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ΑΠΟΥΑΗ 

 

Θέμα: Μείωση αμοιβής 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 60 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 6Α9ΛΩΞ9-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 6Α9ΛΩΞ9-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. 

7. Σην με αριθμ. πρωτ. ΑΣΝΤ/οικ./68/31-07-2018 Απόφαση του Τπουργού Τποδομών και 
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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: Ψ9ΠΑΩΞ9-2Ω2) απόφαση περί αποβολής 

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

10. Σην με αρ. ΣΑ 0193-5001847.01-00.0-01.Α-04-17 Σεχνική Αναφορά Εξειδικευμένου 

υμβούλου Ποιοτικού Ελέγχου (ΕΠΕΛ) 

11. Σο άρθρο 60 του Ν.3669/2008 όπως ισχύει 

 

 

το γεγονός ότι: 

 ύμφωνα με την ως άνω Σεχνική Αναφορά ΕΠΕΛ υπάρχουν ελαττώματα στο 

έργο, μη ουσιώδη, για τα οποία θα πρέπει να γίνει περικοπή της αμοιβής του 

αναδόχου.  

και επειδή: 

 Ο Ανάδοχος δεν προσκόμισε εγκεκριμένη μελέτη σύνθεσης σκυροδέματος κατηγορίας 

C20/25 

 Δεν έχουν εκτελεστεί δοκιμές δικτύου όπως προβλεπόταν στις συμβατικές υποχρεώσεις 

του αναδόχου 

 Η συνολική προτεινόμενη περικοπή λόγω των δύο ανωτέρω μη ουσιωδών ελαττωμάτων 

ανέρχεται σε 4.500,00€ σύμφωνα με την υπ. αρ. ΣΑ 0193-5001847.01-00.0-01.Α-04-17 

Σεχνική Αναφορά Εξειδικευμένου υμβούλου Ποιοτικού Ελέγχου (ΕΠΕΛ) 

 

ΑΠΟΥΑΙΖΟΤΜΕ 

 

 Σην επιβολή μείωσης αμοιβής στον Ανάδοχο συνολικού ύψους 4.500,00€ σύμφωνα με 

το άρθρο 60 του Ν.3669/08. 

 

   

 Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ Δ/ΝΗ Σ.Τ. 

 

 

Μουντράκη Ελισάβετ 

Πολιτικός Μηχανικός Σ.Ε. 
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