
              

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΔΗΜΟ ΠΤΔΝΑ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΤ 

                                                                                ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 355/2016 

 

Απόζπαζκα από ην πξαθηηθό ηεο 21/2016 ζπλεδξίαζεο ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

 

ΘΕΜΑ : «Εμέηαζε ηεο ππ’ αξηζ. 9083/4-8-2016 αίηεζεο απνδεκίωζεο ηεο εηαηξίαο 

«ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΑΣΕ» αλαδόρνπ ηνπ έξγνπ: Απνρέηεπζε Μεζώλεο θαη Ν. Αγαζνύπνιεο  .» 

 

Πην Γεκνηηθό Θαηάζηεκα Αηγηλίνπ, ζήκεξα ηελ 5ε ηνπ κήλα Γεθεκβξίνπ, ηνπ έηνπο 2016, εκέξα 

Γεπηέξα θαη ώξα 18:00 ην Γεκνηηθό Ππκβνύιην ηνπ Γήκνπ Ξύδλαο – Θνιηλδξνύ ζπλήιζε ζε 

δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ, ύζηεξα από ηελ κε 

αξηζκό πξση. 14039/01-12-2016 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Ξξνέδξνπ, ε νπνία επηδόζεθε θαη 

δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ. 3852/2010 (ΦΔΘ Α' 87). 

 

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, ζε ζύλνιν 27 κειώλ βξέζεθαλ παξόληα - 20 - 

κέιε θαη νλνκαζηηθά νη: 

ΠΑΡΟΝΣΕ                      ΑΠΟΝΣΕ 

1. Αλδξηθόπνπινο Απγνπζηίλνο   Ξξόεδξνο Γ.Π.     1. Κεηαιιίδεο Ληθόιανο Γεκνη. Πύκβνπινο                                                 

2. Θαθάλεο Θσλζηαληίλνο            Αληηδήκαξρνο     2. Ληώπαο Ησάλλεο                  >>    

3. Αζιαλίδνπ Αξγπξνύια                  >>             3. Ρζηκηζηνύδαο Ληθόιανο         >> 

4. Ληθνινπνύινπ Βαζηιηθή                >>             4. Ξαπαιεμάλδξνπ Ονδάλα         >>         

5. Αβξακίδεο Θσλζηαληίλνο             >>              5. Θνκπαηζηάξε Καξηάλλα          >>                     

6. Ρνπινύπαο Ληθόιανο         Γεκνη. Πύκβνπινο         αλ θαη θιήζεθαλ λόκηκα 

7. Θαιύβαο Γεώξγηνο                         >>            6.Γαληειίδεο Θσλζηαληίλνο  Γεκνη. Πύκβ.      

8.Ξνξθπξίδεο Σξηζηόθνξνο              >>                     (δηθαηνινγεκέλα απώλ) 

9.Ιηόιηνο Ησάλλεο                            >> 

10.Κπηδάθεο Γεώξγηνο                       >> 

11.Θαδάο Ξαλαγηώηεο                        >> 

12.Θάλνο Δπάγγεινο                         >> 

13.Πηαλίδεο Γεκήηξηνο                      >> 

14.Ξνιπρξνλίδεο Γεώξγηνο                >> 

15.Αξηζηείδνπο Γεώξγηνο                   >> 

16.Καπξίδεο Κσπζήο                        >> 

17.Βαζηιεηάδνπ Μαλζίππε                  >> 

18.Ξαπατσάλλνπ Όζσλ                      >> 

19.Εαθείξεο Γεκήηξηνο                      >> 

20.Γθατληαηδήο Γεώξγηνο                    >> 

 

Πηε Ππλεδξίαζε πξνζθιήζεθε θαη παξαβξέζεθε θαη ν Δήκαξρνο θ. Επάγγεινο Λαγδάξεο. 

Γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξόρεηξσλ πξαθηηθώλ παξαβξέζεθε ε κόληκε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ 

Αζεκνύια Ξάππνπ. 

Πηε Ππλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ εθπξόζσπνη ηεο εηαηξίαο «ΔΡΝΠ» ν εηδηθόο ζπλεξγάηεο θ. Η. 

