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ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ 
 
 

 
Θέμα:  

Ειδική διαταγή για την περικοπή αμοιβής της εταιρείας TOMH A.B.E.T.E., 
αναδόχου του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΤΟΥ 
ΙΟΥΛΙΟΥ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1998/ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΤΑΝΤΗ 
ΤΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΩΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΦΕΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ 
ΣΤΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ Σ2 ΚΑΙ Σ3», λόγω μη 
ουσιωδών ελαττωμάτων που εντοπίστηκαν στο έργο κατόπιν του από 
23/02/2017 και 24/02/2017 ελέγχου του Ε.Σ.Π.Ε.Λ. (1ος έλεγχος) 
 

Σύμφωνα με τις διατάξεις: 

 Του Ν. 3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α’/07-06-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

 Του Ν.3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων 
έργων», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4070/2012 και το Ν. 4146/2013 και της λοιπής 
ισχύουσας νομοθεσίας για την εκτέλεση των Δημοσίων έργων. 

 Την με αριθμ. 37419/13479 (ΦΕΚ 1661/τ.Β’/11-05-2018 απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής, περί της τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

 Των άρθρων 8 και 176 του Ν. 4018/2011 (ΦΕΚ 215 Α’/30-09-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της 
Περιφέρειας Αττικής» και του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α’/31-01-2013) «0Όργανα 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. 13400/17-04-2013 
της Γεν. Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών. 
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Και έχοντας υπόψη ότι: 

 Στις 10-07-2014 υπογράφηκε σύμβαση για την κατασκευή του έργου μεταξύ του  
Περιφερειάρχη Αττικής και του νομίμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας «ΤΟΜΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ»,  
ποσού 5.713.595,48€ (με ΦΠΑ) με συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου “δεκαέξι 
(16) μήνες” από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι μέχρι την 10η.11.2015. 

 Με την με αρ. πρωτ. 2608/13-11-2013 Απόφαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της 
Περιφέρειας Αττικής εντάχθηκε το έργο του θέματος στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Αττική» με κωδικό MIS 452128. 

 Με την υπ΄αριθμ. πρωτ.2318/28-06-2016 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. 
Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 6ΩΦΡ7Λ7-Ζ6Δ), εντάχθηκε η Β΄ φάση του έργου στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020», με κωδικό MIS 5001186. 

 Την από 23/02/2017 και 24/02/2017 Επιθεώρηση του έργου από τον Εξειδικευμένο 
Σύμβουλο Ποιοτικού Ελέγχου (Ε.Σ.Π.ΕΛ.). 

 Την υπ΄αριθμ.ΤΑ0138-5001186.01-00.0-01.Α-02-17 Τεχνική αναφορά του Ε.Σ.Π.Ε.Λ., 
κατόπιν του ανωτέρω ελέγχου, που κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία με το 
υπ΄αρ.πρωτ.4260/04-07-17 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχή Πιστοποίησης της Γεν. 
Γρ. Δημ. Επενδύσεων & ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης (αρ. 
πρωτ.74727/Α.Π. 4260/04-07-17), σύμφωνα με την οποία το έργο κατατάσσεται στην 
κατηγορία i. 

 Την παρ.2 του άρθρου 4 της ΚΥΑ 64517/Ε.Υ.Σ 6195 (ΦΕΚ 1539/Β΄/17-10-2003), σχετικά 
με την κατηγοριοποίηση των έργων:«Κατηγορία έργων (i): περιπτώσεις που σύμφωνα με 
αιτιολογημένη κρίση του, είτε δεν υπάρχουν καθόλου αστοχίες είτε οι αστοχίες η 
πλημμέλειες ( σε οποιοδήποτε τμήμα του έργου και αν βρίσκονται), έχουν επουσιώδη 
χαρακτήρα, δηλαδή χωρίς ιδιαίτερες συνέπειες στην όλη ποιότητα των εργασιών ή μπορεί 
εύκολα να αποκατασταθούν από τον ανάδοχο». 

