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Θέμα:  

Ειδική διαταγή για την περικοπή αμοιβής της εταιρείας ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΑΤΕ, αναδόχου του έργου: «Κατασκευή δευτερευόντων αγωγών ομβρίων 
περιοχής Ανω Γλυφάδας (σε τρία τμήματα)», λόγω μη ουσιωδών 
ελαττωμάτων και παραλείψεων που εντοπίστηκαν στο έργο κατόπιν του από 
13/04/2018 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. 

Και έχοντας υπόψη: 

 Την από 05-04-2017 Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της  Αναδόχου 
Εργοληπτικής επιχείρησης «ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ»  

 Την  αριθμ. 1840/05.07.2017 απόφαση της  Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής περί 
ένταξης της πράξης του έργου στο Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-2020  με κωδικό ΟΠΣ 
5006675        
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 Την από 12/04/2018 & 13/04/2018 Επιθεώρηση του έργου από τον Εξειδικευμένο 
Σύμβουλο Ποιοτικού Ελέγχου (Ε.Σ.Π.ΕΛ.). 

 Την υπ΄αριθμ.ΤΑ0508-5006675.01-00.0-01.Α-04-18 Τεχνική αναφορά του Ε.Σ.Π.Ε.Λ., 
κατόπιν του ανωτέρω ελέγχου, που κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία με το υπ΄αρ.πρωτ. 
81783/Α.Π.2747/27-07-2018 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχή Πιστοποίησης της Γεν. 
Γρ. Δημ. Επενδύσεων & ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης (αρ. πρωτ. 
152807/1-08-18 /ΔΤΕΠΑ), 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. ΤΑ0508-5006675.01-00.0-01.Α-04-18 
Τεχνική αναφορά του Ε.Σ.Π.Ε.Λ., αναφορικά με την πρόταση περικοπής αμοιβής του 
αναδόχου: α) για τα μη ουσιώδη (κατά την ΚΥΑ) ελαττώματα και ειδικότερα για το 
μειωμένο σε σχέση με τις προδιαγραφόμενες απαιτήσεις πάχος των ασφαλτικών 
στρώσεων, τον μειωμένο βαθμό συμπύκνωσης και τις αποκλίσεις σε κενά αδρανών και 
ασφαλτομίγματος των χαρακτηριστικών Marshall, που εντοπίστηκαν από τον επιτόπιο και 
εργαστηριακό έλεγχο, και β) για κάθε μία παράλειψη ή απόκλιση ή παράβαση σε σχέση με 
τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου και τα προδιαγραφόμενα, που διαπιστώθηκε 
από τον ΕΣΠΕΛ από τον δειγματοληπτικό έλεγχο του φακέλου του έργου, του ΠΠΕ και τον 
έλεγχο της εφαρμογής του και των λοιπών παραδοτέων του αναδόχου. 

 Την προτεινόμενη διαδικασία για τα μη ουσιώδη ελαττώματα της παρ. 17α) και την 
πρόταση περικοπής για τις μη ουσιώδεις αστοχίες/παραλείψεις της παρ. 17β), σύμφωνα  με 
την υπ΄αριθμ. ΤΑ0508-5006675.01-00.0-01.Α-04-18 Τεχνική αναφορά του Ε.Σ.Π.Ε.Λ. 

 Τους από 20/11/2018 πρόσθετους ελέγχους σε άλλες θέσεις του έργου, που 
διενεργήθηκαν από το ιδιωτικό εργαστήριο ΔΟΜΟΤΕΣΤ, τα αποτελέσματα των οποίων 
υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία με την  υπ΄αρ.πρωτ.255539/19-12-18/ΔΤΕΠΑ επιστολή του 
αναδόχου, στις θέσεις που υπέδειξε η επίβλεψη. 

 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. 
 
