δηλ. πριν από την 
ουσιαστική έναρξη των εργασιών πεδίου,  δηλαδή πριν γίνουν οι εκσκαφές. Συνεπώς δεδομένης της 
αποκατάστασης αναζητήθηκαν άλλοι χώροι όχι προς απόρριψη των υλικών χύδην αλλά προς 
αποκατάσταση. Αρχικώς αναζητήθηκαν  χώροι εντός της νήσου των Σπετσών, με την βοήθεια του 
Δήμου αλλά και της Αναργυρείου Σχολής Σπετσών η οποία κατέχει μεγάλο μέρος της έκτασης της 
νήσου, όμως παρά την επίμονη προσπάθεια, τέτοιοι χώροι δεν βρέθηκαν. Επελέγη έτσι η λύση της 
μεταφοράς των προϊόντων εκσκαφής εκτός νήσου και συγκεκριμένα σε παλαιό λατομείο στο Κρανίδι 
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προς αποκατάσταση του εκεί χώρου. Είναι προφανές ότι δεδομένης της νέας οδικής αποστάσεως 
(Κόστα-Κρανίδι-λατομείο) που ανέρχεται σε 54 χιλιόμετρα έπρεπε να αποζημιωθεί η εργασία της 
μεταφοράς όχι πλέον βάσει της μηδενικής τιμής που είχε ενσωματωθεί στην τιμή μονάδας των 
εκσκαφών αλλά με βάση νέα τιμή, η οποία θα κάλυπτε το πρόσθετο κόστος. Σε κάθε περίπτωση 
χρησιμοποιήθηκε το συμβατικό άρθρο ΟΙΚ 10.07.01 (βάσει του οποίου αποζημιωνόταν η μεταφορά 
με 0,30 €/tn/km, ποσό το οποίο επαναλήφθηκε και στο 1ο ΠΤΚΝΜΕ. 
γ) Επισημαίνεται καταρχήν ότι η χρήση του συμβατικού άρθρου ΟΙΚ – 10.07.01 που αφορά σε 
μεταφορές αναφέρεται σε άρθρο των συμβατικών εγκεκριμένων τευχών δημοπράτησης 
(Εγκεκριμένο Τιμολόγιο και Προϋπολογισμός Μελέτης). Για το ενιαίο της φιλοσοφίας τιμολόγησης 
των εργασιών του έργου (μηδενικό μεταφορικό έργο στις τιμές των εργασιών εκσκαφών, όπως 
προαναφέρεται), προκρίθηκε από τον μελετητή να ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία τιμολόγησης και 
για τη μεταφορά των αδρανών υλικών. Δεδομένου ότι το Ενιαίο Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων δεν 
περιλαμβάνει εργασία «καθαρά μεταφορά» προκρίθηκε για τον προσδιορισμό του κόστους 
μεταφοράς η χρήση του αντίστοιχου άρθρου του Ενιαίου Τιμολογίου Οικοδομικών Έργων, που 
αφορά την μεταφορά οικοδομικών υλικών. Με τον τρόπο αυτό εφαρμόστηκαν  τα εγκριθέντα τεύχη 
δημοπράτησης, τα οποία στη συνέχεια κατέστησαν συμβατικά τεύχη και όχι τιμολόγια τα οποία δεν 
εντάχθηκαν στους συμβατικούς όρους και τη διακήρυξη όπως εν προκειμένω το ενιαίο τιμολόγιου 
υδραυλικών έργων αναφορικά με την μεταφορά υλικών.  
Η ανάδοχος στην υπ΄αριθμ 2/2018 προσφυγή, της στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά, δεν προτείνει 
τιμές για τις πρόσθετες μεταφορές που ζητά, ώστε να στοιχειοθετείται ο ισχυρισμός των ελεγκτών. 
Προτείνει την διαδικασία που πρέπει να εφαρμοστεί (σύνταξη Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και Α.Π.Ε.) και ελλείψει 
της συνήθους αύξουσας αρίθμησης στα άρθρα του Τιμολογίου Μελέτης (πχ Α.Τ. 1, Α.Τ.2 κλπ) 
καθορίζει, με χρήση των στοιχείων που αναφέρονται στο Τιμολόγιο (πχ ΑΤΥΕ 3.10.02.1), αντί 
πλήρους φραστικής αναγραφής, τις σχετικές εργασίες για τις οποίες ζητά αύξηση των τιμών. Η 
Υπηρεσία δε, εξέτασε και απέρριψε το αίτημα  της αναδόχου για αύξηση του ποσού που 
αντιστοιχούσε στην θαλάσσια μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής και ουδέποτε δέχτηκε ότι η 
ανάδοχος δεν εδικαιούτο αποζημίωση για την οδική μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής εκτός της 
νήσου Σπετσών. 
Επισημαίνεται για άλλη μία φορά ότι η χρήση του συμβατικού άρθρου ΟΙΚ – 10.07.01 που αφορά σε 
μεταφορές αναφέρεται σε άρθρο των συμβατικών εγκεκριμένων τευχών δημοπράτησης 
(Εγκεκριμένο Τιμολόγιο και Προϋπολογισμός Μελέτης) και δεν θα μπορούσε να γίνει αντικατάστασή 
του με το αντίστοιχο άρθρο υδραυλικού έργου εγκεκριμένων τιμολογίων, το οποίο δεν κατέστη 
συμβατικός όρος, αλλοιώνοντας τα στοιχεία της δημοπράτησης του έργου. 
 

2. Καταλογισμός ποσού 382.213,36 ευρώ 

Αιτία κατά την έκθεση των ελεγκτών: Μη νόμιμο κόστος θαλάσσιας μεταφοράς 
Ειδικότερα επιχειρήματα της έκθεσης των ελεγκτών:  
α) Δεν τεκμηριώνονται όλες οι μεταφορές προϊόντων εκσκαφών με ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Βάσει 
εισιτηρίων τεκμηριώνεται η μεταφορά 55734 τόνοι μείον 4802 τόνους που αφορούσαν την εκσκαφή 
της εργοταξιακής οδού.  
β) Η πληρωμή της μεταφοράς των προϊόντων εκσκαφής θα πρέπει να γίνει με 12,08 ευρώ/ανά τόνο, 
όπως προκύπτει από το συμβατικό άρθρο Ν.Τ 1 «πρόσθετη αποζημίωση για τη θαλάσσια 
μεταφορά αδρανών υλικών» (όπου δεν γίνεται διάκριση μεταφοράς με φορτηγίδα ή ferryboat) και όχι 
βάσει της τιμής του 1ου ΠΝΤ/15 με 16,56 ευρώ (μεταφορά με φορτηγίδα). Η εργασία μεταφοράς 
αδρανών υλικών είναι παρόμοια με την εργασία μεταφοράς προϊόντων εκσκαφών, όπως δέχεται η 
Υπηρεσία με το με αριθμό 15287/23-1-2017 έγγραφό της.  

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 
 
α) Τα ζητούμενα στοιχεία (ακτοπλοϊκά εισιτήρια, δελτία αποστολής κλπ) δεν προβλέπονται ως 
συμβατικά επιμετρητικά στοιχεία (συμβατικός τρόπος επιμέτρησης) και συνεπώς η Δ/νουσα 
Υπηρεσία δεν τα έχει στη διάθεσή της.  
Άλλωστε η επιμέτρηση και ο τρόπος πληρωμής των προϊόντων εκσκαφής δεν αποδεικνύεται με την 
έκδοση ακτοπλοϊκών εισιτηρίων ως τα μόνα στοιχεία μεταφοράς των προϊόντων εκσκαφής, όπως 
αναγράφεται στην Έκθεση. Η επιμέτρηση των προϊόντων εκσκαφής αποδεικνύεται με μαθηματικό 
τρόπο και δει με τον υπολογισμό του όγκου εκσκαφής ήτοι πολλαπλασιάζοντας τη διατομή του 
σκάμματος με τα μέτρα μήκους αυτού, κάτι που πράγματι έλαβε χώρα. Η ποσότητα δε των υλικών 
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εκσκαφής που μεταφέρθηκε από τις Σπέτσες ανέρχεται σε 149.959,81 tn, σύμφωνα με τα 
εγκεκριμένα ΠΠΑΕ και όχι σε 50.932 tn όπως εσφαλμένα δέχονται οι ελεγκτές 
β) Η τιμή θαλάσσιας μεταφοράς των αδρανών υλικών, στην εγκεκριμένη μελέτη που 
δημοπρατήθηκε, ήταν 12,08 € ανά τόνο (Ν.Τ. 1 Πρόσθετη αποζημίωση μεταφοράς αδρανών 
υλικών) 
Aν και στο σχετικό τιμολόγιο δεν αναφέρεται με ποιο τρόπο ακριβώς θα γίνεται η μεταφορά αυτή, 
είναι προφανές ότι θα γινόταν με τον πιο πρόσφορο και ενδεδειγμένο τρόπο, ο οποίος στην 
συγκεκριμένη περίπτωση είναι η χρήση φορτηγίδας και η μεταφορά των υλικών χύδην.  
Πλην όμως όσον αφορά τα προϊόντα εκσκαφών δεν μπορούσε να υιοθετηθεί η κοστολόγησης της 
θαλάσσιας μεταφοράς που έλαβε χώρα για τα αδρανή υλικά Και τούτο διότι: 

