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

 Τηλ.:  213 20 63 822 
   213 20 63 776 

             
Συνεδρίαση 33η 

Απόφαση υπ’ αριθ.  1562/2022 
Στην Αθήνα, σήμερα 12-07-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 651635 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 07-07-2022. 
 

Θέμα 46ο  
Έγκριση πρόσθετης δαπάνης για την καταβολή αποζημίωσης θετικών ζημιών λόγω διακοπής 
εργασιών του έργου «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ομβρίων στο Ακρογιάλι Ν. Περάμου του 
Δήμου Μεγαρέων», προϋπολογισμού 5.600.000,00€ (με Φ.Π.Α. 24%) αναδόχου εταιρείας 
ΕΛΚΥΣΤΗΣ Α.Τ.Ε.. 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Γιαννακόπουλος Βασίλειος 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βλάχου Γεωργία 

• Βερελή Βασιλική 

• Λογοθέτη Αικατερίνη 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος  

• Δημητρίου Γεώργιος 

• Αγγελάκη Δήμητρα  
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Λεονάρδου Πολυτίμη 

• Μελάς Σταύρος 

• Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Κουρή Μαρία 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Κατσιγιάννης Αθανάσιος 

• Κατσικάρης Δημήτριος 
 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τρία (3) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Μαρία Ντόβα. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα. Καράλη, η 
οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 
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1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/07-06-2010 (ΦΕΚ 87Α'/07-06-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Την υπ’ αριθμ.: 37419/13479/08-05-2018 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1661/τ.Β/11-05-2018), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» 
(ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016), όπως ισχύει σήμερα. 

4. Το Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚ 26Α΄/31-01-2013), «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και 
λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών», του Ν. 3316/2005 
«Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών 
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (Α΄42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», καθώς και της 
Ερμηνευτικής Εγκυκλίου 6, με αρ.πρωτ.: 15400/17-04-2013, της Γενικής Διεύθυνσης 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών. 

5. Την με αριθμ.: 499022/02-09-2019 (ΦΕΚ 688/ΥΟΔΔ/03-09-2019) Απόφαση του 
Περιφερειάρχη Αττικής «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής / Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων». 

6. Την με αριθμ.: 505910/04-09-2019 (ΦΕΚ 3411Β/06-09-2019) Απόφαση του Περιφερειάρχη 
Αττικής «Ανάθεση – Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες και Περιφερειακούς 
Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής». 

7. Την με αριθμ.:198409/16-10-2018 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, περί τοποθέτησης 
Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Έργων & 
Υποδομών.  

8. Την με αρ.πρωτ.: οικ./20955/22-01-2019 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, με την 
οποία τοποθετούνται, οι ασκούντες καθήκοντα ευθύνης, υπάλληλοι της Περιφέρειας 
Αττικής.  

9. Το Ν. 4735/2020 (Φ.Ε.Κ. 197/Α/12-10-2020) «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής  
Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών 
θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου 
Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή 
προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες 
διατάξεις». 

10. Την με αρ.πρωτ.: 30954/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία 
ορίστηκε Αναπληρώτρια Προϊσταμένη  του Τμήματος Υδραυλικών Έργων - Λιμενικών 
Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής 
(Διευθύνουσα Υπηρεσία). 

11. Τα συμβατικά τεύχη του έργου του θέματος. 
12. Την από 27-08-2019 Σύμβαση Κατασκευής του εν λόγω έργου (ΑΔΑ: ΨΘΖΧ7Λ7-ΧΛ5), 

ποσού: 2.582.993,46€ με Φ.Π.Α. 
13. Την με αρ.πρωτ.:585181/01-10-2019 Απόφαση Τ.Υ.Ε.Λ.Ε./Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α, με την οποία 

εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα του έργου του θέματος. 
14. Την με αρ.πρωτ.: 335768/26-05-2020 Απόφαση Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α, με την οποία εγκρίθηκε ο 

1ος Α.Π.Ε. του έργου, συνολικής δαπάνης 2.582.993,46€ (με Φ.Π.Α.). 
15. Την με αρ.πρωτ.: 884006/14-11-2020 Απόφαση Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α, με την οποία εγκρίθηκε ο 

2ος Α.Π.Ε. του έργου, συνολικής δαπάνης 2.582.993,46€ (με Φ.Π.Α.). 
16. Την με αριθμό 384/17-02-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής 

(ΑΔΑ: 9ΒΣΗ7Λ7-ΦΨΞ), με την οποία αποφασίστηκε η παράταση της συνολικής 
προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος κατά οκτώ (8) μήνες, ήτοι μέχρι τις 22-10-
2021. 