 
 
Και επειδή   
 Μετά τον εργαστηριακό έλεγχο πυρήνων ασφαλτικών στρώσεων σχετικά με το πάχος τους, 

διαπιστώθηκε ότι το ελάττωμα είναι τοπικού χαρακτήρα. 
 Δεδομένης της πολύ καλής συμπεριφοράς των ασφαλτικών στρώσεων μέχρι σήμερα 

δηλαδή μετά από 1 χρόνο περίπου 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:   
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(Α) ΛΟΓΩ ΜΗ ΟΥΣΙΩΔΩΝ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ [παρ.17 α) της ΤΑ] 

1. ΜΕΙΩΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΛΟΓΩ ΜΕΙΩΜΕΝΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΕΝΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1.1. ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΣΤΟ ΠΑΧΟΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ   

1.1.1. ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΣΤΟ ΠΑΧΟΣ ΤΗΣ 1ης ΑΣΦΑΛΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 51  - 
ΠΕΡΙΟΧΗ I (ΑΣ-20/ΒΑΣΗΣ) –  μη αποκαταστάσιμο ελάττωμα 

Το πάχος ασφαλτικής στρώσης βάσης ΑΣ-20 (1η στρώση), σύμφωνα με τη μελέτη, 
προβλέπεται σε 5,00 cm. 
Κατόπιν του από 13/04/2018 επιτόπιου ελέγχου που πραγματοποιήθηκε από τον ΕΣΠΕΛ, 
πέριξ του αρ. 51 της οδού Σμύρνης, διαπιστώθηκε απόκλιση από το προδιαγραφόμενο πάχος 
της 1ης  ασφαλτικής στρώσης (ΑΣ-20/στρώση βάσης) σε 20 από τα 21 δείγματα. 
Μετά από την από 20/11/2018 πρόσθετη δειγματοληψία, που πραγματοποιήθηκε από το 
ιδιωτικό εργαστήριο ΔΟΜΟΕΡΕΥΝΑ (εγκεκριμένο από την Διευθ/σα Υπηρεσία), σε θέσεις, 
κατά μήκος όλης της οδού  το πάχος της ασφαλτικής στρώσης βάσης ΑΣ-20  είναι εντός 
προδιαγραφών 
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το φαινόμενο απόκλισης του πάχους είναι τοπικό, συνεπώς 
περικοπη της αμοιβής θα γίνει στο τμήμα των 17μ που ελέγχθηκε από τον ΕΣΠΕΛ  
Σύμφωνα  με την υπ΄αριθμ. ΤΑ0508-5006675.01-00.0-01.Α-04-18 Τεχνική αναφορά του 
Ε.Σ.Π.Ε.Λ. το ποσοστό απόκλισης από την μελέτη είναι 6%  
Συνεπώς, η αμοιβή  μειώνεται κατά ποσοστό 6%, λόγω μειωμένου πάχους της 1ης ασφαλτικής 
στρώσης (στρώση βάσης ΑΣ-20) στο συγκεκριμένο τμήμα της οδού Σμύρνης, ήτοι:  
25,50 m2 x 2,08 ευρώ/m2 x 6,00% + ΓΕ&ΟΕ= 3,18 ευρώ +0,57 ευρώ= 3,76 €.  

1.1.2. ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΣΤΟ ΠΑΧΟΣ ΤΗΣ 2ης ΑΣΦΑΛΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 51 (ΑΣ-
12.5/ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ) –  μη αποκαταστάσιμο ελάττωμα  