• Τα προς φόρτωση υλικά θα έπρεπε να αποτίθενται χύδην παρά την θέση φόρτωσης στο λιμάνι 
θα έπρεπε να δημιουργηθεί εκεί προσωρινός αποθεσιοθάλαμος κάτι που δεν ήταν δυνατόν 
τεχνικώς και με το προπεριγραφόμενο υδραυλικό σύστημα, ελλείψει κατάλληλης υποδομής 
(τοιχίο ή άλλη κατασκευή για «κόντρα») μεγάλο μέρος των προς φόρτωση υλικών θα κατέληγε 
στη θάλασσα. 

• Η απ' ευθείας φόρτωση δεν ήταν εφικτή λόγω υψομετρικής διαφοράς 

• Η απόληψη του υλικού απ' ευθείας από τα φορτηγά είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη εξ αιτίας της 
σταθερής σύνδεσης της φορτωτικής διάταξης με το σκάφος, σε συνδυασμό με τον θαλάσσιο 
κυματισμό.  

• Η όλη διαδικασία δεν ήταν εφικτή  αφού στο λιμάνι ελλιμενίζονται σκάφη αναψυχής 
Μετά από αυτό, τεκμηριώνεται η ανάγκη της θαλάσσιας μεταφοράς των προϊόντων εκσκαφής να 
γίνεται υποχρεωτικά με το φέριμποτ , και επίσης φαίνεται ότι τηρήθηκε η ορθή διαδικασία της 
Υπηρεσίας με την σύνταξη πρακτικού εξακρίβωσης νέας τιμής.  

 

3. Καταλογισμός ποσού 695.538, 58 ευρώ 

Αιτία κατά την έκθεση των ελεγκτών: Πληρωμή στην εταιρεία ΗΓΗΤΩΡ, η οποία δεν ήταν 
εγκεκριμένος από την Υπηρεσία υπεργολάβος, κατά το άρθρο 65 του ν. 3669/2008. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 
 
Η εταιρεία ΗΓΗΤΩΡ ΑΤΕ δεν είχε εγκριθεί ως υπεργολάβος του έργου από την Υπηρεσία και 
ουδέποτε δόθηκε εντολή από την Υπηρεσία να πληρωθεί ως υπεργολάβος. Τούτο  βεβαιώνεται και 
από την Ταμειακή Υπηρεσία Σπετσών η οποία είχε την ευθύνη της πληρωμής του αναδόχου 
κατόπιν σχετικής εντολής της Υπηρεσίας. 
Συνεπώς δεν εφαρμόζεται στην περίπτωσή αυτή το άρθρο 65 του ν. 3669/2008, ούτε το άρθρο 68 
του ιδίου νόμου καθώς δεν έγινε υποκατάσταση εργολάβου.  
 
 

4. Καταλογισμός ποσού 168.067, 27 ευρώ 

Αιτίες κατά την έκθεση των ελεγκτών:  
α) Δεν υπάρχει επαρκής διαδρομή ελέγχου στις επιμετρήσεις και τα ΠΠΑΕ (οι ποσότητες που 
αναφέρονται στον πίνακα της Υπηρεσίας που υπεβλήθη ως απάντηση στον έλεγχο) είναι 
μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες ποσότητες που προκύπτουν από τα ΠΠΑΕ και δεν προκύπτουν 
στοιχεία για τις ποσότητες εκσκαφών της ΕΕΛ 
β) Οι επιμετρήσεις σε αρκετές περιπτώσεις είναι ανακεφαλαιωτικές, δεν αναφέρονται δηλαδή σε 
συγκεκριμένο τμήμα του έργου στο οποίο αφορά η επιμέτρηση αλλά περιλαμβάνουν και 
προγενέστερες εργασίες που έχουν ήδη εγκριθεί με ΠΠΑΕ 
γ) δεν προσκομίσθηκαν αποτελέσματα εργαστηριακού ελέγχου που να καλύπτουν την κοκκομετρική 
διαβάθμιση της άμμου από το εργοστασιακό σπαστηροτριβείο 
δ) το πρόγραμμα ποιότητας έργου (ΠΠΕ) παρουσιάζει ελλείψεις όπως αναφέρεται και στην έκθεση 
επανελέγχου ΕΣΠΕΛ. Δεν προσκομίσθηκαν νεότερα στοιχεία σχετικά με ΠΠΕ 
ε) το ημερολόγιο έργου υπογράφεται μόνον τις ημέρες εκείνες που οι επιβλέποντες ήταν παρόντες. 
Οι ημέρες εκείνες αντιστοιχούν σε πολύ μικρό ποσοστό του χρονικού διαστήματος του έργου 
στ) το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του έργου της Groupama δεν καλύπτει όλα τα τμήματα του έργου, 
όπως είναι ο υποθαλάσσιος αγωγός, ούτε το μηχανολογικό εξοπλισμό και ιδιαίτερα των 
υπεργολάβων. Θα έπρεπε να είναι ίσο με τον προϋπολογισμό του έργου. 
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ζ) Η Υπηρεσία δεν ανταποκρίθηκε (δεν έστειλε παρατηρήσεις)  για τις με αριθμό ΕΥΔ/ΕΠ 
ΥΜΕΠΕΡΑΑ/10901/4-2-2019 και ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ/1374/11-2-2020 εκθέσεις επιτόπιας 
επαλήθευσης 
η) δεν υπάρχει επαρκής διαδρομή ελέγχου τόσο σε σχέση με τα τεχνικά στοιχεία (ΠΠΑΕ, αναλυτικές 
επιμετρήσεις, αλληλογραφία κλπ) όσο και με τα οικονομικά εντάλματα πληρωμής. Η Υπηρεσία δεν 
έχει απαντήσει με το από 18-12-2020 έγγραφο της προς τους ελεγκτές. 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 
 
Ως προς το α) και β): Οι επιμετρήσεις υποβάλλονται προς έλεγχο και έγκριση από την Υπηρεσία 
με μέριμνα και ευθύνη της αναδόχου (παρ. 2 και 3 του Ν. 3669/08). Τα επιμετρητικά στοιχεία τόσο 
για τις εμφανείς όσο και για τις αφανείς εργασίες ελήφθησαν νομότυπα από την Υπηρεσία και ήταν 
στην διάθεσή της κατά την υποβολή των επιμετρήσεων. Η ανακεφαλαίωση έγινε κατ΄εξαίρεση στην 
περίπτωση των krings  σε αναμονή της έγκρισης της γεωλογικής μελέτης και σε περιπτώσεις 
αντλήσεων όπου είχαν μεν επιμετρηθεί κατά την κατασκευή πλην όμως εγκρίθηκαν με ΠΠΑΕ αφού 
πρωτίστως εγκρίθηκε η γεωλογική μελέτη από την Υπηρεσία. Σε καμία περίπτωση όμως δεν έχει 
γίνει διπλή πιστοποίηση και επομένως δεν επηρεάζεται το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης. Το 
γεγονός ότι συντάχθηκαν μεταγενεστέρως σε ορισμένες περιπτώσεις ΠΠΑΕ από την ημερομηνία 
ελέγχου των αφανών εργασιών δεν καθιστά την επιμέτρηση μη νόμιμη, ούτε μπορεί να συναχθεί ότι 
ο έλεγχος έγινε κατά το χρόνο που οι αφανείς εργασίες δεν ήταν εμφανείς.  
Σε κάθε περίπτωση ανακεφαλαίωση έγινε κατ΄ εξαίρεση στην περίπτωση των krings  σε αναμονή 
της έγκρισης της γεωλογικής μελέτης και σε περιπτώσεις αντλήσεων όπου εκ παραδρομής της 
αναδόχου ΚΞ δεν είχαν υποβληθεί όλα τα επιμετρητικά στοιχεία στην Υπηρεσία. Σε καμία 
περίπτωση όμως δεν έχει γίνει διπλή πιστοποίηση και επομένως δεν επηρεάζεται το οικονομικό 
αντικείμενο της σύμβασης. 
Ως προς το γ): Το σύνολο των εργαστηριακών αποτελεσμάτων ελέγχου καταλληλότητας των 
παραχθέντων στο εργοτάξιο υλικών έχει γνωστοποιηθεί - υποβληθεί στην Υπηρεσία και 
εμπεριέχονται στο ΠΠΕ το οποίο έχει υποβληθεί και στην Διαχειριστική Αρχή. 
 
