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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της αίτησης υποκατάστασης της αναδόχου εταιρείας 

“ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.” από την “ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ” στην κατασκευή του έργου με τίτλο: «Δίκτυα 

αποχέτευσης ακαθάρτων σε οικισμούς του δήμου Διονύσου – Κρυονέρι, Σταμάτα, 

Ροδόπολη, Διόνυσος, Αγ. Στέφανος» Προϋπολογισμού 31.401.900,00€  

Κωδ. Πράξης (ΟΠΣ): 340042  και Ενάριθμος 2011ΣΕ07580088 – Α’ Φάση Έργου (2007-

2013) 

Κωδ. Πράξης (ΟΠΣ): 5003809  και Ενάριθμος 2016ΣΕ27510061 – Β’ Φάση Έργου (2014-

2020)  

 

 
Σχετικά: 

1. Η με αρ. πρωτ. 170480/1-8-2011 Απόφαση Ένταξης Πράξης του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων 
του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 

2. Η με αρ. πρωτ. 104789/20-5-2013 Απόφαση 1ης Τροποποίησης Πράξης του Γενικού Γραμματέα 
Χωροταξίας και Περιβάλλοντος του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 

3. Η υπ’ αριθμ.15977/21-12-2016 Απόφασή Ένταξης Πράξης της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης 
Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ. 

4. Η υπ’αριθμ. 27403/28-8-2014 σύμβαση του Δήμου Διονύσου για την εκτέλεση του έργου του 
θέματος ποσού 16.057.634,28 € με το Φ.Π.Α. 

5. Η υπ’αριθμ. 127/2016 απόφαση ΔΣ Διονύσου για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου 

6. Ο Ν. 3669/2008 “Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων ” 

όπως τυχόν τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ         Δροσιά,      22-5-2018 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ        Αρ. Πρωτ.: -18337- 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Πληροφορίες: Κουρουπάκη Αγγ. 
Τηλ. 2132140127 
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7. Η  από 3-5-2018 (αρ. πρωτ. 16385/04-05-2018) αίτηση της αναδόχου εταιρείας «ΤΟΞΟΤΗΣ 
Α.Ε.» με την οποία ζητά την υποκατάσταση της από την εταιρεία «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ» σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3669/2008 

8. Η 17747/16-5-2018 Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβούλου του έργου επί του ανωτέρω 
αιτήματος υποκατάστασης του αναδόχου 

9. Η 18267/21-5-2018 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου για το συγκεκριμένο 
θέμα, κ. Στεφάνου Χρήστου Δικηγόρου 

 

 

  

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

 

1. Με το υπ’ αριθμ. (1) σχετικό εντάχθηκε η πράξη «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Υδάτων 

στις Δημοτικές Κοινότητες Αγ. Στεφάνου, Διονύσου, Κρυονερίου, Ροδόπολης και Σταμάτας 

Δήμου Διονύσου» στον Άξονα Προτεραιότητας “02 – Προστασία και Διαχείριση Υδατικών 

Πόρων” του Ε.Π. «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη»,  με κωδικό ΟΠΣ 340042. 

2. Η πράξη περιλαμβάνει έξι (6) υποέργα εκ’ των οποίων το υποέργο 2 αφορά στην  κατασκευή 

του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων σε 5 εκ των 7 Δημοτικών Κοινοτήτων του 

Δήμου Διονύσου, ήτοι της Σταμάτας, Ροδόπολης, Αγ. Στεφάνου, Διονύσου και Κρυονερίου. 

3. Με το υπ’ αριθμ. (2) σχετικό έγινε η 1η Τροποποίηση Πράξης λόγω αλλαγής του 

προϋπολογισμού του Υποέργου 2 μετά την ενσωμάτωση των Νέων Ελληνικών Τεχνικών 

Προδιαγραφών σε συμμόρφωση  με την υπ’αριθμ. ΔΙΠΑΔ/οικ/273/17-7-2012 απόφαση (ΦΕΚ 

2221 Β/30-7-2012) με θέμα «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών 

Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή στα Δημόσια Έργα» και με την υπ’αριθμ. 