Το πάχος της ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σύμφωνα με τη μελέτη, προβλέπεται σε 
5,00 cm. 
Κατόπιν του από 13/04/2018 επιτόπιου ελέγχου που πραγματοποιήθηκε από τον ΕΣΠΕΛ, 
πέριξ του αρ. 51 της οδού Σμύρνης, διαπιστώθηκε απόκλιση από το προδιαγραφόμενο πάχος 
της 2ης ασφαλτικής στρώσης (ΑΣ-12.5/στρώση κυκλοφορίας) σε 4 δείγματα από τα 12 
συνολικά ληφθέντα δείγματα. 
Μετά από την από 20/11/2018 πρόσθετη δειγματοληψία, που πραγματοποιήθηκε από το 
ιδιωτικό εργαστήριο ΔΟΜΟΕΡΕΥΝΑ (εγκεκριμένο από την Διευθ/σα Υπηρεσία), σε θέσεις, 
κατά μήκος όλης της οδού  το πάχος της ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας ΑΣ-12.5 είναι 
εντός προδιαγραφών.  
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το φαινόμενο απόκλισης του πάχους είναι τοπικό, συνεπώς 
περικοπη της αμοιβής θα γίνει στο τμήμα των 17μ που ελέγχθηκε από τον ΕΣΠΕΛ  
Σύμφωνα  με την υπ΄αριθμ. ΤΑ0508-5006675.01-00.0-01.Α-04-18 Τεχνική αναφορά του 
Ε.Σ.Π.Ε.Λ. το ποσοστό απόκλισης από την μελέτη είναι 32%  
Συνεπώς, η αμοιβή  μειώνεται κατά ποσοστό 32%, λόγω μειωμένου πάχους της 2ης 
ασφαλτικής στρώσης (στρώση κυκλοφορίας ΑΣ-12.5) στο συγκεκριμένο τμήμα της της οδού 
Σμύρνης, ήτοι:  
25,50 m2 x 2,24 ευρώ/m2 x 32% + ΓΕ&ΟΕ = 18,28 ευρώ + 3,29 ευρώ= 21,57 €. 

1.1.3. ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΣΤΟ ΠΑΧΟΣ ΤΗΣ 1ης ΑΣΦΑΛΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΑΚΡΟΚΟΡΙΝΘΟΥ 6  - 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΙΙ (ΑΣ-20/ΒΑΣΗΣ) –  μη αποκαταστάσιμο ελάττωμα 

Το πάχος της ασφαλτικής στρώσης βάσης, σύμφωνα με τη μελέτη, προβλέπεται σε 5,00 cm. 
Κατόπιν του από 13/04/2018 επιτόπιου ελέγχου που πραγματοποιήθηκε από τον ΕΣΠΕΛ, 
πέριξ του αρ. 6 της οδού Ακροκορίνθου , διαπιστώθηκε απόκλιση από το προδιαγραφόμενο 
πάχος της 1ης  ασφαλτικής στρώσης (ΑΣ-20/στρώση βάσης) σε 8 από τα 13 δείγματα. 
Παρολό που πραγματοποιηθηκε πρόσθετη δειγματοληψία την 20/11/2018 από το ιδιωτικό 
εργαστήριο ΔΟΜΟΕΡΕΥΝΑ (εγκεκριμένο από την Διευθ/σα Υπηρεσία), σε θέσεις, κατά μήκος 
όλης της οδού  δεν μας προσκομίστηκαν αποτελέσματα των ελέγχων συνεπώς, περικοπη της 

ΑΔΑ: ΨΤΟ07Λ7-ΞΣΩ



4 
 

αμοιβής θα γίνει σε όλο το μήκος της οδού Ακροκόρινθου συμφωνα με το φάκελο της 
εργολαβίας (109 m). 
Σύμφωνα  με την υπ΄αριθμ. ΤΑ0508-5006675.01-00.0-01.Α-04-18 Τεχνική αναφορά του 
Ε.Σ.Π.Ε.Λ. το ποσοστό απόκλισης από την μελέτη είναι 14%  
Συνεπώς, η αμοιβή  μειώνεται κατά ποσοστό 6%, λόγω μειωμένου πάχους της 1ης ασφαλτικής 
στρώσης (στρώση βάσης ΑΣ-20) σε όλη την οδο Ακροκορίνθου, ήτοι:  
163,50 m2 x 2,08 ευρώ/m2 x 14%+ ΓΕ&ΟΕ= 47,61+8,57= 56,18 €. 
 