Γάιιαο, ν λνκηθόο ζύκβνπινο ηνπ Γήκνπ θ. Σ. Κπξνπζθέιεο, ε Ξξ/λε ηνπ Ρκήκαηνο Νηθνλνκηθώλ 

πεξεζηώλ θ. Ξ. Ξαηζηνύξα θαη ν Ξξ/λνο ηνπ Ρκήκαηνο Ρερληθώλ Έξγσλ θ. Θ. Γνύξνο  σο εηζεγεηέο 

ζε ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Πηε Ππλεδξίαζε πξνζθιήζεθαλ θαη παξαβξέζεθαλ νη παξαθάησ Ξξόεδξνη Ππκβνπιίσλ Γεκνηηθώλ 

θαη Ρνπηθώλ Θνηλνηήησλ. 

ΠΑΡΟΝΣΕ 

1.Ξαπαξγπξίνπ Γέζπνηλα    Ξξόεδξνο Ππκβ. Γεκνη. Θνηλόηεηαο Θνιηλδξνύ 

2.Κπνύκπνπξαο Αληώληνο  Ξξόεδξνο         Ππκβ.   Ρνπηθήο   Θνηλόηεηαο       Κεζώλεο 

3.Πηδεξόπνπινο Γεώξγηνο           >>            >>          >>           Ξαιηνύ Διεπζεξνρσξίνπ 

4.Ρζηώκνπ Δηξήλε                     Δθπξόζσπνο             >>            >>         Ιηβαδίνπ 

5.Ξαπαδόπνπινο Ξαζράιεο           Δθπξόζσπνο         >>          >>       Λ. Αγαζνύπνιεο 

6.Ληθνιόπνπινο Θσλ/λνο             Δθπξόζσπνο         >>          >>          Θαζηαληάο 

 



ΑΠΟΝΣΕ 

1.Ινύθαο Αλαζηάζηνο     Ξξόεδξνο Ππκβ. Γεκνη. Θνηλόηεηαο Αηγηλίνπ 

2.Νξθαλίδεο Θσλ/λνο          Ξξόεδξνο  Ππκβ.  Ρνπηθήο    Θνηλόη.        Θαηαρά 

3.Αβξακίδνπ Καξία              Ξξόεδξνο    Ππκβ. Ρνπηθήο    Θνηλόηεηαο Καθξπγηάινπ 

4.Θαθάλεο Βαζίιεηνο                  >>            >>              >>                   Οπαθίσλ 

5.Σξπζνζηόκνπ Γεώξγηνο           >>            >>              >>              Ξύδλαο 

6.Θενδσξίδεο Ησάλλεο              >>            >>          >>              Αισλίσλ 

7.Θενράξεο Θσλ/λνο                   >>             >>      >>                 Ξαιαηόζηαλεο 

8.Σαξαιακπίδεο Αδάκ                 >>             >>       >>                 Πθελδακίνπ 

O Γ.Π. θ. Ν. Ξαπατσάλλνπ πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε κεηά ηε ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο επί 

ηνπ 2νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ην νπνίν πξνηάζεθε. 

Ν Ξξόεδξνο, θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ θαη………………………. 

εηζεγνύκελνο ην ελδέθαην  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έδσζε ην ιόγν ζηνλ Ξξ/λν ηνπ Ρκήκαηνο 

Ρερληθώλ Έξγσλ θ. Θ. Γνύξν, ν νπνίνο έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Γ.Π. ηελ εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο 

Ρ.. θαη Ξνιενδνκίαο σο εμήο: 

«Ζ εξγνιεπηηθή εηαηξία «ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΑΡΔ» αλάδνρνο ηνπ έξγνπ «ΑΞΝΣΔΡΔΠΖ ΚΔΘΩΛΖΠ ΘΑΗ 

ΛΔΑΠ ΑΓΑΘΝΞΝΙΖΠ» κε ηελ από 31-7-2013 εξγνιαβηθή ζύκβαζε αλέιαβε ηελ εθηέιεζε ηνπ 

παξαπάλσ έξγνπ κε Γηεπζύλνπζα πεξεζία ηελ Γ/λζε Ρ.. θαη Ξνιενδνκίαο ηνπ Γήκνπ Ξύδλαο-

Θνιηλδξνύ θαη Θύξην ηνπ έξγνπ ην Γήκν Ξύδλαο-Θνιηλδξνύ, ππέβαιε ηελ κε αξ.πξση. 9083 από 4-

8-2016 αίηεζή ηεο πξνο ηελ Γηεπζύλνπζα ηνπ έξγνπ ππεξεζία κε ηελ νπνία αηηείηαη απνδεκίσζε 

ιόγσ ππεξεκεξίαο ηνπ δήκνπ (Θύξηνο ηνπ έξγνπ) σο πξνο ηελ νιηθή εμόθιεζε ηεο 10εο 

πηζηνπνίεζεο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3669/2008 άξζξν 36 παξ.11. 