17. Την με αρ.πρωτ.: 210079/17-03-2021 Απόφαση Τ.Υ.Ε.Λ.Ε./Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α., με την οποία 
εγκρίθηκε το 1ο τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα του έργου του θέματος. 

18. Την με αριθμό 2011/14-09-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Αττικής (ΑΔΑ: 657Ε7Λ7-ΧΛΥ), με την οποία αποφασίστηκε η έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του 
έργου, συνολικής δαπάνης 2.964.068,92€ (με Φ.Π.Α.), σε αύξηση με την αντίστοιχη 
δαπάνη της αρχικής σύμβασης κατά 14,75% και η σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής 
Σύμβασης συνολικής δαπάνης 381.075,46 € (με Φ.Π.Α.). 

19. Την με αρ.πρωτ.: 755356/14-09-2021/Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α. Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών 
του αναδόχου. 
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20. Την με αρ.πρωτ.: 801050/28-09-2021/Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α. Όχληση του άρθρου 137 του 
Ν.4412/2016. 

21. Την με αρ.πρωτ.: 804351/28-09-2021 Απόφαση Τ.Υ.Ε.Λ.Ε./Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α. (ΑΔΑ: 
ΨΕ6Ω7Λ7-ΙΓ0) αποδοχής της με αρ.πρωτ.: 755356/14-09-2021 Ειδικής Δήλωσης 
Διακοπής Εργασιών του αναδόχου. 

22. Την με αριθμό 2356/19-10-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Αττικής (ΑΔΑ: ΩΖ3Λ7Λ7-65Θ), με την οποία αποφασίστηκε η παράταση της συνολικής 
προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος κατά εκατόν είκοσι εννέα (129) ημέρες, ήτοι 
μέχρι τις 28-02-2022. 

23. Την από 19-01-2022 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του εν λόγω έργου (ΑΔΑ: Ψ4ΧΖ7Λ7-
001) συνολικής δαπάνης 381.075,46 € (με Φ.Π.Α.). 

24. Την με αρ.πρωτ.: 107217/09-02-2022 Απόφαση Τ.Υ.Ε.Λ.Ε./Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α., με την οποία 
εγκρίθηκε το 2ο τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα του έργου του θέματος. 

25. Την με αριθμό 421/01-03-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής 
(ΑΔΑ: 6ΛΡΛ7Λ7-Σ90), με την οποία αποφασίστηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας 
περαίωσης του έργου του θέματος κατά ενενήντα δύο (92) ημέρες, ήτοι μέχρι τις 31-05-
2022. 

26. Την με αρ.πρωτ.: 218071/15-03-2022 Απόφαση Τ.Υ.Ε.Λ.Ε./Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α., με την οποία 
εγκρίθηκε το 3ο τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα του έργου του θέματος. 

27. Το με αρ.πρωτ.: 224901/17-03-2022/Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α. αίτημα του αναδόχου για καταβολή 
αποζημίωσης θετικής ζημιάς λόγω διακοπής εργασιών με συνημμένα αντίγραφα 
παραστατικών δαπανών, ποσού 120.398,20 €. 

28. Την με αρ.πρωτ.: 411477/11-05-2022 Απόφαση Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α., με την οποία εγκρίθηκε ο 
4ος Α.Π.Ε. του έργου, συνολικής δαπάνης 2.964.068,92€ (με Φ.Π.Α.). 

29. Την από 14-06-2022 Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών. 
30. Με την αρ.πρωτ.: 560617/16-06-2022 Απόφαση Τ.Υ.Ε.Λ.Ε./Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α. (ΑΔΑ: 

6ΞΕ17Λ7-ΠΞ0), έγινε μερικώς αποδεκτό το με αρ. πρωτ.: 224901/17-03-
2022/Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α. αίτημα του αναδόχου για καταβολή αποζημίωσης θετικής ζημιάς 
λόγω διακοπής εργασιών, για ποσό 97.001,98 ευρώ. 