1.2. ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΣΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ 

1.2.1. ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΤΗΣ 1ης ΑΣΦΑΛΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ 
ΟΔΟΥ ΑΘΑΝΑΤΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ Ι) (ΑΣ-20 /ΒΑΣΗΣ) -  μη αποκαταστάσιμο 
ελάττωμα 

 Ο απαιτούμενος βαθμός συμπύκνωσης είναι 95%. 
Κατόπιν του από 13/04/2018 επιτόπιου ελέγχου που πραγματοποιήθηκε από τον ΕΣΠΕΛ, 
πέριξ του αρ. 41 της οδού Αθανάτου, διαπιστώθηκε απόκλιση από τον απαιτούμενο βαθμό 
συμπύκνωσης της 1ης  ασφαλτικής στρώσης (ΑΣ-20/στρώση βάσης) σε 4 από τα 6 δείγματα. 
 Η συμπύκνωση του δείγματος, που αποκλίνει, μετρήθηκε 93,8%, δηλαδή μειωμένο βαθμό 
συμπύκνωσης από τον απαιτούμενο, κατά (95%-93,8%)/95,00*100= 1,07%. 
Μετά από την από 20/11/2018 πρόσθετη δειγματοληψία, που πραγματοποιήθηκε από το 
ιδιωτικό εργαστήριο ΔΟΜΟΕΡΕΥΝΑ (εγκεκριμένο από την Διευθ/σα Υπηρεσία), σε θέσεις, 
κατά μήκος όλης της οδού  διαπιστώθηκε ότι ο βαθμός συμπύκνωσης της 1ης ασφαλτικής 
στρώσης (ΑΣ-20/στρώση βάσης) είναι εντός προδιαγραφών σε όλους τους ελέγχους  
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η μικρή απόκλιση του βαθμού συμπύκνωσης της 1ης 
ασφαλτικής στρώσης (ΑΣ-31,5/στρώση βάσης) που διαπιστώθηκε στο 1 δείγμα του ΕΣΠΕΛ 
είναι σημειακού χαρακτήρα, συνεπώς περικοπη της αμοιβής θα γίνει στο τμήμα των 18μ που 
ελέγχθηκε από τον ΕΣΠΕΛ ήτοι: 
25,50 m2 x 2,08 ευρώ/m2 x 1,07% + ΓΕ&ΟΕ = 0,50 ευρώ + 0,09 ευρώ= 0,59€. 
 
 
ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΤΗΣ 2ης ΑΣΦΑΛΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΟΔΟΥ 
ΑΘΑΝΑΤΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ Ι)  (ΑΣ-12.5/ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ) -  μη αποκαταστάσιμο 
ελάττωμα 
Ο απαιτούμενος βαθμός συμπύκνωσης είναι 95%. 
Κατόπιν του από 13/04/2018 επιτόπιου ελέγχου που πραγματοποιήθηκε από τον ΕΣΠΕΛ, 
πέριξ του αρ. 41 της οδού Αθανάτου διαπιστώθηκε απόκλιση από τον απαιτούμενο βαθμό 
συμπύκνωσης της 2ης ασφαλτικής στρώσης (ΑΣ-12.5/στρώση κυκλοφορίας) σε 5 από τα 6 
δείγματα. Η συμπύκνωση του δείγματος, που αποκλίνει, μετρήθηκε 94,08%, δηλαδή 
μειωμένο βαθμό συμπύκνωσης από τον απαιτούμενο, κατά (95%-93,8%)/95,00*100= 
0,96%. 
Μετά από την από 20/11/2018 πρόσθετη δειγματοληψία, που πραγματοποιήθηκε από το 
ιδιωτικό εργαστήριο ΔΟΜΟΕΡΕΥΝΑ (εγκεκριμένο από την Διευθ/σα Υπηρεσία), σε θέσεις, 
κατά μήκος όλης της οδού  διαπιστώθηκε ότι ο βαθμός συμπύκνωσης της 2ης ασφαλτικής 
στρώσης (ΑΣ-12.50/στρώση κυκλοφορίας) είναι εντός προδιαγραφών σε όλους τους 
ελέγχους. 
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η μικρή απόκλιση του βαθμού συμπύκνωσης της 2ης 
ασφαλτικής στρώσης (ΑΣ-12.5/στρώση κυκλοφορίας) που διαπιστώθηκε στο 1 δείγμα του 
ΕΣΠΕΛ είναι σημειακού χαρακτήρα περικοπή της αμοιβής θα γίνει στο τμήμα των 18μ που 
ελέγχθηκε από τον ΕΣΠΕΛ ήτοι: 
25,50 m2 x 2,24 ευρώ/m2 x 0,96% + ΓΕ&ΟΕ = 0,49ευρώ + 0,09 ευρώ= 0,58€. 
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1.2.2. ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΤΗΣ 1ης ΑΣΦΑΛΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ 
ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ Ι) (ΑΣ-20 /ΒΑΣΗΣ) -  μη αποκαταστάσιμο 
ελάττωμα 