ΔΙΠΑΔ/οικ/356/4-10-2012 Εγκύκλιο 26 του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας 

Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, καθώς και στην εφαρμογή των νέων Ενιαίων 

Τιμολογίων (Υπ’αριθμ. Δ11γ/0/9/7 Απόφ. Αναπληρωτή υπουργού Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων «Αναπροσαρμογή και συμπλήρωση 

Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών, Πρασίνου και 

Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών» - ΦΕΚ 363Β/19-2-2013) Οδοποιίας, Υδραυλικών και 
Λιμενικών. 

4. Στις 28-8-2014 υπεγράφη η υπ'αριθμ. 27403 Σύμβαση ποσού 13.054.987,22€ πλέον ΦΠΑ 

3.002.647,06€, συνολικής δαπάνης 16.057.634,28€ του Υποέργου 2 της Πράξης. 

5. Η προθεσμία  περαίωσης του έργου είχε διάρκεια είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την 

υπογραφή της Σύμβασης,  ήτοι μέχρι 28-8-2016, ενώ είχε οριστεί αποκλειστική τμηματική 

προθεσμία δεκατεσσάρων (14) μηνών, ήτοι έως 28-10-2015, στο πέρας της οποίας θα 

έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί το 50% του φυσικού αντικειμένου του έργου (άρθρο 7 της 

Ε.Σ.Υ.). 

6. Με την υπ'αριθμ. 252/2015 ΑΔΣ εγκρίθηκε παράταση της αποκλειστικής τμηματικής 

προθεσμίας του έργου κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως τις 28-4-2016. 

7. Με την υπ’αριθμ. 10861/25-4-2016 αίτησή του η ανάδοχος εταιρεία ζήτησε επιπλέον 

παράταση της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας του έργου κατά δέκα οκτώ (18) μήνες, 
ήτοι έως τις 28-10-2017 και της προθεσμίας πλήρους αποπεράτωσης του έργου κατά είκοσι 

τέσσερις (24) μήνες, ήτοι έως τις 28-8-2018, λόγω των ακόλουθων κωλυμάτων: 

I. Αλλαγή του σχεδιασμού του δικτύου σε περιοχές όπου προβλέπονταν οριζόντιες 

διατρήσεις κάτω από ιδιοκτησίες. 
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II. Εντοπισμού αρχαιολογικών ευρημάτων στη Δ.Κ. Κρυονερίου 

III. Βλάβες των μη αποτυπωμένων αγωγών ύδρευσης κατά τη διάρκεια των εργασιών 

IV.Δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατά τους χειμερινούς μήνες 

V. Επιβολή ελέγχων κεφαλαίου (capital controls) από τις 29-6-2015, οι οποίοι έχουν 
δυσχεράνει την εκτέλεση του έργου  

8. Με το υπ'αρίθμ. 6413/3-6-2016 έγγραφο, το ΕΠΠΕΡΑΑ  διατύπωσε τη σύμφωνη γνώμη του 

για την τροποποίηση της σύμβασης ως προς την 1η παράταση της προθεσμίας του έργου 

έως τις 28-8-2018 για τους λόγους που προαναφέρθηκαν.  

9. Με την υπ'αριθμ. 127/2016 ΑΔΣ εγκρίθηκε η  παράταση της προθεσμίας του έργου έως τις 

28-8-2018 χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου “με αναθεώρηση”. 

10. Με την υπ’ αριθμ.15977/21-12-2016 Απόφασή της, η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης 

Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ ενέκρινε την Ένταξη της Πράξης «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, 

ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ (Β φάση 2014-2020)» με Κωδικό ΟΠΣ 

5003809 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 

Ανάπτυξη 2014-2020» 

11. Με το 19672/29-6-2017 επείγον έγγραφό της η Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου (Δ/νση 

Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Διονύσου) απέστειλε Ειδική Πρόσκληση στον ανάδοχο σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν.3669/2008  

12. Με το 22836/1-8-2017 έγγραφό της η Διευθύνουσα Υπηρεσία διαπίστωσε την ανταπόκριση 

του αναδόχου στις εργασίες της ανωτέρω Ειδικής Πρόσκλησης 

13. Με την 451/12-12-2017 απόφαση ΔΣ Διονύσου εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του έργου ο οποίος 

παρουσιάζει αύξηση έναντι του αρχικού συμβατικού αντικειμένου. Η αύξηση οφείλεται στις 

απολογιστικές δαπάνες της αρχαιολογικής επίβλεψης του τμήματος Β της σύμβασης και 

αφορά στο διάστημα έως την έναρξη του Υποέργου της αρχαιολογίας με αυτεπιστασία. 