 Ππγθεθξηκέλα κε ηελ αξ. πξση. 9083/4-8-2016 αίηεζε απνδεκίσζεο ε θαηαζθεπάζηξηα 

εηαηξία δεηά απνδεκίσζε ύςνπο 117.194,38€ γηα ηηο ζεηηθέο δεκίεο πνπ ππέζηε γηα ην ρξνληθό 

δηάζηεκα από 6-4-2015 έωο 7-6-2015 θαηά ην νπνίν δηαθνπήθαλ (αξ. 4505/16-4-2015 απόθαζε 

απνδνρήο ηεο εηδηθήο δήισζεο δηαθνπήο εξγαζηώλ ηνπ Ξξντζηακέλνπ Γηεύζπλζεο Ρερληθώλ 

πεξεζηώλ θαη Ξνιενδνκίαο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο Λ.3669/2008 άξζξν 62 παξ.3) νη εξγαζίεο 

θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ιόγσ ππεξεκεξίαο ηνπ Θύξηνπ ηνπ έξγνπ σο πξνο ηελ εμόθιεζε κέξνπο ηνπ 

10νπ ινγαξηαζκνύ, δειαδή πνζνύ 68.712,34€ πνπ αθνξνύζε κε επηιέμηκεο δαπάλεο (ηδησηηθέο 

ζπλδέζεηο) θαηά ηελ απόθαζε ηεο ΔΓ Δ.Ξ. Ξ.Θ.Κ.. 

 Ξξέπεη λα επηζεκαλζεί πσο νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο ησλ ηδησηηθώλ ζπλδέζεσλ πνπ αθνξνύλ 

ην παξαπάλσ πνζό ησλ 68.712,34€ (ηκήκα ηνπ 10νπ ινγαξηαζκνύ) θαηά ηελ έληαμε ηνπ έξγνπ ζην 

επηρεηξεζηαθό πξόγξακκα Καθεδνλίαο-Θξάθεο 2007-2013 ζεσξήζεθαλ επηιέμηκεο δαπάλεο θαη ζα 

ρξεκαηνδνηνύληαλ απ’ απηό. Μαθληθά θαη θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο θαηαζθεπήο ηνπο ε ίδηα ππεξεζία 

ειέγρνπ ηηο ζεώξεζε κε επηιέμηκεο κε απνηέιεζκα λα θαηαζηεί ν Γήκνο ππόρξενο γηα ηελ πιεξσκή 

ηνπο ζηνλ αλάδνρν. 

 Ν Γήκνο καο ιόγσ ηεο νηθνλνκηθήο αδπλακίαο ηνπ ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν δελ κπόξεζε λα 

εθπιεξώζεη ηελ εμόθιεζε απηνύ ηνπ πνζνύ κε απνηέιεζκα ε αλάδνρνο εηαηξία λα πξνβεί ζηηο 

πξναλαθεξόκελεο ελέξγεηεο. 

 Νη ζεηηθέο δεκίεο πνπ επηθαιείηαη ζηελ αίηεζή ηεο ε αλάδνρνο εηαηξία αθνξνύλ          

α) δαπάλε εγγπήζεσλ πνζνύ 683,31€ 

β) δαπάλε πξνζσπηθνύ πνζνύ 4.630,33€  

γ) δαπάλε κεραληθνύ εμνπιηζκνύ ζπλνιηθνύ πνζνύ 83.089,44€ θαη 

δ) δαπάλε γεληθώλ εμόδσλ έδξαο θαη έξγνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ 28.791,30€ 

            ύλνιν: 117.194,38€. 