Ως προς το δ) : Στα δημόσια έργα, που εκτελούνται από όλους τους φορείς του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα και συγχρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιτρέπεται, 
εκτός από τους ελέγχους που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δημόσια έργα, να 
διενεργούνται έλεγχοι ποιότητας των κατασκευαζόμενων έργων και από ειδικό Σύμβουλο που 
προσλαμβάνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ύστερα από σχετικό 
διαγωνισμό. 
Το υπόψη έργο έχει υποβληθεί σε δειγματοληπτικό επιτόπιο και εργαστηριακό έλεγχο από τον 
Ε.Σ.Π.ΕΛ., και σύμφωνα με την υπ’ αρ. ΤΑ 1028-5002560.01-02.Β-02.Α-01-20 τεχνική αναφορά του 
το έχει κατατάξει  στην κατηγορία Ι (χωρίς ελαττώματα).  
Συνεπώς ο ισχυρισμός της Διαχειριστικής Αρχής ότι «το πρόγραμμα ποιότητας έργου (ΠΠΕ) 
παρουσιάζει ελλείψεις όπως αναφέρεται και στην έκθεση επανελέγχου ΕΣΠΕΛ. Δεν 
προσκομίσθηκαν νεότερα στοιχεία σχετικά με ΠΠΕ», είναι αβάσιμος διότι για να κατατάξει ο ΕΣΠΕΛ 
το υπόψη έργο στην κατηγορία Ι (χωρίς ελαττώματα) έλαβε υπόψη του όλα τα στοιχεία του έργου 
(επιμετρήσεις, ΠΠΑΕ, Λογαριασμούς, εργαστηριακά, Α.Π.Ε και γενικά κάθε έγγραφο σχετικά με την 
κατασκευή του έργου. Επομένως έλεγξε και το Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου, αφού και αυτό 
αποτελεί βασικό στοιχείο του έργου, και το βρήκε ότι πληροί τις προδιαγραφές και είναι σύμφωνο με 
την κείμενη νομοθεσία. 
  
Ως προς το ε): Σε σχέση με τα ημερολόγια του έργου, δεν είναι δυνατόν να υπογράφονται σε 
καθημερινή βάση από την επίβλεψη. Λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες της Υπηρεσίας, το φόρτο 
εργασίας των επιβλεπόντων μηχανικών, τις δυσκολίες των έργων, τις δυσκολίες μετάβασης, τις 
συνθήκες εργασίας  είναι εύλογο ότι τα ημερολόγια έχουν υπογραφεί ακριβώς τις ημέρες των 
επισκέψεων που οι επιβλέποντες ήταν παρόντες και που τίθεται η υποχρέωση να υπογράφονται 
από εκείνους.  
Το ημερολόγιο του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν.3669/2008, πρέπει να συμπληρώνεται 
επί καθημερινής βάσεως από τον ανάδοχο πλην όμως δεν αναφέρεται ρητά ότι θα πρέπει να 
υπογράφεται και καθημερινά από τον επιβλέποντα μηχανικό.  
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Εφόσον δεν υπάρχουν έγγραφες αντιρρήσεις της Δ/νουσας Υπηρεσίας από τον έλεγχο των 
προσκομισθέντων, από την ανάδοχο, φύλλων του ημερολογίου συνεπάγεται ότι έχουν γίνει 
αποδεκτά από την Δ/νουσα υπηρεσία, είτε φέρουν υπογραφή των επιβλεπόντων είτε όχι.  
Εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ 3310/97: «Οι εγγραφές στο 
ημερολόγιο του έργου δεν έχουν υπερέχουσα αποδεικτική δύναμη, μπορούν όμως να 
συνεκτιμηθούν με τα λοιπά αποδεικτικά στοιχεία». Συνεπώς για την αναφερόμενη περίοδο 
(Ιούνιος 2019 – Ιούνιος 2020) όλα τα φύλλα του ημερολόγιου του έργου έχουν γίνει αποδεκτά και 
θεωρούνται εγκεκριμένα από τη Δ/νουσα Υπηρεσία ανεξάρτητα από τις υπογραφές των 
επιβλεπόντων του έργου. 
 
Ως προς το στ): Εκτός του αρχικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου υπάρχουν δύο (2) πρόσθετες 
πράξεις.  
Η πρώτη με Νο 4015439, αφορά την παράταση του χρόνου ασφάλισης έως 31/03/2021, έχει 
κεφαλαίο κάλυψης 16.702.355,49 € και στην 2η σελίδα στην παράγραφο «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΣΦΑΛΙΖΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» αναφέρονται εκτός των άλλων ασφαλισμένων και οι λοιποί 
εργολάβοι, υπεργολάβοι, μηχανικοί και εν γένει οι έχοντες σχέση εργασίας με το έργο.  
Η δεύτερη πράξη με Νο 14028873 αφορά την παράταση του χρόνου ασφάλισης έως 31/03/2021, 
έχει κεφαλαίο κάλυψης 500.000,00 €.  
Συνεπώς η συνολική κάλυψη των ασφαλιστήριων συμβολαίων ανέρχεται στο ποσό των 
17.202.355,49 € > 14.267.464,11 € που είναι ο προϋπολογισμός του έργου, χωρίς ΦΠΑ, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 35 του Ν.3669/2008 και καλύπτει και τους όποιους υπεργολάβους 
σχετίζονται με το έργο.  
Ο υποθαλάσσιος αγωγός έτσι και αλλιώς δεν προβλέπεται να κατασκευαστεί με την παρούσα 
εργολαβία και επομένως δεν απαιτείται να περιληφθεί στο παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 

   
Ως προς το ζ): Πουθενά ισχύουσα νομοθεσία περί δημοσίων έργων δεν αναφέρεται ότι όταν μια 
υπηρεσία δεν απαντήσει σε έγγραφο άλλης υπηρεσίας αυτό επισύρει κάποια ποινή είτε διοικητική 
είτε ποινική , πολλώ δε μάλλον ότι επιφέρει δημοσιονομική διόρθωση και μάλιστα οριζόντια . 
 
Ως προς το η): Κατά τη διάρκεια της εξέλιξης - κατασκευής των εργασιών του έργου, ελαμβάνοντο 
από την Δ/νουσα Υπηρεσία σε συνεργασία με την ανάδοχο, όλα τα απαραίτητα επιμετρητικά 
στοιχεία και βάσει αυτών συντάσσονταν οι επιμέρους Αναλυτικές Επιμετρήσεις Εργασιών καθώς και 
τα αντίστοιχα Πρωτόκολλα Παραλαβής Αφανών Εργασιών (ΠΠΑΕ), που στη συνέχεια 
υποβάλλονταν από την ανάδοχο στη Δ/νουσα Υπηρεσία για έλεγχο και έγκριση. 
Η Δ/νουσα Υπηρεσία σε λιγότερο διάστημα του ενός μηνός, από την υποβολή έκαστης αναλυτικής 
επιμέτρησης και του αντίστοιχου ΠΠΑΕ, διενεργούσε έλεγχο από τους καθύλη αρμόδιους, ως προς 
το είδος των εργασιών, επιβλέποντες μηχανικούς και από την Επιτροπή Παραλαβής Αφανών 
Εργασιών και ενέκρινε τόσο τις αναλυτικές επιμετρήσεις όσο και τα ΠΠΑΕ. 
Μετά την έγκριση κάθε αναλυτικής επιμέτρησης και ΠΠΑΕ ακολουθούσε η υποβολή από την 
ανάδοχο σχετικού λογαριασμού, ο οποίος περιλάμβανε τις εκτελεσμένες-εγκρκριμένες εργασίες του 
εγκεκριμένου ΠΠΑΕ. 
Η Δ/νουσα Υπηρεσία αφού έλεγχε τον κάθε λογαριασμό τον διαβίβαζε στην διαχειριστική αρχή για 
έλεγχο και πληρωμή. 
Συνεπώς ο ισχυρισμός της Διαχειριστικής Αρχής ότι δεν υπάρχει επαρκής διαδρομή ελέγχου τόσο 
σε σχέση με τα τεχνικά στοιχεία (ΠΠΑΕ, αναλυτικές επιμετρήσεις, αλληλογραφία κλπ) όσο και με τα 
οικονομικά εντάλματα πληρωμής είναι αβάσιμος και καταχρηστικός. 
 