 Τα αναφερόμενα στην παρ. 17 της υπ΄αριθμ. ΤΑ0138-5001186.01-00.0-01.Α-02-17 
Τεχνικής αναφοράς του Ε.Σ.Π.Ε.Λ., αναφορικά με την πρόταση ύψους περικοπής αμοιβής 
του αναδόχου: β) για τα μη ουσιώδη (κατά την ΚΥΑ) ελαττώματα και ειδικότερα για τον 
μειωμένο βαθμό συμπύκνωσης και τις αποκλίσεις στο ποσοστό ασφάλτου και την 
υποχώρηση στα χαρακτηριστικά Marshall, που εντοπίστηκαν από τον επιτόπιο και 
εργαστηριακό έλεγχο.  

 Την με α.π. 61446/ΕΞ 180/11-1-2018 επιστολή του αναδόχου (αρ.πρωτ.9410/12-01-
2018/ΔΤΕΠΑ). 

 Τα αναφερόμενα στην παρ.3 του άρθρου 60 του Ν.3669/08: «Αν κατά τη διάρκεια 
κατασκευής των έργων μέχρι την οριστική παραλαβή οποιαδήποτε εργασία παρουσιάσει 
ελαττώματα που δεν αποκαθίστανται από τον ανάδοχο, κοινοποιείται σε αυτόν ειδική 
διαταγή της διευθύνουσας υπηρεσίας. (….) Αν το ελάττωμα δεν είναι ουσιώδες και η 
αποκατάστασή του απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες με την ειδική διαταγή καθορίζεται 
ποσοστό μείωσης της αμοιβής του αναδόχου για τις αντίστοιχες εργασίες. …» 

 Το άρθρο 176 του Ν.3669/08, περί προδιαγραφών και κανονισμών έργων. 
 Τις εγκεκριμένες 12η & 13η, 14η και 16η επιμετρήσεις του έργου. 
 
 
Και επειδή   
 Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του ελέγχου του ΕΣΠΕΛ τα όποια ελαττώματα, 

χαρακτηρίζονται ως μη ουσιώδη, και « ...προτείνεται η υπαγωγή του έργου στην 
κατηγορία i, δεδομένου ότι τα διαπιστωθέντα ελαττώματα θεωρούνται μη 
ουσιώδη και δεν δημιουργούν προβλήματα στην ασφαλή και συνολική λειτουργία του 
έργου.» 
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 Σύμφωνα με την με α.π. 61446/ΕΞ 180/11-1-2018 επιστολή του αναδόχου 
(αρ.πρωτ.9410/12-01-2018/ΔΤΕΠΑ), τα αποτελέσματα είναι εντός των επιτρεπόμενων 
ορίων.  

 Δεδομένης της άριστης συμπεριφοράς των ασφαλτικών στρώσεων μέχρι σήμερα, δηλαδή 
μετά από 1,5 χρόνο από την κατασκευή και την χρήση τους. 

 
Χαρακτηρίζουμε τα ελαττώματα ως μη ουσιώδη και η διόρθωσή τους θα απαιτούσε 
δυσανάλογες δαπάνες για την αποκατάσταση τους. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
Απευθύνουμε την παρούσα ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 
60 του Ν.3669/08 και καθορίζουμε το ποσό της μείωσης της αμοιβής ως ακολούθως:   
 

 
(Α) ΛΟΓΩ ΜΗ ΟΥΣΙΩΔΩΝ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ [παρ.17 β) της ΤΑ] 
 
 

1. ΜΕΙΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟΥ ΑΝΤΑΛΑΓΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΤΩΝ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΘΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 

 