     Ιακβάλνληαο ππόςε ηελ αλσηέξσ αίηεζε, ηελ από 21-11-2016 εηζήγεζε ηνπ Ρκήκαηνο 

Ρερληθώλ Έξγσλ, ηηο από 5-9-2016 θαη 9-11-2016 εηζεγήζεηο ηνπ Λνκηθνύ Ππκβνύινπ ηνπ Γήκνπ, 

ηνλ θάθειν ηνπ έξγνπ θαη ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ζαο εθζέησ ηα εμήο: 

 Ζ ηειεπηαία ζπκβαηηθή πξνζεζκία πξηλ ηηο δηαθνπέο εξγαζηώλ έιεγε ζηηο 31-5-2015, δειαδή 

ηνπιάρηζηνλ ε πξώηε δηαθνπή ήηαλ εληόο ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ 

 Ν αλάδνρνο δελ ππέβαιε πνηέ ζηελ Γηεπζύλνπζα ππεξεζία θαλέλα ζηνηρείν (κηζζνινγηθέο 

θαηαζηάζεηο, έγγξαθα από ηα νπνία λα θαίλεηαη ε ζρέζε εξγαζίαο θαη απαζρνινύκελνπ 

πξνζσπηθνύ, πίλαθα κεραλεκάησλ πνπ ζπλνδεύνληαη από απαηηνύκελεο άδεηεο θ.ι.π.) από ην 



νπνίν λα πξνθύπηεη ν αθξηβήο αξηζκόο ηνπ πξνζσπηθνύ θαη ησλ κεραλεκάησλ πνπ βξηζθόηαλ 

ζην εξγνηάμην 

 Γελ πξνθύπηεη από έγγξαθα ζηνηρεία όηη δόζεθε εληνιή από ηνλ εξγνδόηε λα παξακείλνπλ 

ηα κεραλήκαηα θαη ην πξνζσπηθό ζην εξγνηάμην γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα ηεο δηαθνπήο 

εξγαζηώλ (63 εκέξεο) 

 Ζ αλάδνρνο όληαο κεγάιε εηαηξία ζηνλ θιάδν ηεο εθηειεί ηαπηόρξνλα πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο 

έξγα θαη πξνγξακκαηίδεη ηε δηάζεζε ζ’ απηά πξνζσπηθνύ θαη εμνπιηζκνύ αλάινγα κε ηηο 

εθάζηνηε ππνρξεώζεηο ηεο ώζηε λα επηηπγράλεη ην βέιηηζην γηα απηήλ ηερληθννηθνλνκηθό 

απνηέιεζκα. Ξξνζσπηθό θαη εμνπιηζκόο κεηαθηλνύληαη από έξγν ζε έξγν θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ έηνπο αλάινγα κε ηηο θαηά πεξηόδνπο αλάγθεο. Ξόζν δε πεξηζζόηεξν όηαλ ην 

ζπγθεθξηκέλν έξγν βξηζθόηαλ ζε λόκηκε δηαθνπή εξγαζηώλ γηα 182 εκέξεο. Απηό ζεκαίλεη 

πσο πξνζσπηθό θαη κεραλήκαηα απνδεζκεύηεθαλ από ην έξγν γηα ην δηάζηεκα ηεο δηαθνπήο 

θαη κπνξνύζαλ  λα απαζρνιεζνύλ ζε άιιεο εξγνιαβίεο ηνπ αλαδόρνπ.    

 Ν αλάδνρνο κεηά ηελ πιεξσκή κέξνπο ηνπ 10νπ ινγαξηαζκνύ θαη ηελ άξζε ηεο εθ ηνπ ιόγνπ 

απηνύ δηαθνπήο εξγαζηώλ εθηέιεζε ζπκβαηηθέο εξγαζίεο 

 Γελ είλαη δπλαηόλ λα δηαθξηβσζεί ν αξηζκόο ησλ κεραλεκάησλ  θαη ε θαηάζηαζε ζηελ νπνία 

βξηζθόηαλ ύζηεξα από δύν ρξόληα εξγαζηώλ θαη πόζα από απηά ήηαλ γηα ζπληήξεζε ή ππό 

επηζθεπή ή εθηόο ιεηηνπξγίαο ή είραλ ηειεηώζεη ηηο εξγαζίεο ηνπο θαη ήηαλ ππό κεηαθνξά ζε 

άιιν εξγνηάμην 

 Ζ παξακνλή αξγνύλησλ κεραλεκάησλ θαη πξνζσπηθνύ πνπ θαηά ηελ πεξίνδν δηαθνπήο 

εξγαζηώλ κπνξεί λα αζρνιείηαη κε εξγαζίεο ζπληήξεζεο-επηζθεπήο κεραλεκάησλ ή ζύληαμεο 

επηκεηξήζεσλ θιπ δελ κπνξεί λα πξνθαιεί ζεηηθέο δεκηέο (βι. ΠηΔ 244/2008 Λόκνο). 