 

5. Καταλογισμός ποσού 10.198,39 ευρώ 

Αιτία κατά την έκθεση των ελεγκτών: Ο ανάδοχος κακώς αποζημιώθηκε για την κατασκευή οδού 
που είναι εργοταξιακή  
Ειδικότερα επιχειρήματα της έκθεσης των ελεγκτών:  

Η οδός δεν προβλέπεται στο φυσικό αντικείμενο του έργου, ούτε στην αιτιολογική έκθεση του 1ου 
ΑΠΕ, ούτε στην αιτιολογική έκθεση του 2ου ΑΠΕ. Βάσει του άρθρου 9 της ΕΣΥ και του άρθρου 
1.1.26 των Γενικών Όρων Τιμολογίου  η κατασκευή οδοποιίας προκειμένου να είναι προσβάσιμος 
ο υποθαλάσσιος αγωγός για τη συντήρησή του αποτελεί εργοταξιακή κατασκευή. Με την με αριθμό 
881811/13-11-2020 απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας έχει εγκριθεί μελέτη για την  οδό. 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:  
Για την οδό εξυπηρέτησης του χερσαίου τμήματος του αγωγού διάθεσης και του φρεατίου φόρτισης 
συντάχθηκε μελέτη και αυτή εγκρίθηκε με απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.  Σε καμία 
περίπτωση η οδός αυτή δεν εντάσσεται στην κατηγορία των εργοταξιακών οδών εξυπηρέτησης της 
κατασκευής του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στο εδάφιο 1.1.26. Η οδός αποτελεί 
αναπόσπαστο δομικό στοιχείο του έργου, το οποίο θα παραμείνει ενεργό και είναι απόλυτα 
απαραίτητη και κατά την λειτουργία του έργου. Θα ενσωματωθούν σε αυτή ένδεκα (11) φρεάτια 
επίσκεψης - ελέγχου του αγωγού διάθεσης, τα αντιστοιχούντα ηλεκτρολογικά φρεάτια και ακόμα θα 
χρησιμοποιείται για τον έλεγχο, συντήρηση και επισκευή του ΗΜ εξοπλισμού του φρεατίου φόρτισης 
και του υποθαλάσσιου αγωγού.  
Επιπροσθέτως πρέπει να επισημανθεί το ότι η οδός από την οποία διέρχεται το χερσαίο τμήμα του 
αγωγού διάθεσης, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως εργοταξιακή οδός διότι μια εργοταξιακή οδός παύει 
να υφίσταται μετά το πέρας του έργου και κατά συνέπεια της κατάργησης του εργοταξίου. Η 
συγκεκριμένη οδός όμως θα παραμείνει ανοικτή και θα συντηρείται από τον Δήμο Σπετσών 
για όσο καιρό θα λειτουργεί η Ε.Ε.Λ δηλαδή για πάντα.  
Στην αρχική μελέτη δεν προβλεπόταν το χερσαίο τμήμα του αγωγού διάθεσης να οδεύει εντός 
εργοταξιακής οδού αλλά διαμέσου μισγαγγειών με πολλή απότομη κλίση και χωρίς την ύπαρξη 
ενδιάμεσων φρεατίων επισκέψεως του αγωγού. Η ανάγκη ύπαρξης εργοταξιακής οδού  
δημιουργήθηκε κατά την εκτέλεση του έργου και σύμφωνα με την τροποποιητική εγκεκριμένη μελέτη 
του αγωγού διάθεσης. 

 

6. Καταλογισμός ποσού 92.022, 51 ευρώ 

Αιτία κατά την έκθεση των ελεγκτών: Μη νόμιμη (χωρίς αιτιολογημένη εντολή της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας) και αντίθετη με την ΑΕΠΟ μεταβολή υλικών επίχωσης των αποχετευτικών αγωγών 
(αντί επίχωση με υλικά εκσκαφών επίχωση κατά 50% με θραυστό υλικό λατομείου) 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 
 
Η χρήση κατάλληλων προϊόντων εκσκαφής πραγματοποιήθηκε στο μέγιστο βαθμό που τα υλικά 
αυτά αποτελούσαν κατάλληλα υλικά, εφαρμόζοντας την απαίτηση της σχετικής προδιαγραφής της 
ΑΕΠΟ. Λαμβάνοντας υπόψη τα πετρώματα του νησιού είναι πολύ εύλογη η χρήση δάνειων υλικών 
για χρήση στο έργο. Πιο συγκεκριμένα για την επίχωση των τάφρων ακολουθούνται επακριβώς τα 
συμβατικώς οριζόμενα, ήτοι : 

• Διάστρωση και εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο (πάχος : 0,10 + Dεξ. + 0,30)  

• Θραυστό υλικό λατομείου (3Α) και συμπυκνωμένα προϊόντα εκσκαφής σε αναλογία 50% - 
50%, όπως ορίζεται στη μελέτη. 
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Επιπροσθέτως πρέπει να επισημανθεί ότι ο τρόπος εγκιβωτισμού των αγωγών αποχέτευσης 
αποτελεί τεχνικό θέμα και συνεπώς βρίσκεται στη δικαιοδοσία της Δ/νουσας Υπηρεσίας.  
Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο εγκιβωτισμός των σωλήνων αποκλειστικά με προϊόντα εκσκαφής 
διαπιστώθηκε ότι δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στους αγωγούς, κατά την συμπίεση, λόγω 
μηχανικών καταπονήσεων που υφίστανται οι αγωγοί λόγω της μεγάλης διαμέτρου του 
λιθοσυντρήματος που παραγόταν από τα πετρώματα των περιοχών εκσκαφής των ορυγμάτων.  
Για το λόγο αυτό και προκειμένου να μην τραυματιστούν οι αποχετευτικοί αγωγοί και 
δημιουργηθούν προβλήματα στεγανότητας στο μέλλον, η Δ/νουσα Υπηρεσία έδωσε εντολή 
στην ανάδοχο να πραγματοποιήσει τον εγκιβωτισμό των σωλήνων όπως περιγράφεται στο 
υπ΄αριθμ.9871694/18.12.2020 έγγραφο μας. 
 
 

7. Καταλογισμός ποσού 5.929,78 ευρώ 

Αιτία κατά την έκθεση των ελεγκτών: Στο άρθρο 1.1.23 των Γενικών όρων Μελέτης του 
τιμολογίου και στο άρθρο ΑΤΥΕ 3.12 δεν περιλαμβάνονται τα εγκάρσια ΟΚΩ ενώ στις επιμετρήσεις 
και τα ΠΠΑΕ περιλαμβάνονται όλα τα εγκάρσια ΟΚΩ κατά μήκος της εκσκαφής 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 
 
Στους Γενικούς όρους του Τιμολογίου Μελέτης (εφεξής Γ.Σ.Ο.Τ.) (1.1.23) αναφέρεται ότι 
περιλαμβάνονται «... οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων 
Ο.Κ.Ω. που διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ...» και όχι για την προκαλούμενη εκ της παρουσίας 
τους πρόσθετη κατά την εκσκαφή δυσχέρεια. Επίσης, στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1.1 των 
Γ.Σ.Ο.Τ. αναφέρεται : «... εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος.». Στην ανάλυση του 
άρθρου ΑΤ ΑΤΥΕ 3.12 «Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την 
αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα δίκτυα ΟΚΩ» του Τιμολογίου Μελέτης 
αναφέρεται ότι «Πρόσθετη τιμή καταβαλλόμενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, σε οποιοδήποτε έδαφος, 
κάτω από αγωγό Εταιρειών/Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, υποστηριζόμενο / αντιστηριζόμενο ή μή, 
ανά μέτρο μήκους συναντωμένου αγωγού κατά μήκος του σκάμματος.». 
Επομένως, προκύπτει αβίαστα ότι η τιμή αφορά - καταλαμβάνει το σύνολο των αγωγών Ο.Κ.Ω. που 
συναντώνται κατά μήκος του σκάμματος και όχι μόνο όσους από αυτούς βαίνουν παράλληλα με στο 
άξονα εκσκαφής. 
Συμπερασματικά με το άρθρο ΑΤΥΕ 3.12 αποζημιώνεται η καθυστέρηση που προκαλείται στην 
απόδοση των μηχανημάτων εκσκαφής εξ αιτίας της ύπαρξης μέσα στο σκάμμα αγωγών Ο.Κ.Ω. 
ανεξάρτητα από την γωνία με την οποία αυτοί βαίνουν και συνεπώς δεν τίθεται θέμα ποσοτήτων ή 
επανελέγχου των επιμετρήσεων ή και ακόμα μη πιστοποίησης της εργασίας αυτής. 
Άλλωστε η διατύπωση των Γ.Σ.Ο.Τ. οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το ειδικό άρθρο ΑΤΥΕ 3.12 του 
Τιμολογίου Μελέτης, ως ορίζον ειδικότερα, κατισχύει. Σε κάθε περίπτωση η απόρριψη των 
απόψεων της Υπηρεσίας από τους ελεγκτές έγινε χωρίς την παραμικρή αιτιολογία. 
 