 
 

και επειδή 
1. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία, έχοντας αναγνωρίσει έγκαιρα ανεπάρκεια της εγκεκριμένης 

δαπάνης των απολογιστικών της αρχικής σύμβασης, συνέταξε τον 3ο ΑΠΕ του έργου και 
την 1η ΣΣΕ, στην οποία περιλαμβάνεται κονδύλι απολογιστικών για μετατοπίσεις ΟΚΩ, 
αρχαιολογία και αποζημίωση ΑΕΚΚ και προέβη τάχιστα σε όλες τις απαιτούμενες 
διαδικασίες προκειμένου τα παραπάνω να εγκριθούν αρμοδίως. 

2. Με την υπ’ αριθμ. 2011/14-09-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Αττικής (ΑΔΑ: 657Ε7Λ7-ΧΛΥ), αποφασίστηκε η έγκριση του 3ου ΑΠΕ του έργου και η 
σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών. 

3. Με το με αρ. πρωτ.:755356/14-09-2021/ΔΤΕ-ΠΕΔΑ έγγραφο του αναδόχου, επιδόθηκε 
στην Υπηρεσία μας Ειδική δήλωση Διακοπής Εργασιών, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης 
εργασιών στα πλαίσια του έργου του θέματος. 

4. Με το με αρ. πρωτ.:801050/28-09-2021/ΔΤΕ-ΠΕΔΑ έγγραφο του αναδόχου, υποβλήθηκε 
στην Υπηρεσία μας Όχληση του άρθρου 137 του Ν.4412/2016. 

5. Με τη με αρ. πρωτ.:804351/28-09-2021 Απόφαση ΤΥΕΛΕ/ΔΤΕ-ΠΕΔΑ (ΑΔΑ: ΨΕ6Ω7Λ7-
ΙΓΟ), έγινε αποδεκτή η από 14-09-2021 Ειδική δήλωση Διακοπής Εργασιών, καθώς δεν 
ήταν δυνατή η συνέχιση των εργασιών σε κανένα τμήμα του υπολειπόμενου έργου. Η 
δαπάνη των απολογιστικών της αρχικής σύμβασης είχε εξαντληθεί και ήταν απαραίτητη η 
αύξηση του κονδυλίου των απολογιστικών μέσω της σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής 
Σύμβαση Εργασιών, η οποία δεν είχε ακόμα υπογραφεί, για την συνέχιση και ολοκλήρωση 
του έργου.  

6. Τελικά η 1η ΣΣΕ του έργου υπογράφηκε στις 19-01-2022 (ΑΔΑ: Ψ4ΧΖ7Λ7-001), οπότε και 
εξέλειπον οι λόγοι που αναφέρονται στην ανωτέρω Απόφαση έγκρισης της σχετικής 
«Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών». 

7. Με το με αρ. πρωτ.:224901/17-03-2022/ΔΤΕ-ΠΕΔΑ έγγραφο ο ανάδοχος, υπέβαλε αίτημα 
για καταβολή αποζημίωσης 120.398,20€ για τις θετικές ζημιές που υπέστη λόγω διακοπής 
εργασιών, βάση του άρθρου 137 του Ν.4412/2016, με συνημμένα αντίγραφα παραστατικών 
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δαπανών, για το χρονικό διάστημα από 29-09-2021 έως 21-01-2022, δηλαδή για χρονικό 
διάστημα 115 ημερών. Η αποζημίωση αυτή αφορά σε δαπάνες, όπως αναλυτικά 
αποτυπώνονται στον ακόλουθο συγκεντρωτικό πίνακα: 

 

 
 
 

8. Η Δ/νουσα Υπηρεσία έλεγξε και διόρθωσε τα κόστη 
ανά κατηγορία δαπάνης ως εξής: 

Α. Χρονικό διάστημα δικαιούμενης αποζημίωσης  
Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 137 του Ν.4412/2016 «Αν ο κύριος του έργου καταστεί 
υπερήμερος ως προς την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών του, ο ανάδοχος δικαιούται 
να ζητήσει αποζημίωση μόνο για τις θετικές του ζημιές που προκαλούνται μετά την επίδοση από 
αυτόν σχετικής έγγραφης όχλησης». Δεδομένου ότι υποβλήθηκε από μέρους του αναδόχου η 
σχετική όχληση στις 28-09-2021, ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση για τις θετικές του 
ζημιές που προκαλούνται μετά την ανωτέρω ημερομηνία. 
Συνεπώς, για τον υπολογισμό της αποζημίωσης λαμβάνονται υπόψη το παρακάτω χρονικό 
διάστημα από 28-09-2021 έως 19-01-2022, δηλαδή για χρονικό διάστημα εκατόν δεκατριών (113) 
ημερών και μόνο για τις θετικές ζημιές που προκλήθηκαν στην εταιρία. 
 
