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  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Προς: 

ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ - ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ         : Λεωφ. Συγγρού 80-88, Αθήνα  

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ     : 117 41  

Αθήνα, 23-02-2018 

Αρ. Πρωτ.: οικ. 39207 

 

 

Την Ανάδοχο εταιρεία: «ΕΛΤΕΓΚ  ΑΕ» 

Χασιώτη 9, Φιλοθέη, 

Τηλ.: 210 6852321 

Fax:  210 6852256 

TELEFAX               : 213-2065-003 Κοιν.: 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ   : Μιλτ.  Κύρκος,  Αικ.  Φραγκάκη  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ        : 213-2065-140  

1. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 

ΠΕΡ.ΑΤΤΙΚΗΣ 

Συγγρού 98-100, 117 41 , Αθήνα 

Fax: 213-1501-501 

2. ΔΤΕ   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ενταύθα  

 

 

ΘΕΜΑ: Μείωση  αμοιβής αναδόχου για μη ουσιώδη ελαττώματα στα πλαίσια κατασκευής του έργου 

«Δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων στις περιοχές Αγίας Άννας – Γεροβουνού Δήμου Αχαρνών», 

αναδόχου «ΕΛΤΕΓΚ ΑΕ». 

 

 

 Ε  Ι  Δ Ι  Κ Η   Δ Ι  Α Τ Α Γ Η 
 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Το Ν.2218/94, του Ν.2240/94 και του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Το Ν.3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως 

τροποποιήθηκε με τον Ν.4070/2012 και τον Ν.4146/2013 και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας για την 

εκτέλεση των Δημοσίων έργων, όπως ισχύουν σήμερα. 

3. Tα  άρθρα 8 και 176 του Ν.4018/2011 (Φ.Ε.Κ. 215 Α’/30-09-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της Περιφέρειας 

Αττικής» και του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α’ /31-01-2013) «’Όργανα 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. 

13400/17-4-2013 της Γ.Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών. 

4. Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης» και της με αριθμ. 

ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/7.11.2011 Απόφασης του Υπουργείου Διοικητής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης. 

5. Την υπ’ αριθμ. 66313/24553/25-8-2017 (ΦΕΚ 3051/τ.Β’/05-9-2017) απόφαση του Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: «Έγκριση της 273/2017 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 

Αττικής, περί της τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 

Αττικής». 

6. Την υπ’ αρ. 214/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία,  

κατακυρώνεται ο διαγωνισμός του έργου « ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 

- ΓΕΡΟΒΟΥΝΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» στην εργοληπτική επιχείρηση  «ΕΛΤΕΓΚ Α.Ε.», με ποσοστό μέσης 

έκπτωσης 33,35%, συνολικής δαπάνης  5.648.547,79 € (με Φ.Π.Α.). 

7. Την από 11-08-2014 Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της  Αναδόχου Εργοληπτικής 

επιχείρησης «ΕΛΤΕΓΚ  ΑΕ», συνολικής δαπάνης 5.648.547,79 €. 

8. Τις αναλυτικές επιμετρήσεις και τα ΠΠΑΕ όπως αυτά έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία μας. 

9. Την Τεχνική Αναφορά του ΕΣΠΕΛ – Τ.Α. 0183-5001160.01-00.0-01.Α.03-17, που αφορά έλεγχο που 

διενεργήθηκε στις 13 και 15-03-2017. 
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Και επειδή: 

 

1. Κατά τους εργαστηριακούς ελέγχους που διενήργησε ο ΕΣΠΕΛ διαπιστώθηκαν τα εξής:  

 Επί της οδού Β. ΛΟΓΟΘΕΤΙΔΗ 3σε έξι (6) δείγματα το ποσοστό συμπύκνωσης κατά Proctor, της 

στρώσης κυκλοφορίας Α265, βρέθηκε μεσοσταθμικά 94,62% και με ελάχιστη τιμή 93,2% αντί του 

95% που προδιαγράφεται. Επιπλέον το ποσοστό ασφάλτου της στρώσης κυκλοφορίας βρέθηκε 

εκτός προδιαγραφών κατά 6,2%.  

 Επί της οδού ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 12σε έξι (6) δείγματα το ποσοστό συμπύκνωσης κατά 

Proctor, της στρώσης κυκλοφορίας Α265, βρέθηκε μεσοσταθμικά 92,25% και με ελάχιστη τιμή 

91,1% αντί του 95% που προδιαγράφεται. Το ποσοστό ασφάλτου της στρώσης κυκλοφορίας ήταν 

εντός προδιαγραφών. 