 

8. Καταλογισμός ποσού 10.513, 80 ευρώ 

Αιτία κατά την έκθεση των ελεγκτών: Σύμφωνα με το άρθρο 1.1.19 των Γενικών Όρων 
Τιμολογίου και των Τεχνικών Προδιαγραφών παρ. 3.3 οι αντλήσεις περιλαμβάνονται στο 
εργολαβικό τίμημα αλλά ορισμένες έχουν αποζημιωθεί επιπλέον αυτού.  

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:  
 
Οι γενικοί όροι του Τιμολογίου Μελέτης Εργασιών Υδραυλικών Έργων αναφέρουν ότι: 

“Στις τιμές μονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται τακάτωθι”, 
παραθέτοντας μεταξύ άλλων στην παράγραφο 1.17  τα εξής: 
“οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών 
εντός κοίτης ποταμών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει αποδέκτης υδάτων) καθώς και 
διευθετήσεων για την αντιμετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να 
προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόμενα όσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον 
γενικότερα, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης”. 
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Επ’ αυτών παρατηρούμε τα εξής: 
I. Το Ενιαίο Τιμολόγιο Εργασιών Υδραυλικών Έργων περιλαμβάνει το άρθρο ΑΤΥΕ 
6.01, το οποίο αφορά σε εργασία λειτουργίας αντλητικών συγκροτημάτων από το οποίο στο 
εγκεκριμένο τιμολόγιο της μελέτης δημοπράτησης έχει συμπεριληφθεί το άρθρο με αριθμό 
τιμολογίου ΑΤΥΕ 6.01.01.02 για τις αντλήσεις που θα χρειαστεί το έργο και ως ορίζον 
ειδικότερα, κατισχύει των προαναφερόμενων Γενικών Όρων. 

Οι θέσεις του έργου που απαίτησαν αντλήσεις είναι τα ορύγματα των δικτύων αποχέτευσης και 
των αντλιοστασίων του δικτύου που βρίσκονται επί της παραλιακής οδού πλησίον της 
θαλάσσης, όπου και δεν υπήρχε δυνατότητα παροχέτευσης, με φυσική ροή, των υδάτων προς 
φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη. Όλες αυτές οι θέσεις έχουν αρνητικό υψόμετρο με συνέπεια να 
κατακλύζονται από μεγάλες ποσότητες θαλασσίου ύδατος και να καθίσταται αδύνατη η 
υλοποίηση οποιασδήποτε εργασίας, χωρίς παράλληλη συνεχή άντληση υδάτων.  
 

II. Η προαναφερόμενη γειτνίαση με τη θάλασσα των θέσεων κατασκευής των 
απαιτούμενων εργασιών, οδήγησε στην ανάγκη - επέβαλλε την αλλαγή των χαρακτηριστικών 
των χρησιμοποιηθησόμενων αντλιών, από 1 έως 2 ΗΡ (της μελέτης) σε 5 έως 10 ΗΡ (του 
1ου ΠΚΤΜΝΕ - 1ης ΣΣΕ) προκειμένου να πολλαπλασιαστεί η παροχετευτική ικανότητα των 
αντλητικών συγκροτημάτων και να καταστεί έτσι δυνατή και ασφαλής η κατασκευή των 
σχετικών εργασιών (αποφυγή καταπτώσεων των ορυγμάτων, τοποθέτηση των αγωγών 
αποχέτευσης, κατασκευή και στη συνέχεια προστασία των μονώσεων, των ξυλοτύπων και 
του σιδηρού οπλισμού των αντλιοστασίων κλπ).   
 

III. Δεν θα ήταν δυνατόν να περιλαμβάνεται στη δαπάνη των εκσκαφών, η ιδιαίτερα 
δαπανηρή εργασία της άντλησης των υδάτων που στις ανωτέρω περιπτώσεις είναι 
εικοσιτετράωρη, για την προστασία από τις καταπτώσεις των ορυγμάτων και των μονώσεων, 
ξυλοτύπων, σιδηρού οπλισμού των αντλιοστασίων. 

 
Ενδεικτικά η ημερήσια δαπάνη της άντλησης είναι: 
9,0 €/ώρα x 24 ώρες/ημέρα = 216 €/ημέρα 
Όταν η δαπάνη της εκσκαφής του ορύγματος στο οποίο γίνεται η άντληση είναι: 
20,0 μ x 2,0 μ  x 0,70 μ x (6,2+24,2)/2 €/μ3 = 425,6 € 
 
Πλέον αυτών σημειώνονται τα ακόλουθα : 
Παροχή αντλίας ισχύος 1 ΗΡ σε μανομετρικό 6,00 Μ.  : 10,00 Μ3 
Παροχή αντλίας ισχύος 5 ΗΡ σε μανομετρικό 6,00 Μ.  : 75,00 Μ3  
( Στοιχεία από την εταιρεία WILO)  
 
Ακόμα επισημαίνονται τα ακόλουθα : 
Όταν στη εκσκαφή εισρέει θάλασσα, όπως στις συγκεκριμένες - προαναφερόμενες θέσεις του 
έργου το συμβατικά προβλεπόμενο αντλητικό συγκρότημα ισχύος 1 έως 2ΗΡ, αποδείχθηκε ότι 
δεν καλύπτει τις ανάγκες του έργου.  
Η εργασία «Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα ισχύος 5 έως 10 ΗΡ» ως εργασία 
που περιλαμβάνεται στην 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου η οποία υπογράφει την 05-
08-2019, κατέστη συμβατική μετά την ημερομηνία αυτή.   
Σημειώνεται ότι το άρθρο 1ΠΝΤ/51 που περιλαμβάνεται στον 1ο ΑΠΕ και στην 1η ΣΣΕ στη βάση 
του οποίου αποζημιωθήκαν οι αντλήσεις θέσεων κατασκευής πλησίον της θάλασσας,  εγκρίθηκε 
από όλους τους συναρμόδιους φορείς (ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ΣΔΕΠΑ, Ελεγκτικό Συνέδριο, Ο.Ε) και 
αποτελεί από τότε συμβατικό άρθρο, βάσει του οποίου έγιναν οι σχετικές πληρωμές Η 
αμφισβήτηση της νομιμότητας συμβατικού όρου από τους ελεγκτές, δεδομένης μάλιστα της 
προέγκρισης του ΥΜΕΠΕΡΑΑ είναι μη νόμιμη. 
 

9. Καταλογισμός ποσού 34.116,49 ευρώ 

Αιτία κατά την έκθεση των ελεγκτών: Έγινε χρήση κατά την κατασκευή των αντλιοστασίων 
κοιλοδοκών ΗΕΒ που αποζημιώθηκαν με το άρθρο 1ΠΝΤ/50. Δεν προσκομίστηκαν τιμολόγια ή 
άλλα παραστατικά που να πιστοποιούν την ποσότητα της εργασίας 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:  
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Η εργασία προσωρινής αντιστήριξης με μορφοσίδηρο ΗΕΒ έγινε (και πιστοποιήθηκε σχετικά) στο 
αντλιοστάσιο Α10, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη νέα - επικαιροποιημένη μελέτη.  
Η προσκόμιση - παράδοση από την ανάδοχο στη Δ/νουσα Υπηρεσία Δελτίων Αποστολής ή 
Τιμολογίων αγοράς για τα υλικά αυτά, δεν προβλέπεται συμβατικά και υπό το πρίσμα αυτό δεν 
ζητήθηκαν από την ανάδοχο.  
Η επιμέτρηση έγινε με βάση τα πραγματικά μετρηθέντα μήκη των υλικών ΗΕΒ και τα θεωρητικά 
βάρη της βιβλιογραφίας για τις χρησιμοποιηθείσες διατομές.  
Προσκομιστήκαν στο ΕΠΕΡΑΑ τα σχετικά αποδεικτικά αν και υπάρχει η σχετική πιστοποίηση από 
την Επιτροπή Π.Π.Α.Ε. Προς επίρρωση των ανωτέρω αναφέρουμε το από 09/07/2021 πρωτόκολλο 
παραλαβής του Δήμου Σπετσών στο οποίο αναφέρεται ρητώς ότι παραδόθηκαν από την ανάδοχο 
δοκοί αντιστήριξης από μορφοσίδηρο ΗΕΒ οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν για την αντιστήριξη πρανών 
κατά την κατασκευή του αντλιοστασίου Α10.  
 