 Θαηά ην άξζξν 36  παξ. 11 Λ. 3669/2008 « Αλ ν θύξηνο ηνπ έξγνπ θαηαζηεί ππεξήκεξνο σο 

πξνο ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθώλ ππνρξεώζεώλ ηνπ, ν αλάδνρνο δηθαηνύηαη λα δεηήζεη 

απνδεκίσζε κόλν γηα ηηο ζεηηθέο ηνπ δεκηέο πνπ πξνθαινύληαη κεηά ηελ επίδνζε από απηόλ 

ζρεηηθήο έγγξαθεο όριεζεο. Πε πεξίπησζε ππεξεκεξίαο από θαζπζηέξεζε πιεξσκήο νη 

ζεηηθέο δεκηέο νθείινληαη θαηά ην κέηξν πνπ ππεξβαίλνπλ ηνλ ηόθν ππεξεκεξίαο». Θαηά ηελ 

έλλνηα ηεο δηαηάμεσο απηήο, γηα ηε ζεκειίσζε δηθαηώκαηνο απνδεκηώζεσο ηνπ αλαδόρνπ 

ιόγσ ππεξεκεξίαο ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ, πξέπεη ζηελ έγγξαθν όριεζε ηνπ αλαδόρνπ λα 

αλαθέξνληαη ηνπιάρηζηνλ αθ’ ελόο ηα ζπληζηώληα ηελ ππεξεκεξία ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ 

πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά θαη αθ’ εηέξνπ νη ζεηηθέο δεκίεο πνπ πξνθαινύληαη ζηνλ αλάδνρν 

από ηα πεξηζηαηηθά απηά, γηα ηηο νπνίεο ζα δεηεζεί ζην κέιινλ απνδεκίσζε, θαη’ εθαξκνγήλ 

ηεο δηαηάμεσο απηήο (βι. ΠηΔ 2362/2009, 1009/2009, 900/2009, 2746/2008, 163/2007, 

1007/2005, 541/2004, 2671/2003). Δμ άιινπ, ε αλσηέξσ όριεζε αξθεί λα είλαη έγγξαθνο 

θαη δελ απαηηείηαη λα είλαη εηδηθή (βι. ΠηΔ 1209/2009, 1054/2009, 1009/2009, 900/2009, 

1375/2007, 1516/2006, 651/2006, 15/1993 7κ.).  

 Ξεξαηηέξσ, ζηελ έλλνηα ηεο ζεηηθήο δεκίαο πεξηιακβάλεηαη, κεηαμύ άιισλ, θαη ην πνζό, ην 

νπνίν θαηαβάιιεη ν αλάδνρνο γηα κηζζνύο θαη έμνδα (ζίηηζεο, ελδηαίηεζεο, αζθάιηζεο θ.ιπ.) 

πξνζσπηθνύ θαη κηζζώκαηα κεραλεκάησλ (ιόγσ ζηαιίαο) είηε απηά είλαη κηζζσκέλα, είηε 

είλαη ηδηόθηεηα, δηόηη, ζηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, πξόθεηηαη γηα ην πνζό πνπ θαηεβιήζε γηα 

ηελ αγνξά ηνπο θαη απνζβέλλπληαη, κεηνπκέλεο ηεο αμίαο ησλ.  