 Επί της οδού ΣΑΜΟΥ31σε έξι (6) δείγματα το ποσοστό συμπύκνωσης κατά Proctor, της στρώσης 

κυκλοφορίας Α265, βρέθηκε μεσοσταθμικά 93,58% και με ελάχιστη τιμή 91,1% αντί του 95% που 

προδιαγράφεται. Επιπλέον το ποσοστό ασφάλτου της στρώσης κυκλοφορίας βρέθηκε εκτός 

προδιαγραφών κατά 7,2%.  

 Επί της οδού ΣΑΜΟΥ 95σε έξι (6) δείγματα το ποσοστό συμπύκνωσης κατά Proctor, της στρώσης 

κυκλοφορίας Α265, βρέθηκε μεσοσταθμικά 96,27% και με ελάχιστη τιμή 94,6% αντί του 95% που 

προδιαγράφεται. Επιπλέον το ποσοστό ασφάλτου της στρώσης κυκλοφορίας βρέθηκε εκτός 

προδιαγραφών κατά 9,00%. 

Τo ελάττωμα κρίνεται επουσιώδες σύμφωνα με το άρθρο 60 παρ. 3 του Ν.3669/08, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη 

το γεγονός ότι το πάχος του ασφαλτοτάπητα προέκυψε μεγαλύτερο μεσοσταθμικά κατά 2 cm σε σχέση με την 

πρόβλεψη της μελέτης. Επιπλέον, ο ΕΣΠΕΛ κατέταξε το έργο στην Κατηγορία Ι.  

Και 

2. Υπάρχει  έλλειψη  στοιχείων εσωτερικών επιθεωρήσεων ποιότητας, τήρηση αρχείων ΑΜΣ και διορθωτικών 

ενεργειών.  

 

Παρόλα αυτά, με δεδομένο το γεγονός ότι τα ως άνω ελαττώματα (ανεπαρκής συμπύκνωση και μειωμένο 

ποσοστό ασφάλτου στην στρώση κυκλοφορίας) δύναται να επηρεάσουν αρνητικά το χρόνο ζωής του 

οδοστρώματος και  για την έλλειψη  στοιχείων εσωτερικών επιθεωρήσεων ποιότητας, τήρηση αρχείων ΑΜΣ και 

διορθωτικών ενεργειών, πρέπει να γίνει περικοπή 2,000€:   

 

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι  Ζ  Ο Υ Μ Ε 
 

Χαρακτηρίζουμε τα ελαττώματα επουσιώδη, σύμφωνα με το άρθρο 60 παρ. 3 του Ν. 3669/2008 και κρίνουμε 

ότι θα μειωθεί ο χρόνος ζωής της στρώσης κυκλοφορίας και κατ’ επέκταση του οδοστρώματος. 

 

Περικόπτουμε την τιμή της εργασίας αποκατάστασης των ασφαλτικών των οδοστρωμάτων, άρθρο 29 του 

συμβατικού τιμολογίου –δηλαδή μειώνουμε το εργολαβικό αντάλλαγμα- κατά το ποσό των 2.183,39 €, 

συμπεριλαμβανομένης της έκπτωσης 34% και του ΓΕ & ΟΕ 18%, πλέον ΦΠΑ 24%. 

 

Λόγω έλλειψης  στοιχείων εσωτερικών επιθεωρήσεων ποιότητας, τήρηση αρχείων ΑΜΣ και διορθωτικών 

ενεργειών, πρέπει να γίνει περικοπή 2.000,00 €. 

 

Συγκεντρωτικά  η Συνολική Περικοπή, συμπεριλαμβανομένης της έκπτωσης 34% και του ΓΕ & ΟΕ 18%, πλέον 

ΦΠΑ 24%, ανέρχεται στο ποσό των 2.183,39 € + 2.000,00 = 4.183,39 € 

 

Συνημμένα: 

Αναλυτικός Υπολογισμός Περικοπής 

Εσωτερική Διανομή: 

- Φ.Ε. (Αικ. Φραγκάκη) 

- Χ.Α. 

 

Η  Προϊσταμένη 

Τ.Υ.Ε.Λ.Ε./Δ.Τ.Ε.Π.Α. 

 

 

Θεοδώρα  Αραμπατζή  

Τοπ. Μηχανικός 
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