14. Με την 475/19-12-2017 απόφαση ΔΣ Διονύσου εγκρίθηκε η τροποποίηση του τμήματος της 

μελέτης που αφορά στις οριζόντιες διατρήσεις στη δ.κ. Διονύσου 

15. Με το 13680/12-4-2018 επείγον έγγραφό της η Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου (Δ/νση 

Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Διονύσου) απέστειλε νέα Ειδική Πρόσκληση στον ανάδοχο 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν.3669/2008 

16. Με το 16385/4-5-2018 έγγραφό της η ανάδοχος εταιρεία “ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.” κατέθεσε αίτηση 
υποκατάστασής της στο έργο του θέματος από την εταιρεία “ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ” 

 

 

 

 

2. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 

 Στο αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνεται η κατασκευή έργων αποχέτευσης σε πέντε 
οικισμούς του Δήμου Διονύσου, ήτοι στο Κρυονέρι, τη Σταμάτα, την Ροδόπολη, τον Διόνυσο και τον 

Αγ. Στέφανο (τμήμα του οικισμού). 

 Για την μεταφορά των λυμάτων προβλέπονται 3 αντλιοστάσια ακαθάρτων. Το συνολικό 

μήκος των δικτύων ανέρχεται σε 93 km περίπου. Τέλος στο αντικείμενο της εργολαβίας 

περιλαμβάνεται και η κατασκευή 5.550 ιδιωτικών συνδέσεων. 
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3. ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

 Σύμφωνα με το πλήρες αρχείο της κατασκευής του έργου και τους φακέλους που τηρούνται 

στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Διονύσου, προκύπτει η υστέρηση στην κατασκευή 

του έργου τόσο κατά το φυσικό αντικείμενο όσο και κατά το οικονομικό αντικείμενο 

(κατασκευασθέν ποσοστό του έργου περίπου στο 30%) 

 

Σχετικά με το θέμα σας γνωρίζουμε ότι: 
 

Με την παραπάνω (7) σχετική αίτηση, η ανάδοχος εταιρεία του έργου του θέματος «ΤΟΞΟΤΗΣ 

Α.Ε.», υπέβαλε αίτημα υποκατάστασης στην εκτέλεση του έργου από την εταιρεία «ΑΚΤΩΡ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3669/2008, ήτοι 

με απαλλαγή της πρώτης για τις υπολειπόμενες εργασίες που θα εκτελεστούν από την εγκριτική 

απόφαση και εντεύθεν. Σύμφωνα με την αίτηση, η αρχική ανάδοχος (ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.) θα παραμείνει 

αποκλειστικά υπεύθυνη για όλες τις εργασίες που θα έχουν εκτελεστεί μέχρι και την εγκριτική της 

υποκατάστασης απόφαση. 

Επίσης με το παραπάνω (7) σχετικό, η εταιρεία «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.» υπέβαλε δήλωση αποδοχής, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 3 εδ. 2 του Ν. 3669/2008  με την οποία αποδέχεται 

το περιεχόμενο της από 3-5-2018 (Α.Π.16385/4-5-2018) Αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία 

«ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.» αναδόχου του έργου «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων σε οικισμούς του 

δήμου Διονύσου – Κρυονέρι, Σταμάτα, Ροδόπολη, Διόνυσος, Αγ. Στέφανος», περί 

υποκατάστασής της από την εταιρεία «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ», αναλαμβάνοντας να εκτελέσει συνεπεία της εν 

λόγω υποκατάστασης, τις υπολειπόμενες εργασίες του εν θέματι έργου με απαλλαγή της “ΤΟΞΟΤΗΣ 

Α.Ε.” για τις εργασίες που θα εκτελεσθούν μετά την υποκατάσταση. 

Η Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία, δηλαδή η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Διονύσου επισημαίνει 

δια όλων των τηρούμενων στην Υπηρεσία φακέλων και των επιβλεπόντων μηχανικών της, την 

υστέρηση στην κατασκευή του έργου κατά το φυσικό αντικείμενο (κατασκευασθέν ποσοστό 

περίπου στο 30%) η οποία συνεπάγεται και αντίστοιχη υστέρηση στην απορρόφηση των δαπανών 

σε σχέση με τα προβλεπόμενα στην ένταξη της Πράξης. 