1.1. ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΣΤΡΩΣΗ ΑΣ-31,5  

 
Ελέγχθηκαν οι περιοχές του έργου, στην οδό Σοφ. Βενιζέλου 167, Σοφ. Βενιζέλου 125, 
Μαρίνου Αντύπα 125, Πάρου 7. 
Σύμφωνα με το έλεγχο του ΕΣΠΕλ στην οδό Σοφ. Βενιζέλου 167 εκτός προδιαγραφών 
είναι το ποσοστό ασφάλτου με απόκλιση από την απαίτηση 4,6%, στην οδό Σοφ. 
Βενιζέλου 125 εκτός προδιαγραφών είναι το ποσοστό ασφάλτου με απόκλιση από την 
απαίτηση 3,6%, στην Μαρίνου Αντύπα 125 εκτός προδιαγραφών είναι το ποσοστό 
ασφάλτου με απόκλιση από την απαίτηση 2,5%, και στην οδό Πάρου 7 εκτός 
προδιαγραφών είναι το ποσοστό ασφάλτου με απόκλιση από την απαίτηση 7,7%. 
Τα ποσοστά ασφάλτου κατά βάρος ασφαλτομίγματος για την 1η στρώση ΑΣ 31.5 των 
δοκιμών του ΕΣΠΕΛ κυμαίνονται από 3,72 (το μικρότερο) έως 4,20 (το μεγαλύτερο). 
Βάσει της υποβληθείσας και εγκεκριμένης μελέτης σύνθεσης για αυτήν την κατηγορία 
ασφαλτικού σκυροδέματος, το βέλτιστο ποσοστό ασφάλτου κ. β. ασφαλτομίγματος είναι 
3,90. Η μέγιστη επιτρεπόμενη απόκλιση από το βέλτιστο ποσοστό που προδιαγράφεται 
από τον ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04:2009 § 4.4.3, Πίνακας 8 είναι το ±0,3.  Δηλαδή τα 
όρια σε % ασφάλτου  - εντός των οποίων, για το εγκεκριμένο ασφαλτόμιγμα, τα 
αποτελέσματα είναι αποδεκτά -  είναι το 3,60% (το μικρότερο) και το 4,20% (το 
μεγαλύτερο). 
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι τα αποτελέσματα είναι αποδεκτά και δεδομένης της 
καλής συμπεριφοράς της ασφαλτικής στρώσης μέχρι σήμερα, μετά από 1,50 χρόνο, δεν 
μειώνεται το εργολαβικό αντάλλαγμα. 

 

 

1.2. ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΤΡΩΣΗ ΑΣ-20  
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Ελέγχθηκαν οι περιοχές του έργου, στην οδό Σοφ. Βενιζέλου 167, Σοφ. Βενιζέλου 125, 
Μαρίνου Αντύπα 125, Πάρου 7. 
Σύμφωνα με το έλεγχο του ΕΣΠΕΛ στην οδό Σοφ. Βενιζέλου 167 εκτός προδιαγραφών 
είναι το ποσοστό ασφάλτου με απόκλιση από την απαίτηση κατά 3,8%, στην οδό Σοφ. 
Βενιζέλου 125 εκτός προδιαγραφών είναι το ποσοστό ασφάλτου με απόκλιση από την 
απαίτηση κατά 4,7%, στην Μαρίνου Αντύπα 125 εκτός προδιαγραφών είναι το ποσοστό 
ασφάλτου με απόκλιση από την απαίτηση κατά 6,9%, και στην οδό Πάρου 7 εκτός 
προδιαγραφών είναι το ποσοστό ασφάλτου με απόκλιση από την απαίτηση 1,4%. 
Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τις εργαστηριακές δοκιμές που διεξήγαγε ο 
ΕΣΠΕΛ στην οδό Σοφ. Βενιζέλου 167, Σοφ. Βενιζέλου 125, Μαρίνου Αντύπα 125, Πάρου 
7, για το ποσοστό ασφάλτου στο ασφαλτόμιγμα  4,36% / 4,40% / 4,49% / 4,14% είναι 
όλα αποδεκτά και εντός των επιτρεπόμενων ορίων, δεδομένου ότι το βέλτιστο ποσοστό 
ασφάλτου κ. β. ασφαλτομίγματος, βάσει της μελέτης σύνθεσης, είναι  4,2%  και ισχύει η 
ανωτέρω προδιαγραφή. 
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι τα αποτελέσματα είναι αποδεκτά και δεδομένης της 
καλής συμπεριφοράς της ασφαλτικής στρώσης μέχρι σήμερα, μετά από 1,50 χρόνο, δεν 
μειώνεται το εργολαβικό αντάλλαγμα 
 
 

1.3. ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΣΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ MARSHALL 