 

10. Καταλογισμός ποσού 188.265, 47 ευρώ 

Αιτία κατά την έκθεση των ελεγκτών: Πληρώθηκαν εργασίες χυτοσιδηρών καπακίων καθώς και 
εργασιών εσωτερικών επιχρισμάτων, μονωτικών επαλείψεων, αποκαταστάσεων με ασφαλτικό 
υλικό  των φρεατίων, σε αντίθεση με τα προβλεπόμενα στην προδιαγραφή Τ1 των Τεχνικών 
Προδιαγραφών (παρ. 4) 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:  
 
Σύμφωνα με την προδιαγραφή Τ1 των Τεχνικών Προδιαγραφών παρ. 4 « Η πληρωμή γίνεται με 
τον αριθμό των επιμετρηθέντων φρεατίων και με τις αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου. Σε κάθε 
τεμάχιο περιλαμβάνεται η αξία των απαιτούμενων υλικών, της εκσκαφής, επανεπίχωσης, 
σκυροδεμάτων, χυτοσιδηρών βαθμίδων, όλων των μικροϋλικών και όλων των απαιτούμενων 
συναφών εργασιών».  
Τα καλλύματα πληρώθηκαν νομίμως με βάση το άρθρο  ΑΤΥΕ 11.01.02, οι δε χυτοσιδηρές 
βαθμίδες με βάση το άρθρο και ΑΤΥΕ 11.03 αντίστοιχα, δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρθρο 5.2 
της διακήρυξης και το άρθρο 3 της ΕΣΥ το Τιμολόγιο Μελέτης (ΑΤΥΕ)  υπερισχύει της ΕΣΥ, 
δηλαδή των αναφερομένων στις τεχνικές προδιαγραφές των εργασιών.  
Η κατασκευή όλων των φρεατίων έχει γίνει σύμφωνα με τα συμβατικώς οριζόμενα. 
 

11. Καταλογισμός ποσού 8.524, 71 ευρώ 

Αιτία κατά την έκθεση των ελεγκτών: Εργασίες αποκατάστασης πέραν των ΓΘΕ έχουν 
αποζημιωθεί σε αντίθεση με τα οριζόμενα στην προδιαγραφή Χ2 παρ. 4.3.4 των Τεχνικών 
Προδιαγραφών, την παρ. 1.1.24 των Γενικών Όρων και τις Τεχνικές Προδιαγραφές 
Τσιμεντοστρώσεων Χ7 παρ. 3 και Σ1 παρ. 11 (βλ. και ΑΤΥΕ 4.09). 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:  
 

Οι πέραν των ΓΘΕ αποκαταστάσεις, είτε κρίθηκαν απόλυτα επιβεβλημένες από αντικειμενικές 
συνθήκες που διαπιστώθηκαν κατά την πρόοδο των εργασιών (πχ υποσκαφές, παράλληλοι αγωγοί 
κλπ), είτε έγιναν ύστερα από επιθυμία ή/και απαίτηση του Κ.τ.Ε. - Δήμου Σπετσών. 
Έχουν δοθεί σχετικές εντολές από την Υπηρεσία τις οποίες και παραθέτουμε  και καμία περίπτωση 
δεν επιμετρήθηκαν ούτε πιστοποιήθηκαν αποκαταστάσεις που οφείλονται σε αμέλεια ή κακοτεχνία 
της αναδόχου. 
Οι εντολές κατά χρονολογική σειρά ήταν οι ακόλουθες :  

• Η υπ΄αριθμ. οικ.38204/2.02.2017 

• Η υπ΄αριθμ.38777/07.03.2017 

• Η υπ΄αριθμ.οικ.134018/29.06.2017 

• Η υπ΄αριθμ.οικ.51327/12.03.2018 

• Η υπ΄αριθμ.61480/30.03.2018 

• Η υπ΄αριθμ.οικ.77470/23.04.2018 

• Η υπ΄αριθμ.65609/03.05.2018 

• Η υπ΄αριθμ.39265/22.02.2019 
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• Η υπ΄αριθμ.59804/12.03.2019 
 

12. Καταλογισμός ποσού 155.370, 89 ευρώ 

 
Αιτία κατά την έκθεση των ελεγκτών: Η σύνταξη ΠΠΑΕ για την αφανή εργασία των krings έγινε  

μεταγενέστερα από το χρόνο πιστοποίησης των εκσκαφών και των επιχώσεων. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:  
 
➢ Η αντιστήριξη των παρειών του σκάμματος με μεταλλικά πετάσματα υλοποιήθηκε επακριβώς 

κατά τα συμβατικώς προβλεπόμενα. Η Δ/νουσα Υπηρεσία έχει καθημερινή πλήρη και σαφή 
εικόνα και γνώση για την πορεία - εξέλιξη του έργου. Υπάρχει γραπτή εντολή που αφορά 
στην Έγκριση χρήσης μεταλλικών πετασμάτων την οποία παραθέτουμε συνημμένα (αρ. 
πρωτ. 24156/03-2017). Επιπλέον, έχουν προσκομισθεί φωτογραφίες για τμήματα του έργου. 

➢ Επιπροσθέτως πρέπει να επισημανθεί ότι στην υπ΄αριθμ.828/2019 απόφαση του Α2 
Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου αναφέρεται ότι : «………ο ανάδοχος δικαιούται 
αμοιβής για τις πρόσθετες εργασίες που εκτέλεσε, αποδεχόμενος σχετική έγγραφη 
εντολή του εργοδότη ή και μόνο προφορική εντολή καταχωρημένη στο ημερολόγιο 
του έργου, αν συντρέχει επείγουσα περίπτωση, έχει δε η αμοιβή αυτή συμβατικό 
χαρακτήρα, αφού η εντολή του εργοδότη και η αποδοχή της από τον ανάδοχο 
δημιουργούν το αναγκαίο συμβατικό πλαίσιο.».  Συνεπώς ύστερα από την 
υπ΄αριθμ.24156/06.03.2017 γραπτή εντολή της Δ/νουσας Υπηρεσίας η χρήση των 
μεταλλικών αντιστηρίξεων (Krings) είναι καθόλα νόμιμη και επιπλέον οι ποσότητες των 
μεταλλικών αντιστηρίξεων πιστοποιήθηκαν βάση εγκεκριμένων αναλυτικών επιμετρήσεων 
και ΠΠΑΕ τα οποία συντάχθηκαν και εγκρίθηκαν νομίμως από την Επιτροπή Παραλαβής 
Αφανών Εργασιών.  
Στην παρ.3 του άρθρου 52 του Ν.3669/2008 όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ.4 του 
άρθρου 186 του Ν.4070/2012, αναφέρεται ότι « Όταν πρόκειται για εργασίες, η ποσοτική 
επαλήθευση των οποίων δεν είναι δυνατή στην τελική μορφή του έργου, όπως 
εργασίες που πρόκειται να επικαλυφθούν από άλλες και δεν είναι τελικά εμφανείς, 
ποσότητες που παραλαμβάνονται με ζύγιση ή άλλα παρόμοια, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να καλέσει την επιτροπή της παραγράφου 2 του άρθρου 36 και τον 
επιβλέποντα, προκειμένου να προβούν από κοινού στην καταμέτρηση ή ζύγιση και να 
συντάξουν πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών ή πρωτόκολλο ζυγίσεως 
αντίστοιχα. Το πρωτόκολλο αυτό, υπογραφόμενο από τον ανάδοχο, τον επιβλέποντα 
και τα μέλη της επιτροπής, αποτελεί προϋπόθεση για την πιστοποίηση των σχετικών 
εργασιών.».  
Πουθενά στη διάταξη αυτή δεν αναφέρεται συγκεκριμένος χρόνος για την σύνταξη του 
ΠΠΑΕ, όπως το ΕΠΕΡΑΑ επικαλείται στην οριστική έκθεση ελέγχου και συνεπώς εφόσον 
υπάρχει υπογεγραμμένο ΠΠΑΕ από την αρμόδια τριμελή επιτροπή και εγκεκριμένο από την 
Δ/νουσα Υπηρεσία θεωρείται καθόλα νόμιμο και επομένως ορθώς οι επιμετρημένες 
ποσότητες των μεταλλικών αντιστηρίξεων πιστοποιήθηκαν από την ανάδοχο. 