Β. Υπολογισμός αποζημίωσης θετικών ζημιών για το χρονικό διάστημα από 28-09-2021 έως 19-01-
2022 
Τα επιμέρους ποσά ανά κατηγορία δαπάνης για το διάστημα των εκατόν δεκατριών (113) ημερών, 
δηλαδή από 28-09-2021 έως 19-01-2022, που γίνονται αποδεκτά από την Υπηρεσία έχουν ως 
ακολούθως: 
1)  Η αποζημίωση για τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας έδρας (κεντρικών γραφείων) γίνεται δεκτή με 

υπολογισμό του ποσοστού γενικών εξόδων της έδρας βάση των ισολογισμών της εταιρίας την 
τελευταία 5ετία και για χρονικό διάστημα 113 ημερών. Επομένως η αποζημίωση 
διαμορφώνεται ως εξής: 140.343,85€ (Μ.Ο. εξόδων διοικητικής λειτουργίας 5ετίας) / 
1,585,039,78 (Μ.Ο. κύκλου εργασιών 5ετίας) = 8,85%. Αναλογία ημερήσιων γενικών εξόδων 
έδρας στο έργο: 2.317,00€ (μέση ημερήσια αξία έργου) χ 8,85% = 205,05€/ημ. Επομένως η 
αποζημίωση διαμορφώνεται ως εξής: 113ημ x 205,05€/ημ = 23.170,65€ 

2) Λαμβάνοντας υπόψη τον δηλωθέντα στο πρόγραμμα ποιότητας του έργου τα μηχανήματα έργων 
– οχήματα ως εξοπλισμός εργοταξίου, είναι αποδεκτός ο αναγραφόμενος εξοπλισμός στον 
υποβληθέντα πίνακα για την εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών, έχουν κατατεθεί πλήρη 
στοιχεία με τα οποία αποδεικνύεται η ιδιοκτησία, το έτος κατασκευής, το έτος αγοράς, η 
αναπόσβεστη λογιστική αξία του μηχανήματος από τα επίσημα βιβλία της εργοληπτικής 
επιχείρησης, κλπ. Η σταλία κάθε μηχανήματος έχει επισυμβεί μέσα στην περίοδο που το 

21.152,02 € 
 

11.073,31 € 
 

1.979,31 € 
 

17.692,97 € 
 

31.280,73 € 
22.686,10 € 

 
4.288,35 € 
4.133,93 € 

 
4.672,36 € 

 
692,00 € 

 
747,12 € 

 
120.398,20 € 

 (ΠΙΝΑΚΑΣ 1) 
 

(ΠΙΝΑΚΑΣ 2) 
 

(ΠΙΝΑΚΑΣ 3) 
 

(ΠΙΝΑΚΑΣ 4) 
 

(ΠΙΝΑΚΑΣ 5) 
(ΠΙΝΑΚΑΣ 6) 

 
(ΠΙΝΑΚΑΣ 7) 
(ΠΙΝΑΚΑΣ 8) 

 
(ΠΙΝΑΚΑΣ 9) 

 
(ΠΙΝΑΚΑΣ 10) 

 
(ΠΙΝΑΚΑΣ 11) 

 

Αποζημίωση για γενικά έξοδα 
έδρας/διοικητική λειτουργία 
Αποζημίωση σταλιών μηχανημάτων – 
οχημάτων έργου 
Αποζημίωση ασφαλίστρων & τελών 
οχημάτων – μηχανημάτων 
Αποζημίωση στελεχιακού προσωπικού 
(Μηχανικοί) 
Αποζημίωση μισθωτών 
Αποζημίωση εργατοτεχνικού 
προσωπικού 
Αποζημίωση αδρανούς εξοπλισμού 
Αποζημίωση για γενικά έξοδα χρήσης 
Αποζημίωση για γενικά έξοδα 
εργοταξίου 
Αποζημίωση προμήθειας εγγυητικών 
επιστολών 
Αποζημίωση ασφάλισης έργου 
 