Ο απαιτούμενος βαθμός συμπύκνωσης είναι 95%. 
Κατόπιν του από 13/04/2018 επιτόπιου ελέγχου που πραγματοποιήθηκε από τον ΕΣΠΕΛ, 
πέριξ του αρ. 51 της οδού Σμύρνης , διαπιστώθηκε απόκλιση από τον απαιτούμενο βαθμό 
συμπύκνωσης της 1ης  ασφαλτικής στρώσης (ΑΣ-20/στρώση βάσης) σε 5 από τα 6 δείγματα. 
 Η συμπύκνωση του δείγματος, που αποκλίνει, μετρήθηκε 92,92%, δηλαδή μειωμένο βαθμό 
συμπύκνωσης από τον απαιτούμενο, κατά (95%-92,92%)/95,00*100= 2,19%. 
Μετά από την από 20/11/2018 πρόσθετη δειγματοληψία, που πραγματοποιήθηκε από το 
ιδιωτικό εργαστήριο ΔΟΜΟΕΡΕΥΝΑ (εγκεκριμένο από την Διευθ/σα Υπηρεσία), σε θέσεις, 
κατά μήκος όλης της οδού  διαπιστώθηκε ότι ο βαθμός συμπύκνωσης της 1ης ασφαλτικής 
στρώσης (ΑΣ-20/στρώση βάσης) είναι εντός προδιαγραφών σε όλους τους ελέγχους.  
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η μικρή απόκλιση του βαθμού συμπύκνωσης της 1ης 
ασφαλτικής στρώσης (ΑΣ-20/στρώση βάσης) που διαπιστώθηκε στο 1 δείγμα του ΕΣΠΕΛ είναι 
σημειακού χαρακτήρα, συνεπώς περικοπή της αμοιβής θα γίνει στο τμήμα των 17μ που 
ελέγχθηκε από τον ΕΣΠΕΛ ήτοι: 
25,50 m2 x 2,08 ευρώ/m2 x 2,19% + ΓΕ&ΟΕ = 0,97 ευρώ + 0,17 ευρώ= 1,14€. 
 

1.2.3. ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΤΗΣ 2ης ΑΣΦΑΛΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ 
ΟΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΩΜΥΛΙΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ Ι) (ΑΣ-12.5/ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ) -  
μη αποκαταστάσιμο ελάττωμα 