 

13. Καταλογισμός ποσού 180.000 ευρώ 

 
Αιτία κατά την έκθεση των ελεγκτών Πληρωμή γεωλογικής μελέτης η οποία δεν αμειβόταν 
ξεχωριστά σύμφωνα με το άρθρο 35 της ΕΣΥ αλλά πληρώθηκε βάσει της 1ης ΣΣΕ . 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:  
 
Επί του ευρήματος εισαγωγικά τονίζεται ότι με την 1η Σ.Σ. δεν εγκρίθηκε πληρωμή γεωτεχνικής 
μελέτης καθαρής αξίας 180.000 € (προ Φ.Π.Α.) για «Μελέτη Αντλιοστασίων». 
Η μελέτη αυτή ουδεμία έχει σχέση με και συνάφεια με τις προβλεπόμενες στο άρθρο 35 
«ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ» της Ε.Σ.Υ. συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου.  
Η εκπόνηση της εν λόγω Μελέτης Αντλιοστασίων κατέστη επιβεβλημένη εξ αιτίας της, μετά την 
υπογραφή της σύμβασης απαίτησης, εκ μέρους της αρχαιολογικής υπηρεσίας, για υπογειοποίηση 
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των οικίσκων Η/Μ εγκαταστάσεων (ηλεκτρολογικοί πίνακες, πίνακες αυτοματισμών, 
ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη κ.λπ.) των αντλιοστασίων.  
Αποσκοπούσε μεταξύ άλλων στον καθαρισμό του τρόπου εξασφάλισης της ευστάθειας των πρανών 
της εκσκαφής, θεμελίωσης στεγάνωσης και περιλάμβανε ακόμα πλην της γεωτεχνικής έρευνας και 
μελέτης, στατική μελέτη του φορέα στη νέα – υπόγεια θέση του, μελέτη στεγάνωσης και μελέτη 
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και από τα νέα δεδομένα. 
Τα ανωτέρω πραγματικά δεδομένα προκύπτουν και από τα με αρ. πρωτ. 149782/27-07-2018 και 
οικ. 18331/21-02-2019 έγγραφα . 
Στο με αρ. πρωτ. 563189/06-07-2021 έγγραφο της Δ/νουσας Υπηρεσίας παρατίθεται η πραγματική 
αιτιολογία για την ανάγκη σύνταξης γεωτεχνικής μελέτης, αλλά  οι ελεγκτές το αγνόησαν πλήρως. 
Ακόμα, αναφέρουμε τα ακόλουθα: 
Στο άρθρο 35 «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ» της Ε.Σ.Υ. αναφέρεται επί λέξει: «Ο ανάδοχος αμέσως 
μετά την υπογραφή της Σύμβασης είναι υποχρεωμένος να προβεί στην εκτέλεση γεωτεχνικής 
έρευνας με σκοπό τη διερεύνηση των εδαφικών συνθηκών στις θέσεις θεμελίωσης των πιο 
σημαντικών κατασκευών ώστε να τεκμηριωθεί ο τρόπος θεμελίωσης των μονάδων που θα 
παρουσιαστεί (νοείται ο τρόπος θεμελίωσης) στην Οριστική μελέτη που θα υποβάλλει ο 
Ανάδοχος…».  
Από το ανωτέρω απόσπασμα και κυρίως από την αναφορά «θα παρουσιαστεί στην Οριστική μελέτη 
που θα υποβάλλει ο Ανάδοχος» είναι προφανές ότι το άρθρο αυτό της Ε.Σ.Υ.  αφορά την κατασκευή 
της Εγκατάστασης Καθαρισμού Λυμάτων δηλαδή το τμήμα του έργου που αμείβεται με κατ’ 
αποκοπή αντάλλαγμα. 
  
Σημειώνεται ακόμα ότι στο πλαίσιο των απορρεουσών από το ως άνω άρθρο 35 της Ε.Σ.Υ. 
υποχρεώσεων του ο ανάδοχος πλην της γεωτεχνικής έρευνας για τη θεμελίωση των κατασκευών 
στην ΕΕΛ, εκπόνησε χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, γεωτεχνική έρευνα και μελέτη για τους επικρεμάμενους 
(πάνω από τον δρόμο πρόσβασης στην ΕΕΛ) βράχους και την εξασφάλιση της ευστάθειας τους και 
την ασφάλεια του δρόμου αυτού, καθώς και γεωτεχνική έρευνα και μελέτη για εντοπισμό των 
θέσεων που απαιτείται αντιστήριξη των παρειών των εκσκαφών και καθορισμό του τρόπου και των 
μέσων αντιστήριξης. 
Τελικώς πρέπει να επισημάνουμε το γεγονός  ότι επιχειρείται εκ μέρους του ΕΠΕΡΑΑ, μέσα από την 
Οριστική Έκθεση Επιτόπιας Επαλήθευσης της Πράξης 5002560, να αποδοθεί ένα είδος μομφής 
προς την Δ/νουσα Υπηρεσία για παραλήψεις της και πλημμελή άσκηση των καθηκόντων της, με 
αποτέλεσμα την αύξηση της δαπάνης του έργου. 
 
Πρέπει λοιπόν να τονίσουμε ότι η Δ/νουσα Υπηρεσία, από την υπογραφή της εργολαβικής 
σύμβασης (16/04/2014) μέχρι και την διάλυση της (31/03/2021), εκτέλεσε τα καθήκοντα της 
σύμφωνα πάντα με την κείμενη νομοθεσία (Ν.3669/2008) και με γνώμονα το Δημόσιο 
Συμφέρον. 
 
Προς επίρρωση των ανωτέρω, θα αναφέρουμε μόνο στο γεγονός ότι η Δ/νουσα Υπηρεσία απέρριψε 
όλες τις αιτήσεις της αναδόχου για καταβολή θετικών ζημιών, λόγω των διακοπών εργασιών που 
σημειώθηκαν στο έργο, από την καθυστέρηση πληρωμής λογαριασμών, ακολούθως απέρριψε τις 
σχετικές ενστάσεις της αναδόχου και τέλος με δικές της ενέργειες (σύνταξη απόψεων) συνέβαλε 
καθοριστικά, σε συνεργασία και με τον Κ.τ.Ε (Δήμος Σπετσών), στην απόρριψη, από το Διοικητικό 
Εφετείο Πειραιά, των πέντε (5) εκ των οκτώ (8) Προσφυγών, που κατέθεσε η ανάδοχος, για την 
άρνηση της Δ/νουσας Υπηρεσία να της καταβάλει θετικές ζημιές συνολικού ύψους 2.467.994,87 €.  
Όπως ευκόλως γίνεται κατανοητό το ποσό αυτό ξεπερνάει κατά πολύ το όποιο εργολαβικό όφελος 
θα εξασφάλιζε η ανάδοχος από την κατασκευή του έργου.  
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.4314/ΦΕΚ Α 265/23.12.2014, οι Διαχειριστικές Αρχές των Τομεακών 
και Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση του οικείου 
επιχειρησιακού προγράμματος, σύμφωνα με το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του εδαφίου δ' 
της παρ. 3 του άρθρου 14 και την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.  
Στο πλαίσιο αυτό η διαχειριστική αρχή του κάθε επιχειρησιακού προγράμματος ασκεί συγκεκριμένα 
καθήκοντα που αναφέρονται εκτενώς στο εν λόγω άρθρο.  
 
Τα καθήκοντα αυτά έχουν να κάνουν αποκλειστικά με την διαχείριση του προγράμματος, με τη 
συλλογή στοιχείων της πράξης και την καταχώρηση τους στο ΟΠΣ, με τη Πραγματοποίηση 
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αξιολογήσεων του επιχειρησιακού προγράμματος που διενεργούνται, σύμφωνα με τα άρθρα 
54 και 56 του Κανονισμού, και με τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων των δικαιούχων.  
 