Σύνολο απαίτησης του αναδόχου: 
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μηχάνημα επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί. Για τον καθορισμό της αποζημίωσης για την σταλία 
ιδιόκτητου μηχανήματος λαμβάνονται υπόψη ως μέγιστες αποδεκτές τιμές, αυτές που 
προκύπτουν από την οριζόμενη από την αναπόσβεστη λογιστική αξία του μηχανήματος και την 
πραγματική εναπομένουσα λειτουργική ζωή του μηχανήματος καθώς και τα νόμιμα 
παραστατικά στοιχεία. Ο υπολογισμός του ημερήσιου μισθώματος (Η.Μ.) των ιδιοκτήτων 
μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) και αυτοκινήτων του έργου που βρίσκονταν σε καθεστώς πλήρης 
αργίας προκειμένου να προσδιοριστεί η θετική τους ζημιά θα πρέπει να γίνει με εφαρμογή του 
τύπου Κ=  6,67*Α * (Κm + rm)  

175*100 
(€/ημ) με χρήση πραγματικών στοιχείων και συγκεκριμένα: 
- Ως κόστος κτήσης (Α) η πραγματική αναπόσβεστη αξία του μηχανήματος από το Μητρώο 
Παγίων της Εταιρείας. 
-  Ως χρόνο απόσβεσης (n) η πραγματική εναπομένουσα λειτουργική ζωή του μηχανήματος 
σχετικά με τον υπολογισμό του Κm=   100   * (1+ i * n ) (%) 

12*n*na         2 
- Ως συντελεστής επισκευών (rm) εκείνος που προκύπτει από το πραγματικό κόστος των 
αναγκαίων συντηρήσεων του μηχανήματος σύμφωνα με τον κατασκευαστή του σε σχέση με 
την πραγματική αναπόσβεστη αξία του μηχανήματος, ο οποίος είναι ίσος ή μικρότερος από τον 
προβλεπόμενο στην ΑΤΕΟ (εξαιτίας της μη λειτουργικής φθοράς του μηχανήματος) 
- Ως επιτοκίου εκείνου που προκύπτει από το πραγματικό επιτόκιο για την αγορά του 
μηχανήματος ή εκείνου που αντιστοιχεί στο τρέχον πραγματικό επιτόκιο. 
 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποζημίωση για τις θετικές ζημιές υπολογίζεται για το χρονικό 
διάστημα από 28/09/2021 έως 19/01/2022, ήτοι 113 ημέρες, η συνολική πρόσθετη δαπάνη για 
σταλίες των μηχανημάτων έργων – οχημάτων ανέρχεται στο ποσό των 96,29€/ημ * 113ημ = 
10.880,77€. 

3)  Η αποζημίωση για την πρόσθετη δαπάνη για τα ασφάλιστρα & των τελών οχημάτων – 
μηχανημάτων γίνεται δεκτή για το χρονικό διάστημα των 113 ημερών. Επομένως η συνολική 
πρόσθετη δαπάνη για τα ασφάλιστρα & των τελών οχημάτων – μηχανημάτων ανέρχεται στο 
ποσό των 17,22€/ημ * 113ημ = 1.945,86€. 

4) Από τα προσκομιζόμενα παραστατικά για την αποζημίωση του στελεχιακού  προσωπικού 
(Μηχανικοί) του έργου που απασχολούνταν βάσει οργανογράμματος για το χρονικό διάστημα 
από 28/09/2021 έως 19/01/2022, το συνολικό ποσό αποζημίωσης διαμορφώνεται στα 
17.353,85€. 

5) Από τα προσκομιζόμενα παραστατικά για την αποζημίωση μισθωτών υπαλλήλων, προκύπτει ότι 
οι μισθωτοί υπάλληλοι που αναφέρονται διατηρήθηκαν στη διάθεση του έργου για το χρονικό 
διάστημα από 28/09/2021 έως 19/01/2022, εξαιρουμένων των μισθωτών υπαλλήλων Γκάγκαλη 
Αθανάσιο και Μούση Αλέξανδρο για τους οποίους δεν προκύπτει η αποκλειστική διάθεσή τους 
στο έργο για το χρονικό διάστημα της διακοπής εργασιών. Κατόπιν αυτών, το συνολικό ποσό 
αποζημίωσης διαμορφώνεται στα 16.819,02€.  