 Δπίζεο θαη’αξζξν 47 Λ. 3669/2008 ζρεηηθά κε ην Ζκεξνιόγην ηνπ έξγνπ πξνβιέπεηαη όηη: 

«1. Γηα θάζε εξγνιαβία, κε κέξηκλα ηνπ αλαδόρνπ ηεξείηαη εκεξνιόγην ζε βηβιηνδεηεκέλα 

δηπιόηππα αξηζκεκέλα θύιια. Ρν εκεξνιόγην ζπκπιεξώλεηαη θαζεκεξηλά θαη αλαγξάθνληαη, 

κε ζπλνπηηθό ηξόπν, ζε απηό ζηνηρεία γηα ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ, αξηζκεηηθά 

ζηνηρεία γηα ην απαζρνινύκελν πξνζσπηθό θαηά θαηεγνξίεο, ηα ρξεζηκνπνηνύκελα 

κεραλήκαηα, ηα πξνζθνκηδόκελα πιηθά, ηηο εθηεινύκελεο εξγαζίεο, ηηο εξγαζηεξηαθέο 

εμεηάζεηο, ηηο εληνιέο θαη παξαηεξήζεηο ησλ νξγάλσλ επίβιεςεο, ηπρόλ έθηαθηα πεξηζηαηηθά 

θαη θάζε άιιν ζρεηηθό κε ην έξγν ζεκαληηθό πιεξνθνξηαθό ζηνηρείν. 2. Ρν εκεξνιόγην, 

ππνγξάθεηαη από εληεηαικέλν όξγαλν ηεο επίβιεςεο θαη ηνλ εθπξόζσπν ηνπ αλαδόρνπ. Ρν 

έλα απνθνπηόκελν θύιιν πεξηέξρεηαη ζηε δηεπζύλνπζα ππεξεζία. Νη εγγξαθέο ζην 



εκεξνιόγην απνηεινύλ πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία γηα ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ηε δύλακε 

απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ θαη κεραλεκάησλ θαη γεληθά γηα ηελ παξνρή εηθόλαο πξόνδν 

ηνπ έξγνπ. 3. Ζ δηεπζύλνπζα ππεξεζία κπνξεί πάληα λα νξίζεη ηελ εγγξαθή ζην εκεξνιόγην 

ζπκπιεξσκαηηθώλ πιεξνθνξηώλ ή άιισλ ζηνηρείσλ πνπ πξνζηδηάδνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν 

έξγν, ή λα δεηήζεη από ηνλ αλάδνρν ηελ ηήξεζε θαη άιισλ ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ. Πηηο 

πεξηπηώζεηο κηθξώλ έξγσλ κπνξεί ε δηεπζύλνπζα ππεξεζία λα νξίζεη ηελ ηήξεζε ηνπ 

εκεξνινγίνπ θαηά άιιν ζπλνπηηθόηεξν ηξόπν ηελ ηήξεζή ηνπ θαηά εβδνκάδα ή άιιν ρξνληθό 

δηάζηεκα ή θαη ηε κε ηήξεζε εκεξνινγίνπ. Από ηελ εξκελεία ηεο σο άλσ δηάηαμεο πξνθύπηεη 

όηη κε κέξηκλα ηνπ αλαδόρνπ ηεξείηαη ην εκεξνιόγην ηνπ έξγνπ, ην νπνίν ζπλππνγξάθεηαη 

από ηνλ επηβιέπνληα θαη απνηειεί πεγή πιεξνθνξηώλ κε απνδεηθηηθή δύλακε ελώπηνλ ησλ 

δηθαζηεξίσλ γηα πιήζνο ζέκαηα (απνδεκίσζε αλαδόρνπ ιόγσ ζενκελίαο -αλσηέξαο βίαο-

άξζ.45 θ.ν.θ.). Άιιε ρξεζηκόηεηα ηνπ εκεξνινγίνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 34 παξ. 2 ηνπ 

π.δ. 609/85, θαηά ην νπνίν, ζε επείγνπζεο πεξηπηώζεηο ε δηαηαγή γηα ηξνπνπνηήζεηο ή 

ζπκπιεξώζεηο ησλ ζηνηρείσλ ηεο κειέηεο δίλεηαη ζηνλ αλάδνρν πξνθνξηθά θαη παξάιιεια 

ζεκεηώλεηαη ζην εκεξνιόγην. Αλ ηε δηαηαγή δίλεη ν επηβιέπσλ πξέπεη λα ελεκεξώζεη ακέζσο 

θαη εγγξάθσο ηελ Γ.., γηα ηελ έθδνζε θαλνληθήο δηαηαγήο. Θαηά ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε ηεο 