Εδώ πρέπει να αναφέρουμε και τις διατάξεις του Ν.2860/2000 (Διαχείριση Κοινοτικού Πλαισίου 
Στήριξης), με τον οποίο οργανώθηκαν οι λεγόμενες «Διαχειριστικές Αρχές», στις οποίες αναφέρεται 
ότι: «Εφόσον η αρμόδια Διαχειριστική Αρχή διαπιστώσει παραβίαση των κανόνων του 
κοινοτικού ή και του εθνικού δικαίου, επιβάλλει κυρώσεις μόνο στην χρηματοδότηση, η 
οποία μπορεί και να διακοπεί (και να επανακτηθούν τα χορηγηθέντα ποσά) από τον 
παραβάτη - δικαιούχο, χωρίς κατά τα λοιπά να επηρεάζεται η νομιμότητα των πράξεών του.».  
Στην περίπτωση μας δεν υπάρχει καμία απολύτως παράβαση κοινοτικού ή εθνικού δικαίου,  
καθόσον η Δ/νουσα Υπηρεσία έχει μεριμνήσει για την εφαρμογή όλων των διατάξεων της κείμενης 
νομοθεσίας περί Δημοσίων Έργων (Ν.3669/2008). 
 
Επίσης στην παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.4314/2014 αναφέρεται ότι η Διαχειριστική Αρχή 
υποστηρίζει τους δικαιούχους σε όλα τα στάδια εκτέλεσης των έργων τους, κάτι που στην 
παρούσα περίπτωση δεν εφαρμόζεται, διότι παρά τις απαντήσεις που δόθηκαν από την πλευρά της 
Δ/νουσας Υπηρεσίας με τα (β) και (δ) σχετικά, στις αιτιάσεις και στα ερωτήματα , το ΕΠΕΡΑΑ 
εξακολούθησε να εμμένει στις αρχικές απόψεις του, απορρίπτοντας τις επεξηγήσεις μας, ζητώντας 
διαρκώς νέα επιπρόσθετα στοιχεία τα οποία έχουμε είδη κοινοποιήσει και τα οποία δεν ήταν 
απαιτητά από τη σύμβαση να προσκομιστούν από την ανάδοχο κατά την υποβολή των αναλυτικών 
επιμετρήσεων και των Π.Π.Α.Ε, όπως π.χ εισιτήρια πλοίου για την μεταφορά πλεοναζόντων 
προϊόντων εκσκαφής. 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α 
 

Την άσκηση εφέσεως στο Ελεγκτικό Συνέδριο κατά της υπ΄αριθμ.ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
10274/08.10.2021 Απόφασης του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης  Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΑ. της 
πράξης «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΛΥΜΑΤΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ – Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)», με κωδικό MIS 5002560. 
 

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

 
Την άσκηση εφέσεως στο Ελεγκτικό Συνέδριο κατά της υπ΄αριθμ.ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
10274/08.10.2021 Απόφασης του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης  Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΑ. της 
πράξης «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΛΥΜΑΤΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ – Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)», με κωδικό MIS 5002560. 

 
➢ Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατσικάρης Δημήτριος και κα Μεθυμάκη Άννα 

υπερψηφίζουν την ανωτέρω απόφαση με την παρατήρηση: ««Η εξέλιξη του έργου «Κατασκευή 
Δικτύων Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Εγκαταστάσεων Καθαρισμού Λυμάτων Δήμου Σπετσών» 
είναι μείζον θέμα το οποίο οφείλει να εξετάσει ενδελεχώς η διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής, 
ειδικότερα μετά τη διάλυση της σύμβασης, αλλά και με αφορμή το ζήτημα που έρχεται σήμερα 
στην Επιτροπή, μετά την σχετική απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων 
ΕΤΠΑ & ΤΑ, με την οποία επιβλήθηκε Δημοσιονομική διόρθωση ύψους 2.378.727,11  ευρώ, 
εξέλιξη οδυνηρή για την Περιφέρεια Αττικής, η οποία, εντέλει, θα επωμιστεί αυτό το τεράστιο 
βάρος. Ακριβώς -και μόνο- για να μην επωμιστεί η Περιφέρεια Αττικής αυτό το τεράστιο βάρος, 
στηρίζουμε την απόφαση για άσκηση ένδικων μέσων, για να εξεταστεί από τα αρμόδια όργανα. 
Επί της ουσίας, καλούμε την διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής να ελέγξει τη νομιμότητα όλων 
των διαδικασιών εκτέλεσης του έργου, και τις ευθύνες που τυχόν υπάρχουν, όπως αναφέρονται 
στην οριστική έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης σε βάρος της Περιφέρειας Αττικής. 
Το έργο «Κατασκευή Δικτύων Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Εγκαταστάσεων Καθαρισμού 
Λυμάτων Δήμου Σπετσών» ξεκίνησε μετά από αγώνες ετών ως ένα εμβληματικό έργο που 
ουσιαστικά έμεινε στη μέση με τη διάλυση της σύμβασης, και για όλες αυτές τις αρνητικές 
εξελίξεις απαιτούνται υπεύθυνες και τεκμηριωμένες απαντήσεις, ανεξαρτήτως της απόφασης 
επί της άσκησης ενδίκων μέσων. Η εξέλιξη του έργου σε όλα τα ενδιάμεσα στάδια και η 
νομιμότητα όλων των αποφάσεων -με βάση τα στοιχεία της απόφασης δημοσιονομικής 
διόρθωσης- πρέπει να εξεταστεί ενδελεχώς σε συνεργασία με τον Δήμο Σπετσών, προκειμένου 

ΑΔΑ: ΩΧΝΛ7Λ7-1ΞΨ



 

 16 

να λάμψει η αλήθεια και να μην υπάρχουν σκιές και οποιαδήποτε υπόνοια για τις υπηρεσίες της 
Περιφέρειας Αττικής».  

➢ Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Χρονοπούλου Νίκη υπερψηφίζει την 
ανωτέρω απόφαση με την παρατήρηση: « Πρόκειται για έργο συμβατικής δαπάνης 
17.548.980.86 € με το Φ.Π.Α που χρηματοδοτείται από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ με έναρξη υλοποίησης 
(υπογραφή της σύμβασης) την 17.4.14 και προθεσμία εκτέλεσης 3 χρόνια. Τελικά, ύστερα από 
5 παρατάσεις, με την τελευταία να εκπνέει στις 31.2.21 αποφασίστηκε με  κοινή συναίνεση η 
διάλυση της σύμβασης.  
Στην από 28.9.21 «Οριστική Έκθεση Επιτόπιας Επαλήθευσης» της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ διαπιστώθηκαν οικονομικές 
παρατυπίες σε σχέση με τους όρους χρηματοδότησης του έργου, εξαιτίας των οποίων 
προτάθηκαν 13 καταλογισμοί ποσών με τις αντίστοιχες περικοπές («Δημοσιονομική 
Διόρθωση») συνολικού ύψους 2.378.724 €! Μεταξύ αυτών: 

• Καταλογισμός ποσού 445.270, 21 € με την αιτιολογία ότι: «Ο ανάδοχος δεν δικαιούται 
πρόσθετη αποζημίωση για την ΟΔΙΚΗ μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής». 

• Καταλογισμός ποσού 382.213,36 € με την αιτιολογία ότι: «Μη νόμιμο κόστος θαλάσσιας 
μεταφοράς». 

• Καταλογισμός 695.538, 58 € με την αιτιολογία ότι: «Πληρωμή στην εταιρεία ΗΓΗΤΩΡ, η 
οποία δεν ήταν εγκεκριμένος από την Υπηρεσία υπεργολάβος, …». 

• Καταλογισμός ποσού 168.067, 27 € με την επίκληση 8 διαφορετικών αιτίων. 
Η υπόψη «Οριστική Έκθεση Επιτόπιας Επαλήθευσης» έγινε στο σύνολό της αποδεκτή από την 
αρμόδια Αρχή με την από 8.10.21 απόφασή της. 
Ψηφίζουμε «υπέρ» της άσκησης των ένδικων μέσων, τόσο ως δικαίωμα της Επιβλέπουσας 
Υπηρεσίας και της κατά περίπτωση Προϊσταμένης Αρχής να αποσείσουν τις σοβαρές 
κατηγορίες που καταλογίζονται όσο και γιατί επιβάλλεται να ερευνηθεί παραπέρα η περίπτωση 
αυτή. 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Καραμάνος Χρήστος  
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα  
Βλάχου Γεωργία 
Μελάς Σταύρος 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Αγγέλης Σπυρίδων 
Χρονοπούλου Νίκη 
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