6) Από τα προσκομιζόμενα παραστατικά για την αποζημίωση του εργατοτεχνικού προσωπικού, 
προκύπτει ότι το σύνολο του εργατοτεχνικού προσωπικού που αναφέρεται διατηρήθηκε στη 
διάθεση του έργου κατά το χρονικό διάστημα από 28/09/2021 έως 19/01/2022, ήτοι 113 
ημέρες, οπότε το συνολικό ποσό αποζημίωσης διαμορφώνεται στα 22.291,56€. 

7) Λαμβάνοντας υπόψη τα δηλωθέντα στο πρόγραμμα ποιότητας του έργου  μηχανοκίνητα 
εργαλεία, ηλεκτρικά εργαλεία, ικριώματα-ξυλεία, μετρητικό εξοπλισμό και εξοπλισμό γραφείου 
ως εξοπλισμός εργοταξίου, είναι αποδεκτός ως αδρανής ο αναγραφόμενος εξοπλισμός στον 
υποβληθέντα πίνακα μόνο για τα πάγια: ξυλεία (α/α 105, 106 114, 115, 116), χωροβάτης (α/α 
118) και πιστολέτο κατεδάφισης (α/α 148) για την εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών, έχουν 
κατατεθεί πλήρη στοιχεία με τα οποία αποδεικνύεται η ιδιοκτησία, το έτος κατασκευής, το έτος 
αγοράς, η αναπόσβεστη λογιστική αξία τους από τα επίσημα βιβλία της εργοληπτικής 
επιχείρησης, κλπ. Η σταλία των παγίων αυτών έχει επισυμβεί μέσα στην περίοδο που το 
μηχάνημα επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί. Για τον καθορισμό της αποζημίωσης για την σταλία 
των παγίων λαμβάνονται υπόψη ως μέγιστες αποδεκτές τιμές, αυτές που προκύπτουν από την 
οριζόμενη από την αναπόσβεστη λογιστική αξία και την πραγματική εναπομένουσα λειτουργική 
ζωή του καθώς και τα νόμιμα παραστατικά στοιχεία. 
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Συνεπώς, η πρόσθετη αποζημίωση αδρανούς εξοπλισμού για το χρονικό διάστημα από 
28/09/2021 έως 19/01/2022, ήτοι 113 ημέρες, ανέρχεται στο ποσό των 24,51€/ημ * 113ημ = 
2.769,63€. 

8)  Από τα προσκομιζόμενα παραστατικά για την αποζημίωση για γενικά έξοδα χρήσης γίνονται 
αποδεκτά μόνο τα έξοδα για: 
α) φύλαξη εργοταξίου (ΑΣΤΡΑΠΗ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΙ και Vodafone/κινητή τηλεφωνία για 
παρακολούθηση καμερών) ήτοι 1,11€/ημ * 113ημ = 125,43€.  
β) ηλεκτροδότηση εργοταξίου ήτοι 230,82€. 
ενώ δεν γίνονται αποδεκτά τα ενοίκια/ηλεκτροδότηση κατοικιών και τέλος επιτιδεύματος καθώς 
δεν προβλέπονται από το Νόμο. 
Συνεπώς, η πρόσθετη αποζημίωση για γενικά έξοδα χρήσης για το χρονικό διάστημα από 
28/09/2021 έως 19/01/2022, ήτοι 113 ημέρες, ανέρχεται στο ποσό των 125,43€+230,82€ = 
356,25€. 

9)  Τα προσκομιζόμενα παραστατικά για την αποζημίωση γενικών εξόδων εργοταξίου, για γενικά 
έξοδα χρήσης δεν γίνονται αποδεκτά καθώς δεν προβλέπονται από το Νόμο. 

10) Η αποζημίωση για την πρόσθετη δαπάνη για προμήθειες εγγυητικών επιστολών, γίνεται δεκτή 
για το χρονικό διάστημα των 113 ημερών. Επομένως 113ημ. χ (4,06+1,96)€/ημ. = 680,26€. 

11) Η αποζημίωση για την πρόσθετη δαπάνη για την ασφάλιση του έργου γίνεται δεκτή για το 
χρονικό διάστημα των 113 ημερών. Κατόπιν αυτού, το συνολικό ποσό αποζημίωσης 
διαμορφώνεται στα 734,13€.  

