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ΑΠΟΥΑΗ 

 

Θέμα: Επιβολή ποινικής ρήτρας στην εταιρεία “ΣΡΙΚΑΣ Α.Ε.Κ.Σ.Ε.”, έκπτωτου Αναδόχου του  

έργου:  «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων του οικισμού της Παιανίας (1ος ειδικός 

προϋπολογισμός)» σύμφωνα με το άρθρο 49 και το άρθρο 61 του Ν.3669/08. 

 

Έχοντας υπόψη : 

1. Σο Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Σις ισχύουσες διατάξεις «περί κατασκευής δημοσίων έργων» και συγκεκριμένα την 

παράγραφο 10β του άρθρου 61 του Ν.3669/08 (Κ.Δ.Ε.).  

3. Η με αρ. 38/29-03-2017 Απόφαση του Δημοτικού υμβουλίου του Δήμου Παιανίας (αρ. 

ΑΔΑ 6Α9ΛΨΞ9-ΗΙΡ) με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης προθεσμίας του 

έργου κατά οκτώ μήνες ήτοι έως 19/11/2017 για την τμηματική προθεσμία και έως 

19/9/2018 για την συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου 

4. Σο άρθρο 6 της Ειδικής υγγραφής Τποχρεώσεων (ΕΤ) του έργου 

5. Σην με αρ. 38/29-03-2017 Απόφαση του Δημοτικού υμβουλίου του Δήμου Παιανίας (αρ. 

ΑΔΑ 6Α9ΛΨΞ9-ΗΙΡ) με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης προθεσμίας του 

έργου κατά οκτώ μήνες ήτοι έως 19/11/2017 για την τμηματική προθεσμία και έως 

19/9/2018 για την συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου 

6. Σην υπ’ αρίθμ. 79/09-05-2018 Απόφαση του  Δημοτικού υμβουλίου του Δήμου Παιανίας  

με την οποία αποφασίστηκε:  

 Η απόρριψη της 3156/20-03-2018 ένστασης της εταιρείας «ΣΡΙΚΑΣ Α.Ε.Κ.Σ.Ε.»  

αναδόχου του έργου: «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων του οικισμού 

της    Παιανίας (1ος ειδικός προϋπολογισμός)» για τους λόγους που αναφέρονται  

στο σκεπτικό της απόφασης. 

 Η οριστικοποίηση της 2419/05-03-18 Απόφασης Έκπτωσης της Διεύθυνσης 

Σεχνικών Τπηρεσιών του Δήμου Παιανίας. 
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7. Σην με αριθμ. πρωτ. ΑΣΝΤ/οικ./68/31-07-2018 Απόφαση του Τπουργού Τποδομών και 

Μεταφορών, σχετικά με την εκδίκαση της από 07-05-2018 ένστασης της “ΣΡΙΚΑΣ 

Α.Ε.Κ.Σ.Ε.” 

8. Σην με αριθμ. Ν182/2018 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, σχετικά με την 

εκδίκαση της από 14-08-2018 αίτησης αναστολής του Αναδόχου του έργου του θέματος. 

9. Σην υπ. αρ. πρωτ. 3577/21-03-2019 (αρ. ΑΔΑ: Χ9ΠΑΨΞ9-2Ψ2) απόφαση περί αποβολής 

και αποξένωσης της Αναδόχου Εταιρείας «ΣΡΙΚΑΣ ΑΕΚΣΕ» από το έργο. 

10. Σην με αρ. πρωτ. εισ. Δήμου Παιανίας 8780/6-7-2020 γνωμοδότηση του δικηγόρου 

Φρήστου τεφάνου 

 

το γεγονός ότι: 

 Η συνολική διάρκεια του έργου, συμπεριλαμβανόμενων και των νόμιμων 

εγκεκριμένων παρατάσεων είναι: 24 μήνες (αρχική προθεσμία) + 8 μήνες 

(παράταση) = 32 μήνες ήτοι 960 ημέρες. 

 Σο συνολικό χρηματικό ποσό της σύμβασης, χωρίς την αναθεώρηση ανέρχεται 

σε 5.495.180,93€. Έτσι, η μέση ημερήσια δαπάνη του έργου, όπως αυτή ορίζεται 

στο άρθρο 49 του Ν3669/2008 είναι: 5.495.180,93€/ 960= 5.724,15€.  

 ύμφωνα με το άρθρο 6 της ΕΤ ως αποκλειστική τμηματική προθεσμία για την 

ολοκλήρωση του 50% του φυσικού αντικειμένου ορίζονται οι 14 μήνες. 

και επειδή: 

 Η παράγραφος 2 του άρθρου 49 του Ν.3669/08 (Κ.Δ.Ε.) ορίζει εκτός των άλλων και τα 

εξής: «2.... Εφόσον στη σύμβαση ορίζονται τμηματικές προθεσμίες, ορίζεται υποχρεωτικά 

και το ποσοστό των ποινικών ρητρών ανά ημέρα υπέρβασης, καθώς και ο συνολικός 

χρόνος για την επιβολής τους. Σο συνολικό ποσό της ποινικής ρήτρας για υπέρβαση 

των τμηματικών προθεσμιών δεν μπορεί να ξεπεράσει σε ποσοστό το τρία τοις εκατό 

(3%) του ποσού της σύμβασης, χωρίς Υ.Π.Α. 

 το άρθρο 6 της Ειδικής υγγραφής Τποχρεώσεων (ΕΤ) του έργου ορίζεται εκτός των 

άλλων και ότι «υγκεκριμένα για την τμηματική προθεσμία η ποινική ρήτρα που 

επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ημέρα υπέρβασης της τμηματικής προθεσμίας ορί-

ζεται σε δέκα τοις εκατό (10%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου και μπορεί να 

επιβληθεί για χρονικό διάστημα έως 20% της προβλεπόμενης τμηματικής προθεσμίας. 

Ψς μέση ημερήσια αξία νοείται το πηλίκο του συνολικού χρηματικού ποσού της 

σύμβασης, μαζί με το ποσό των τυχόν συμπληρωματικών συμβάσεων και χωρίς την 

αναθεώρηση και το Υόρο Προστιθέμενης Αξίας (Υ.Π.Α.), προς τη συνολική προθεσμία 

του έργου.»   
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 Ο Ανάδοχος κατέστη έκπτωτος λόγω υπέρβασης της τμηματικής προθεσμίας κατά 

τριάντα (30) ημέρες, όπως οριζόταν στην με αρ. πρωτ. 627/18-01-2018 ειδική 

πρόσκληση. Σο 20% της συνολικής τμηματικής προθεσμίας είναι: 20%*14*30= 84ημέρες > 

30 ημέρες. 

ΑΠΟΥΑΙΖΟΤΜΕ 

 

 Σην επιβολή ποινικής ρήτρας στον έκπτωτο Ανάδοχο συνολικού ύψους: 

30*10%*5.724,15= 17.172,45€, σύμφωνα με το άρθρο 49 και το άρθρο 61 του 

Ν.3669/08. 

 

   

 Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ Δ/ΝΗ Σ.Τ. 

 

 

Μουντράκη Ελισάβετ 

Πολιτικός Μηχανικός Σ.Ε. 
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