Ο απαιτούμενος βαθμός συμπύκνωσης είναι 95%. 
Κατόπιν του από 13/04/2018 επιτόπιου ελέγχου που πραγματοποιήθηκε από τον ΕΣΠΕΛ, 
πέριξ του αρ. 48 της οδού Ανατολικής Ρωμυλίας διαπιστώθηκε απόκλιση από τον απαιτούμενο 
βαθμό συμπύκνωσης της 2ης ασφαλτικής στρώσης (ΑΣ-12.5/στρώση κυκλοφορίας) σε ολά τα 
ληφθέντα δείγματα (6 δείγματα). Η συμπύκνωση του δείγματος, που αποκλίνει, μετρήθηκε 
93,32%, δηλαδή μειωμένο βαθμό συμπύκνωσης από τον απαιτούμενο, κατά (95%-
93,8%)/95,00*100= 1,77%. 
Παρολό που πραγματοποιηθηκε πρόσθετη δειγματοληψία την 20/11/2018 από το ιδιωτικό 
εργαστήριο ΔΟΜΟΕΡΕΥΝΑ (εγκεκριμένο από την Διευθ/σα Υπηρεσία), σε θέσεις, κατά μήκος 
όλης της οδού  δεν μας προσκομίστηκαν αποτελέσματα των ελέγχων συνεπώς, περικοπή της 
αμοιβής θα γίνει σε όλο το μήκος της οδού Ανατολικής Ρωμυλίας  σύμφωνα με το φάκελο της 
εργολαβίας (85 m) ήτοι: . 
127,50 m2 x 2,24 ευρώ/m2 x 1,77% + ΓΕ&ΟΕ = 5,06 ευρώ + 0,91 ευρώ= 5,97 €. 
 

1.2.4. ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΤΗΣ 2ης ΑΣΦΑΛΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ 
ΟΔΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΙΙ) (ΑΣ-12.5/ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ) -  μη 
αποκαταστάσιμο ελάττωμα 

Ο απαιτούμενος βαθμός συμπύκνωσης είναι 95%. 
Κατόπιν του από 13/04/2018 επιτόπιου ελέγχου που πραγματοποιήθηκε από τον ΕΣΠΕΛ, 
πέριξ του αρ. 6 της οδού Φαιστού διαπιστώθηκε απόκλιση από τον απαιτούμενο βαθμό 
συμπύκνωσης της 2ης ασφαλτικής στρώσης (ΑΣ-12.5/στρώση κυκλοφορίας) σε ολά τα 
ληφθέντα δείγματα (6 δείγματα). Η συμπύκνωση του δείγματος, που αποκλίνει, μετρήθηκε 
93,83%, δηλαδή μειωμένο βαθμό συμπύκνωσης από τον απαιτούμενο, κατά (95%-
93,8%)/95,00*100= 1,23%. 
Μετά από την από 20/11/2018 πρόσθετη δειγματοληψία, που πραγματοποιήθηκε από το 
ιδιωτικό εργαστήριο ΔΟΜΟΕΡΕΥΝΑ (εγκεκριμένο από την Διευθ/σα Υπηρεσία), σε θέσεις, 
κατά μήκος όλης της οδού  διαπιστώθηκε ότι ο βαθμός συμπύκνωσης της 2ης ασφαλτικής 
στρώσης (ΑΣ-12.50/στρώση κυκλοφορίας) είναι εντός προδιαγραφών σε όλους τους 
ελέγχους. 
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η μικρή απόκλιση του βαθμού συμπύκνωσης της 2ης 
ασφαλτικής στρώσης (ΑΣ-12.5/στρώση κυκλοφορίας) που διαπιστώθηκε στο  δείγμα του 
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ΕΣΠΕΛ είναι σημειακού χαρακτήρα περικοπή της αμοιβής θα γίνει στο τμήμα των 17μ που 
ελέγχθηκε από τον ΕΣΠΕΛ ήτοι: 
25,50 m2 x 2,24 ευρώ/m2 x 1,23% + ΓΕ&ΟΕ = 0,70 ευρώ + 0,13 ευρώ= 0,83 €. 
 
 

1.2.5. ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΤΗΣ 1ης ΑΣΦΑΛΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ 
ΟΔΟΥ ΑΚΡΟΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΙΙ) (ΑΣ-20 /ΒΑΣΗΣ) -  μη 
αποκαταστάσιμο ελάττωμα 