ππεξεζίαο ζην εκεξνιόγην ηνπ έξγνπ νη εγγξαθέο ηνπ νπνίνπ ππό θαλνληθέο ζπλζήθεο 

απνηεινύλ πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία γηα ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ηελ δύλακε ηνπ 

απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ θαη ησλ κεραλεκάησλ δελ ππνγξάθνληαη ζύκθσλα κε ην 

άξζξν 47 Λ. 3669/2008 θαη ην άξζξν 13 ηεο Δ.Π.. από δηπισκαηνύρν κεραληθό έγθξηζεο 

ηεο πεξεζίαο ηνπ δήκνπ όπεξ ζπληζηά ην εκεξνιόγην ηνπ έξγνπ κε ζύλλνκα ζπληεηαγκέλν 

θαη ζπλεπώο κε επηδεθηηθό παξνρήο απνδεηθηηθώλ ζηνηρείσλ γηα ην έξγν.  

 Θαηαιεθηηθά δελ απνδεηθλύεηαη από ηελ αλάδνρε εηαηξεία ε πξνθιεζείζα ηπρόλ ζεηηθή δεκία, 

δηόηη δελ ππέβαιε πνηέ ζηε Γ/ζα ην έξγν ππεξεζία θαλέλα ζηνηρείν (κηζζνδνηηθέο 

θαηαζηάζεηο, έγγξαθα από ηα νπνία λα θαίλεηαη ε ζρέζε εξγαζίαο θαη απαζρνινπκέλνπ 

θ.ιπ.) από ην νπνίν λα πξνθύπηεη ν αθξηβήο αξηζκόο ηνπ πξνζσπηθνύ θαη ησλ κεραλεκάησλ 

πνπ βξηζθόηαλ ζην εξγνηάμην. Άιισζηε δελ είλαη δπλαηόλ λα δηαθξηβσζεί κε αθξίβεηα ν 

αξηζκόο ησλ κεραλεκάησλ θαη ε θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθνληαλ ύζηεξα από δύν ρξόληα 

εξγαζηώλ θαη πόζα απ’ απηά ήηαλ γηα ζπληήξεζε ή ππό επηζθεπή ή εθηόο ιεηηνπξγίαο θαη δελ 

ήηαλ δπλαηόλ λα κεηαθεξζνύλ εύθνια.  

Ξιεξνθνξηαθά ζηνηρεία δελ κπνξνύλ λα ζπλαρζνύλ από ην εκεξνιόγην ηνπ έξγνπ δηόηη θαηά ηελ 

κείδνλα ζθέςε απηό δελ ζπλεηάγε λνκίκσο.  

 

Γηα ηνπο ιόγνπο απηνύο 

 

Ζ πεξεζία εηζεγείηαη λα κελ γίλεη δεθηή ε εμεηαδόκελε  αίηεζε. 

 

Ύζηεξα από ηα παξαπάλσ ν Ξξόεδξνο θάιεζε ην Ππκβνύιην γηα ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο. 

 

Ρν Ππκβνύιην, ύζηεξα από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηελ αξ. πξση. 9083/4-8-

2016 αίηεζε απνδεκίσζεο ηεο εηαηξίαο «ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΑΡΔ», ηελ εηζήγεζε ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο,  

θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Λ. 3852/2010. 

Απνθαζίδεη νκόθωλα 

Απνξξίπηεη ηελ ππ’ αξηζ. πξση. 9083/4-8-2016 αίηεζε ηεο εηαηξίαο «ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΑΡΔ», αλαδόρνπ 

ηνπ έξγνπ «ΑΞΝΣΔΡΔΠΖ ΚΔΘΩΛΖΠ ΘΑΗ Λ. ΑΓΑΘΝΞΝΙΖΠ», πνπ αθνξά έγθξηζε θαη θαηαβνιή 

απνδεκίσζεο πνζνύ 117.194,38€, γηα ηνπο αλαθεξόκελνπο ζηελ εηζήγεζε ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο 

ιόγνπο. 

                  Η  απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 355/2016. 

                   Αθνύ ζπληάρζεθε θαη δηαβάζηεθε ππνγξάθεηαη. 

Ρν Γεκνηηθό Ππκβνύιην 

      Ν Ξξόεδξνο                                                                             Ρα Κέιε 

Αλδξηθόπνπινο Απγνπζηίλνο 