 
9. Με τη με αρ.πρωτ.: 560617/16-06-2022 Απόφασή της (ΑΔΑ: 6ΞΕ17Λ7-ΠΞ0), η Δ/νουσα 

Υπηρεσία αποδέχτηκε μερικώς το από 17-03-2022 αίτημα του αναδόχου σχετικά με την 
καταβολή αποζημίωσης για τις θετικές ζημιές που υπέστη λόγω διακοπής εργασιών, για το 
χρονικό διάστημα από 28-09-2021 έως 19-01-2022 και ενέκρινε αποζημίωση η οποία 
ανέρχεται στο ποσό των 97.001,98 ευρώ. 

 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
 

Την έγκριση πρόσθετης δαπάνης για το έργο «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ομβρίων στο 
Ακρογιάλι Ν. Περάμου του Δήμου Μεγαρέων», ποσού 97.001,98 € πλέον Φ.Π.Α. 23.280,48 €, ήτοι 
συνολικού ποσού 120.282,46 € για την καταβολή αποζημίωσης θετικών ζημιών της αναδόχου 
εταιρείας ΕΛΚΥΣΤΗΣ Α.Τ.Ε. για το χρονικό διάστημα από 28-09-2021 έως 19-01-2022 λόγω 
διακοπής εργασιών του έργου: «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ομβρίων στο Ακρογιάλι Ν. 
Περάμου του Δήμου Μεγαρέων», σύμφωνα με το άρθρο 137 του Ν.4412/2016. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
 

Την έγκριση πρόσθετης δαπάνης για το έργο: «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ομβρίων στο 
Ακρογιάλι Ν. Περάμου του Δήμου Μεγαρέων», ποσού 97.001,98 € πλέον Φ.Π.Α. 23.280,48 €, ήτοι 
συνολικού ποσού 120.282,46 € για την καταβολή αποζημίωσης θετικών ζημιών της αναδόχου 
εταιρείας ΕΛΚΥΣΤΗΣ Α.Τ.Ε. για το χρονικό διάστημα από 28-09-2021 έως 19-01-2022 λόγω 
διακοπής εργασιών του έργου: «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ομβρίων στο Ακρογιάλι Ν. 
Περάμου του Δήμου Μεγαρέων», σύμφωνα με το άρθρο 137 του Ν.4412/2016. 
 
 
➢ Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Βερελή Βασιλική και Λογοθέτη Αικατερίνη 

καταψηφίζουν την ανωτέρω απόφαση.  
➢ Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ανδρουλακάκης Νικόλαος 

καταψηφίζει την ανωτέρω απόφαση. 
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος καταψηφίζει την 

ανωτέρω απόφαση με την παρατήρηση: «Για μια ακόμα φορά φαίνεται η υποκρισία της 
διοίκησης και της πολιτικής που υλοποιεί, ειδικά όταν συζητούνται αντιπλημμυρικά έργα, 
αποχετευτικά έργα κλπ. Από τη μια προσπαθεί να πείσει ότι τάχα ενδιαφέρεται για το λαό της 
περιοχής και από την άλλη με τους χειρισμούς της υπονομεύει την έγκαιρη παράδοση και 
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ασφαλή λειτουργία τους. Στην παρούσα εισήγηση καλούμαστε να συζητήσουμε για την 
καταβολή πρόσθετης αποζημίωσης στον ανάδοχο ύψους 120.282€ λόγω διακοπής εργασιών 
για ένα έργο αναγκαίο, του οποίου την υλοποίηση υπερψηφίσαμε αλλά από τη σύμβαση 
κατασκευής του οποίου (27-08-2019) μέχρι σήμερα έχουν παρέλθει τρεις παρατάσεις, τέσσερις 
ΑΠΕ και μια ΣΣΕ. Θα καταψηφίσουμε.». 

➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Γεώργιος καταψηφίζει την ανωτέρω 
απόφαση.  
 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Γιαννακόπουλος Βασίλειος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
Βερελή Βασιλική 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος  
Δημητρίου Γεώργιος 
Αγγελάκη Δήμητρα  
Λεονάρδου Πολυτίμη 
Μελάς Σταύρος 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
 

 

ΑΔΑ: ΨΣΗΚ7Λ7-Ν5Β


		2022-07-15T12:43:16+0300
	Athens