Ο απαιτούμενος βαθμός συμπύκνωσης είναι 95%. 
Κατόπιν του από 13/04/2018 επιτόπιου ελέγχου που πραγματοποιήθηκε από τον ΕΣΠΕΛ, 
πέριξ του αρ. 6 της οδού Ακροκορίνθου , διαπιστώθηκε απόκλιση από τον απαιτούμενο βαθμό 
συμπύκνωσης της 1ης  ασφαλτικής στρώσης (ΑΣ-20/στρώση βάσης) σε όλα τα 6 δείγματα. 
Η συμπύκνωση των δειγμάτων, που αποκλίνουν, μετρήθηκε 93,23%, δηλαδή μειωμένο 
βαθμό συμπύκνωσης από τον απαιτούμενο, κατά (95%-93,23%)/95,00*100= 1,86%. 
Παρολό που πραγματοποιηθηκε πρόσθετη δειγματοληψία την 20/11/2018 από το ιδιωτικό 
εργαστήριο ΔΟΜΟΕΡΕΥΝΑ (εγκεκριμένο από την Διευθ/σα Υπηρεσία), σε θέσεις, κατά μήκος 
όλης της οδού  δεν μας προσκομίστηκαν αποτελέσματα των ελέγχων συνεπώς, περικοπη της 
αμοιβής θα γίνει σε όλο το μήκος της οδού Ακροκόρινθου συμφωνα με το φάκελο της 
εργολαβίας (109 m) ητοι. 
163,50 m2 x 2,08 ευρώ/m2 x 1,86% + ΓΕ&ΟΕ = 6,32 ευρώ + 1,14 ευρώ= 7,46€. 
 

1.2.6. ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΤΗΣ 2ης ΑΣΦΑΛΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ 
ΟΔΟΥ ΑΚΡΟΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΙΙ) (ΑΣ-12.5/ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ) -  μη 
αποκαταστάσιμο ελάττωμα 

Ο απαιτούμενος βαθμός συμπύκνωσης είναι 95%. 
Κατόπιν του από 13/04/2018 επιτόπιου ελέγχου που πραγματοποιήθηκε από τον ΕΣΠΕΛ, 
πέριξ του αρ. 6 της οδού Ακροκορίνθου διαπιστώθηκε απόκλιση από τον απαιτούμενο βαθμό 
συμπύκνωσης της 2ης ασφαλτικής στρώσης (ΑΣ-12.5/στρώση κυκλοφορίας) σε όλα τα 
ληφθέντα δείγματα (6 δείγματα). Η συμπύκνωση των δειγμάτων, που αποκλίνουν, μετρήθηκε 
93,27%, δηλαδή μειωμένο βαθμό συμπύκνωσης από τον απαιτούμενο, κατά (95%-
93,27%)/95,00*100= 1,82%. 
Παρολό που πραγματοποιηθηκε πρόσθετη δειγματοληψία την 20/11/2018 από το ιδιωτικό 
εργαστήριο ΔΟΜΟΕΡΕΥΝΑ (εγκεκριμένο από την Διευθ/σα Υπηρεσία), σε θέσεις, κατά μήκος 
όλης της οδού  δεν μας προσκομίστηκαν αποτελέσματα των ελέγχων συνεπώς, περικοπη της 
αμοιβής θα γίνει σε όλο το μήκος της οδού Ακροκορίνθου σύμφωνα με το φάκελο της 
εργολαβίας (109 m) ήτοι. 
163,50 m2 x 2,24 ευρώ/m2 x 1,82% + ΓΕ&ΟΕ = 6,68 ευρώ + 1,20 ευρώ= 7,88€. 
 
 

1.3. ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ 
ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ  & ΣΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ 
MARSHALL 

1.3.1 ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ  
& ΣΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ MARSHALL ΤΗΣ 2ης 

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΑΝΑΤΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ Ι) (ΑΣ-12.5/ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ) 
-  μη αποκαταστάσιμο ελάττωμα 
 