 
Ελέγχθηκαν οι περιοχές του έργου, στην οδό Σοφ. Βενιζέλου 167, Σοφ. Βενιζέλου 125, 
Μαρίνου Αντύπα 125, Πάρου 7 για την πρώτη στρώση ΑΣ-31,5 και την δεύτερη στρώση 
ΑΣ-20. 
Η υποχώρηση στα χαρακτηριστικά Marshall (μετρήθηκε από 3,7mm έως 4,7mm) 
παρουσιάζει μικρή απόκλιση από το ανώτατο όριο της προδιαγραφής (3,5mm)  και με 
τιμές ευστάθειας ασφαλτομίγματος (ασφαλτικής στρώσης) πολύ υψηλές (16197, 14621, 
16049, 15694, 16428, 15985, 12815, 14890  Newton), οι περισσότερες διπλάσιες του 
προδιαγραφόμενου ορίου (min 8000 N). 
Αυτές οι τιμές ευστάθειας αποδεικνύονται και επιβεβαιώνονται από την άριστη 
κατάσταση του οδοστρώματος στις εν λόγω περιοχές ελέγχου, με δεδομένο ότι αυτές 
βρίσκονται σε κανονική κυκλοφορία  αρκετούς μήνες τώρα. 
Οι αυξημένες υποχωρήσεις δύναται να δικαιολογηθούν από τα αποτελέσματα των 
κοκκομετρικών αναλύσεων των ασφαλτομιγμάτων και κυρίως λόγου του ποσοστού της  
παιπάλης,  τα οποία αποτελέσματα, αν και βρίσκονται εντός των ορίων της ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501-05-03-11-04:2009, δείχνουν ότι πρόκειται για λεπτόκοκκα δείγματα, δηλαδή 
ευνοούνται οι μεγαλύτερες παραμορφώσεις. 
Συμπληρωματικά επιπλέον παιπάλη δημιουργείται κατά την λήψη των δειγμάτων ψυχρού  
ασφαλτομίγματος, λόγω απότριψης της ασφαλτικής στρώσης στα σημεία επαφής της με 
την αδαμαντοκορώνα. 
 
Συμπερασματικά και λόγω της καλής συμπεριφοράς της ασφαλτικής στρώσης μέχρι 
σήμερα, μετά από 1,50 χρόνο, δεν μειώνεται το εργολαβικό αντάλλαγμα 
 
 

1.4. ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΣΤΟΝ  ΕΛΕΓΧΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ 

 
Ελέγχθηκαν οι περιοχές του έργου, στην οδό Σοφ. Βενιζέλου 167, Σοφ. Βενιζέλου 125, 
Μαρίνου Αντύπα 125, Πάρου 7 , με λήψη 6 πυρήνων σε κάθε ένα από αυτά. Συνολικά 
ελήφθησαν 48 πυρήνες (24 για κάθε στρώση), οι οποίοι ικανοποιούν στο σύνολο τους το 
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απαιτούμενο προδιαγραφόμενο πάχος, δηλαδή έχουν πάχος  > 4,5 cm  [ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
05-03-11-04:2009 § 6.2 & 6.3, αποδεκτές στρώσεις υπολειπόμενες έως 10% του 
θεωρητικού πάχους (5cm)]. 
 
Α) Οι συμπυκνώσεις στην οδό Σοφ. Βενιζέλου 167, έχουν για την πρώτη στρώση 
ελάχιστο βαθμό 92,5% αντί να είναι ≥ 95 % και για την δεύτερη στρώση ελάχιστο 
βαθμό 92,2% αντί να είναι ≥ 95 %. Όμως τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει από 
τον ίδιο έλεγχο του ΕΣΠΕΛ και την τεχνική αναφορά του, σε διπλανή περιοχή 130μ 
μακρύτερα από την οδό Σοφ. Βενιζέλου 167 , (στην οδό  Σοφ. Βεν. 125) είναι εντός 
προδιαγραφών. Επίσης από λήψης πυρήνων, οι οποίοι έχουν ληφθεί σε άλλα σημεία 
αυτών των δρόμων από εξωτερικό διαπιστευμένο εργαστήριο (Εδαφομηχανική ΑΤΕ), 
(βλ. Συν. Κατ. Ελέγχων Β΄ 12ο & 13ο, 14ο, και 16ο) ικανοποιούνται οι απαιτήσεις για το 
βαθμό συμπύκνωσης. Σημειώνεται ότι η συμπεριφοράς της ασφαλτικής στρώσης, η 
οποία αποτελεί βασική οδική αρτηρία του Δήμου Ηλιούπολης, μέχρι σήμερα, μετά από 
1,50 χρόνο παραμένει αμετάβλητη. 
 