Στη συνέχεια παραθέτουμε αυτούσιο απόσπασμα της γνωμοδότησης του δικηγόρου κ. 

Στεφάνου σχετικά με το θέμα της υποκατάστασης, το πλήρες κείμενο της οποίας συνοδεύει την 

παρούσα εισήγηση. 

-<>-<>-<>-<>-<>-<>- 

ΙΙΙ. Συμπερασματικά και σε σχέση με τα ερωτήματα που μου υποβάλατε αναφέρω τα εξής: 

α) Συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 65§1 του Ν. 3669/2008 για την νόμιμη 

υποκατάσταση της αρχικής αναδόχου «ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΕ» από την εταιρία «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ» στην 
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εκτέλεση του έργου «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων σε οικισμούς του Δήμου Διονύσου – 

Κρυονέρι, Σταμάτα, Ροδόπολη, Διόνυσος, Αγ. Στέφανος». 

Επειδή το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» και ιδίους πόρους επισημαίνω και πάλι ότι στο 

πεδίο του Κοινοτικού Δικαίου η υποκατάσταση του αναδόχου από τρίτον κατά τρόπο ώστε αυτός να 

υπεισέρχεται στην συμβατική σχέση και ο ανάδοχος να απεκδύεται της ευθύνης του, δεν είναι 

επιτρεπτή, διότι συνιστά ουσιώδη τροποποίηση διάταξης δημόσιας σύμβασης κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσης της (ΔΕΕ C-496/1999 “Cas succhi di Frutta SpA» και C-454/06 «Pressetext»). 

Τούτο σημαίνει ότι ενδέχεται σε γενόμενο έλεγχο από τα αρμόδια όργανα της ΕΕ να κριθούν 

δαπάνες μη επιλέξιμες και να εκδοθούν εις βάρος του Δήμου, ως τελικού δικαιούχου, αποφάσεις 

δημοσιονομικής διόρθωσης ή και ανάκτησης των καταβληθέντων ποσών χρηματοδότησης. 

β) Συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 65§§2 και3 του Ν. 3669/2008 για την 

υποκατάσταση του αρχικού αναδόχου με απαλλαγή από την ευθύνη του για το μέρος του έργου για 

το οποίο εγκρίνεται η υποκατάσταση, εφόσον τηρηθούν οι προϋποθέσεις που ανωτέρω ανέφερα και 

στην απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής περιληφθούν όλα τα αναγκαία για την νομιμότητα και 

πληρότητά της στοιχεία (Καθορισμός τμήματος για το οποίο εγκρίνεται η υποκατάσταση, 

προσδιορισμός των λογαριασμών μετά τους οποίους οι πληρωμές θα διενεργούνται στο νέο 

ανάδοχο, πρόβλεψη ότι το τυχόν αναπόσβεστο μέρος της προκαταβολής θα αποσβέννυται με 

συμψηφισμό με τους λογαριασμούς που θα υποβάλλει ο νέος ανάδοχος και καθορισμός του ποσού 

των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης που πρέπει να προσκομίσει ο νέος ανάδοχος). 

-<>-<>-<>-<>-<>-<>- 

Κατόπιν τούτου και επειδή: 

 

 Το έργο είναι ημιτελές και η ανάδοχος εταιρεία αδυνατεί να συνεχίσει τις εργασίες σύμφωνα 

με τις συμβατικές τις υποχρεώσεις, με αποτέλεσμα την σημαντική υστέρηση στην 

απορρόφηση των δαπανών. 

 Από τα στοιχεία των φακέλων του έργου, δεν προκύπτει άμεση ή έμμεση υποκατάσταση του 

αναδόχου από άλλη εργοληπτική επιχείρηση.  

 Με την από 3-5-2018 (αρ. πρωτ. 16385/04-05-2018) αίτηση της αναδόχου εταιρείας 

«ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.» ζητά την υποκατάσταση της από την εταιρεία «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ» σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3669/2008. 
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 Είναι προς το συμφέρον του έργου να υποκατασταθεί η ανάδοχος εταιρεία  «ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.» 

από την εταιρεία «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.», καθόσον η πρώτη κατά δήλωσή της (7 σχετικό) αδυνατεί 

να περατώσει το έργο, λόγω των δύσκολων οικονομικών συνθηκών, έχει προβλήματα 

χρηματοδοτήσεων ορισμένων έργων από τους φορείς, τα capital controls, καθώς επίσης και 

το γεγονός ότι έχει διάφορα θέματα λόγω των ανωτέρω και επιθυμεί να συγκεντρωθεί σε 

ορισμένα εκ των έργων που έχει αναλάβει προκειμένου να τα ολοκληρώσει επιτυχώς. 