Βάσει της με αριθμ. Τ.Α. 0253-5001150.01-02.Α-01.Α-06-17 Τεχνικής αναφοράς του 
Ε.Σ.Π.Ε.Λ. κατόπιν του από 13/04/2018 επιτόπιου ελέγχου που πραγματοποιήθηκε από τον 
ΕΣΠΕΛ, πέριξ του αρ. 41 της οδού Αθανάτου διαπιστώθηκαν μικρές αποκλίσεις των κενών 
αδρανών και ασφαλτομίγματος των χαρακτηριστικών Marshall της 2ης ασφαλτικής στρώσης 
(ΑΣ-12.5/στρώση κυκλοφορίας) σε όλα τα ληφθέντα δείγματα (6 δείγματα). Το ποσοστό 
απόκλισης από την μελέτη υπολογίστηκε στο 7,7%  
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Μετά από την από 20/11/2018 πρόσθετη δειγματοληψία, που πραγματοποιήθηκε από το 
ιδιωτικό εργαστήριο ΔΟΜΟΕΡΕΥΝΑ (εγκεκριμένο από την Διευθ/σα Υπηρεσία), σε θέσεις, 
κατά μήκος όλης της οδού  προέκυψε ότι όλοι οι έλεγχοι είναι εντός των ορίων. 
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η μικρή απόκλιση του βαθμού συμπύκνωσης της 2ης 
ασφαλτικής στρώσης (ΑΣ-12.5/στρώση κυκλοφορίας) που διαπιστώθηκε στο  έλεγχο του 
ΕΣΠΕΛ είναι σημειακού χαρακτήρα και η περικοπή της αμοιβής θα γίνει στο τμήμα των 18μ 
που ελέγχθηκε από τον ΕΣΠΕΛ ήτοι: 
22,50 m2 x 2,24 ευρώ/m2 x 7,7% + ΓΕ&ΟΕ = 3,88 ευρώ + 0,7 ευρώ= 4,58€. 
 
1.3.2 ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ  
& ΣΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ MARSHALL ΤΗΣ 2ης 

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΩΜΥΛΙΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ Ι) (ΑΣ-
12.5/ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ) -  μη αποκαταστάσιμο ελάττωμα 
 
 Βάσει της με αριθμ. Τ.Α. 0253-5001150.01-02.Α-01.Α-06-17 Τεχνικής αναφοράς του 
Ε.Σ.Π.Ε.Λ. κατόπιν του από 13/04/2018 επιτόπιου ελέγχου που πραγματοποιήθηκε από τον 
ΕΣΠΕΛ, πέριξ του αρ. 41 της οδού Αθανάτου διαπιστώθηκαν μικρές αποκλίσεις των κενών 
αδρανών και ασφαλτομίγματος των χαρακτηριστικών Marshall της 2ης ασφαλτικής στρώσης 
(ΑΣ-12.5/στρώση κυκλοφορίας) σε όλα τα ληφθέντα δείγματα (6 δείγματα). Το ποσοστό 
απόκλισης από την μελέτη υπολογίστηκε στο 7,5%  
Παρολό που πραγματοποιηθηκε πρόσθετη δειγματοληψία την 20/11/2018 από το ιδιωτικό 
εργαστήριο ΔΟΜΟΕΡΕΥΝΑ (εγκεκριμένο από την Διευθ/σα Υπηρεσία), σε θέσεις, κατά μήκος 
όλης της οδού  δεν μας προσκομίστηκαν αποτελέσματα των ελέγχων συνεπώς, περικοπή της 
αμοιβής θα γίνει σε όλο το μήκος της οδού Ανατολικής Ρωμυλίας  σύμφωνα με το φάκελο της 
εργολαβίας (85 m) ήτοι: . 
127,50 m2 x 2,24 ευρώ/m2 x 7,5% + ΓΕ&ΟΕ = 21,42 ευρώ + 3,86 ευρώ= 25,28€. 
 

   ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΛΟΓΩ ΜΕΙΩΜΕΝΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 
(21,57+0,58+1,14+5,97+0,83+7,46+7,88+4,58+25,20)=135,81 € (1) 

 

 

2. 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  883,88 €  (2) σύμφωνα με το άρθρο 176, παρ.3 του 
Ν.3669/2008. 
 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΟΥΣΙΩΔΩΝ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ [παρ.17 α) της 
ΤΑ/ΕΣΠΕΛ]: 135,81 (1) +883,88 (2) = 1.019,69 €, πλέον ΦΠΑ (Α) 

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