Β) Οι συμπυκνώσεις στην οδό Μαρίνου Αντύπα 125 έχουν για την δεύτερη στρώση 
ελάχιστο βαθμό 93,6% αντί να είναι ≥ 95 %. Το σφάλμα είναι πολύ μικρό, στα όρια του 
στατικού σφάλματος και η συμπεριφορά της ασφαλτικής στρώσης μέχρι σήμερα, μετά 
από 1,5 χρόνο παραμένει αμετάβλητη. 
 
Γ) Οι συμπυκνώσεις στην οδό Πάρου 7, έχουν ελάχιστο βαθμό για την πρώτη στρώση 
93,4% αντί να είναι ≥ 95 %, και στην δεύτερη στρώση 88,7% αντί να είναι ≥ 95 %. Η 
μέγιστη διαφορά στον βαθμό συμπύκνωσης είναι 88,7% αντί για 95%, δηλαδή 95-88,7= 
6,3 που αντιστοιχεί σε ποσοστό 6,6%. 
Η περιοχή ελέγχου εκτείνεται από διατομή την διατομή Δ2168 (Χ.Θ. 2+167,57) έως τη 
διατομή  Δ2228 (Χ.Θ. 2+228,07) με πλάτος 3,00μ δηλαδή είναι 60,5μ x 3,00μ = 181,50 
μ2. 
Λόγω της καλής συμπεριφοράς της ασφαλτικής στρώσης μέχρι σήμερα, μετά από 1,50 
χρόνο, μειώνεται το εργολαβικό αντάλλαγμα κατά 181,50μ2 x (13,35€/μ2+14,05€/μ2) x 
(1-0,53) x 6,60% x 1,18 = 181,50€ 
 
Συνολική μείωση εργολαβικού ανταλλάγματος = 181,50€ (1) 

 
 

2. ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΛΟΓΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ ΤΩΝ 
ΑΝΩΤΕΡΩ ΜΗ ΟΥΣΙΩΔΩΝ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

 

Το ποσό της περικοπής λόγω οικονομικής αποτίμησης των παραπάνω επιπτώσεων των 
ανωτέρω μη ουσιωδών ελαττωμάτων στη διάρκεια ζωής και συντήρησης του έργου ορίζεται 
σε ποσοστό 1% της τιμής κατασκευής των ασφαλτικών στρώσεων για τις επιφάνειες στις 
οποίες εφαρμόστηκε περικοπή παραπάνω, ήτοι: 
Συνολική επιφάνεια ασφαλτικής στρώσης βάσης :  
E=181,50m2 
Μείωση αμοιβής : 181,50μ2 x 13,35€/μ2 x (1-0,53) x 1,00% x 1,18 = 13,43€ 
Συνολική επιφάνεια ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας :  
E=181,50m2 
Μείωση αμοιβής : 181,50μ2 x 14,05€/μ2 x (1-0,53) x 1,00% x 1,18 = 14,14€ 
     
Μερικό σύνολο Περικοπής , (χωρίς ΦΠΑ):  27,57€. (2) 

ΑΔΑ: Ψ85Φ7Λ7-74Ι
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3. ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΛΟΓΩ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΗΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ 

 
Η επιβολή προστίμου λόγω μη τήρησης συμφωνημένης ιδιότητας, για όλα τα παραπάνω 
ορίζεται το ελάχιστο πρόστιμο των  880,00 €  (3) σύμφωνα με το άρθρο 176, παρ.3 του 
Ν.3669/2008. 
 
 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΟΥΣΙΩΔΩΝ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ [παρ.17 β) της 
ΤΑ/ΕΣΠΕΛ]: 181,50 (1) +27,57 (2) +880,00 (3) = 1.089,07 €, πλέον ΦΠΑ  ή 
1.350,44 € ,με ΦΠΑ (24%) 

 
 
 
 

                                                                       Η Προϊσταμένη Τ.Υ.Ε.Λ.Ε./Δ.Τ.Ε.Π.Α. 
Εσωτ. Διανομή: 
1. Φ.Ε. (Μουρελάτου) 
2. Χ.Α. 
             ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 
        Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός  
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