 Υπάρχει συναίνεση του διοικητικού συμβουλίου της «ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε», σύμφωνα με τα 

κατατεθειμένα πρακτικά Δ.Σ..  

 Η ανώνυμη εταιρεία «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.» διαθέτει πτυχίο 7ης τάξης στις σχετικές κατηγορίες 

έργων και διαθέτει τα ίδια και επιπλέον προσόντα που απαιτήθηκαν για την ανάληψη του 

έργου, συνεπώς παρέχει τα εχέγγυα για την κατασκευή του. 

 Η εταιρεία «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.» με την από 3-5-2018 δήλωσή της, αποδέχεται, το περιεχόμενο 

της αίτησης της Αναδόχου «ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.» καταθέτοντας και  τα απαιτούμενα κατά το 

νόμο δικαιολογητικά. Επίσης αποδέχεται ότι η κατασκευή του υπολειπόμενου έργου συνεπεία 

της εν λόγω υποκατάστασης και η εν γένει εκτέλεση της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με 

τους όρους και της προϋποθέσεις της από 28-8-2014 Εργολαβικής Σύμβασης και των 

συμβατικών τευχών που τη συνοδεύουν.  

 Η ανάδοχος εταιρεία «ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.» στην αίτησή της δηλώνει ότι με την έγκριση της 

υποκατάστασης, η εταιρεία «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.» θα πιστοποιήσει και θα εισπράξει οποιαδήποτε 

ποσά από τον 14ο Λογαριασμό του τμήματος Α (επιλέξιμο τμήμα) της Σύμβασης και από τον 

1ο Λογαριασμό του τμήματος Β (μη επιλέξιμο τμήμα) της Σύμβασης και εφεξής, των 

Λογαριασμών 14α και 1β μη συμπεριλαμβανομένων.  

 Η εταιρεία «ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε» δηλώνει ότι θα παραμείνει υπεύθυνη για όλες τις εργασίες που 

θα έχουν εκτελεσθεί μέχρι και την εγκριτική απόφαση της υποκατάστασης. 

 Η ανάδοχος εταιρεία «ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.» στην αίτησή της δηλώνει ότι μέρος των εγγυητικών 

καλής εκτέλεσης θα παραμείνει υπέρ της αρχικής αναδόχου για τις εργασίες που θα έχουν 

εκτελεσθεί μέχρι την έγκριση της υποκατάστασης. 

 Στο έργο έχει εγκριθεί και εξοφληθεί η 14η εντολή πληρωμής του τμήματος Α συνολικού 

ποσού 319.505,73€ (χωρίς ΦΠΑ – μη επιλέξιμος) και έχει εγκριθεί και εξοφληθεί η 1η 

εντολή πληρωμής του τμήματος Β συνολικού ποσού 327.617,98€ (με ΦΠΑ). Επίσης έχει 

χορηγηθεί προκαταβολή συνολικού ποσού 579.525,99€ που αφορά στο τμήμα Α (χωρίς 

ΦΠΑ – μη επιλέξιμος) και έχει γίνει απόσβεση ποσού 164.521,14€ (χωρίς ΦΠΑ – μη 

επιλέξιμος) για την προκαταβολή και 77.478,74€ (χωρίς ΦΠΑ – μη επιλέξιμος) για τους 

τόκους της προκαταβολής. Στο έργο έχουν καταβληθεί συνολικά μέχρι σήμερα 
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3.328.819,51€ (χωρίς ΦΠΑ – μη επιλέξιμος)  για το επιλέξιμο τμήμα Α και 327.617,98€ 

(με ΦΠΑ) για το μη επιλέξιμο τμήμα Β. 

 Η εταιρεία «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.» δηλώνει ότι με την έγκριση της υποκατάστασης από την 

Προϊσταμένη Αρχή, θα αντικαταστήσει το μέρος των απαιτούμενων εγγυητικών επιστολών 

καλής εκτέλεσης του έργου, όπως αυτές διαμορφώνονται σήμερα από τις υπολειπόμενες 

εργασίες του έργου, σύμφωνα με την σύμβαση και την κείμενη νομοθεσία.  

 Η Υποκατάσταση με απαλλαγή της αρχικής αναδόχου εταιρείας από την ευθύνη τους προς 

τον Κύριο του Έργου, μπορεί να εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 2 εδαφ. β΄ του Ν. 

3669/2008, αν επιβάλλεται από το συμφέρον του έργου και ο Ανάδοχος βρίσκεται σε 

προφανή αδυναμία να περαιώσει το έργο. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, προκύπτει ότι το συμφέρον του έργου εξυπηρετείται καλύτερα με την 

αποδοχή της υπόψη αίτησης υποκατάστασης, παρά με την απόρριψή της και επομένως, 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 

i. Την υποκατάσταση της εταιρείας «ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε» από την εταιρεία  «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.» για να 

αναλάβει να εκτελέσει τις υπολειπόμενες εργασίες του έργου με τίτλο: «Δίκτυα 

αποχέτευσης ακαθάρτων σε οικισμούς του δήμου Διονύσου – Κρυονέρι, Σταμάτα, 

Ροδόπολη, Διόνυσος, Αγ. Στέφανος» διότι θα εξυπηρετηθεί καλύτερα το συμφέρον του 

έργου,  με απαλλαγή της πρώτης για τις υπολειπόμενες εργασίες που θα εκτελεστούν από 

την εγκριτική απόφαση και εντεύθεν. H αρχική ανάδοχος (ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.) θα παραμείνει 

αποκλειστικά υπεύθυνη για όλες τις εργασίες που θα έχουν εκτελεστεί μέχρι και την 

εγκριτική της υποκατάστασης απόφαση. 

ii. Τον προσδιορισμό του 15ο Λογαριασμού του τμήματος Α (επιλέξιμο τμήμα) της Σύμβασης 

και του 2ο Λογαριασμού του τμήματος Β (μη επιλέξιμο τμήμα) της Σύμβασης και εφεξής, ως 

εκείνους από τους οποίους όλες οι πληρωμές θα διενεργούνται απευθείας στην νέα ανάδοχο 

εταιρεία. 

iii. Το αναπόσβεστο μέρος της προκαταβολής να συνεχίσει να αποσβένεται με συμψηφισμό, από 

τον 15ο Λογαριασμό της Σύμβασης και μετά, μέσω των λογαριασμών που θα υποβάλλει με 

την πρόοδο του έργου η νέα ανάδοχος. 

iv. Την αντικατάσταση από την εταιρεία ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. των απαιτούμενων εγγυητικών 

επιστολών καλής εκτέλεσης του έργου,  όπως αυτές διαμορφώνονται σήμερα από τις 

υπολειπόμενες εργασίες του έργου, σύμφωνα με την από 28-8-2014 σύμβαση και την 

κείμενη νομοθεσία, με μέριμνα της διευθύνουσας. Μετά την κοινοποίηση της Απόφασης και 
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μόνο εφόσον αντικατασταθούν οι εγγυητικές επιστολές, θα επιστραφούν οι εγγυητικές 

επιστολές καλής εκτέλεσης του αρχικού αναδόχου και θα επέλθει η απαλλαγή. 

v. Η Απόφαση να κοινοποιηθεί στον Ανάδοχο με αποδεικτικό και με μέριμνα της Δ/νουσας 

Υπηρεσίας. Αντιρρήσεις κατά της Απόφασης Υποκατάστασης δύναται να υποβληθούν κατά 

τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3669/2008 όπως τυχόν τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

vi. Η Απόφαση Υποκατάστασης να κοινοποιηθεί στο Μ.Ε.ΕΠ. κατά τις διατάξεις της παρ. 5 του 

άρθρου 65 του Ν. 3669/2008 με μέριμνα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

 

 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 

1) Η Αίτηση Υποκατάστασης 
2) Η γνωμοδότηση του Τεχνικού 
Συμβούλου του έργου 
3) Η γνωμοδότηση του δικηγόρου 
κ. Στεφάνου Χρήστου 
 

 
 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

 
 
 

 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΪΚΟΣ 
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1. Γραφείο Δημάρχου 
2. Γεν. Αρχείο   

  

3. Αρχείο Δ.Τ.Υ.   

             

4. Φ. Εισηγήσεων Δ.Σ.        
5. Φ. Έργου (κ. Νίκα) 
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