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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

   

 

Ταχ. Δ/νση:  Σταλλού 6 

Ταχ. Κωδ.:  331 00 ΑΜΦΙΣΣΑ 

Email Δ.Τ.Υ.: d.texnikon@delphi.gov.gr 

Πληροφορίες: Α.Δημητρίου, 

Ι.Κουμπογιάννος 

Τηλέφωνο:  22650-22156 

  

ΠΡΟΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

              ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 

ΚΟΙΝ:  
 

                                  

               

                                                       

                                                                                                                                                                                       

ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για την περικοπή ή μη της αμοιβής αναδόχου λόγω ελαττωμάτων 

που εντοπίστηκαν από δειγματοληπτικό επιτόπιο και εργαστηριακό έλεγχο του ΕΣΠΕΛ για το 

έργο:  «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΙΤΕΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΤΗΣ ΟΜΩΝΥΜΗΣ ΠΡΑΞΗΣ», MIS 

5001271-01, Υ/Ε 1 του Δήμου Δελφών. 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:.  Γ.Δ.ΚΑΚΑΒΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  με δ.τ.  ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΑΤΕ 

 

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΡΑΞΗΣ – ΥΠΟΕΡΓΟΥ. 

 

1. Την αρ. πρωτ. 2091/13-3-2018 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης                

(ΑΔΑ: 6ΠΦ6465ΧΙ8-76Δ), με την οποία εντάχθηκε η πράξη «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΙΤΕΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5001271 στο ΕΣΠΑ 2014-2020 ( Ε.Π. Υποδομές 

Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη). Το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο της 

πράξης, σύμφωνα με το οποίο η πράξη αποτελείται από το υποέργο 1 «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΙΤΕΑΣ», πρ/σμού 883.739,84€ και το υποέργο 2 «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» πρ/σμού 12.600,00€. Τον Κωδ. Πράξης ΣΑ (κωδικός ενάριθμου) 

2018ΣΕ27510021, 

2. Την αρ. 90/23.03.2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών     

(ΑΔΑ:6Ψ78Ω9Θ-ΕΨ5) περί αποδοχής των όρων ένταξης της πράξης, αποδοχής 

χρηματοδότησης ποσού 883.739,84€ για την υλοποίηση του υποέργου 1 της πράξης, 

3. Την αρ. 165 /12.06.2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών  

(ΑΔΑ:ΨΓΗ8Ω9Θ-ΕΡ3) περί τροποποίησης της αριθ. 90/23.03.2018 απόφασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δελφών για την πράξη με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΙΤΕΑΣ», 

4. Την αρ. 21/335/26.11.2019 (ΑΔΑ: ΩΔ6ΔΩ9Θ-ΤΒΘ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

Δελφών, περί έγκρισης του σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. 

Δήμου Δελφών και του Δήμου Δελφών για την Πράξη με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΙΤΕΑΣ»,                                                                                                                             

Άµφισσα 07/11/2022
Αριθµός πρωτοκόλλου 24232/2022
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5. Την αρ.25/223/4-12-2019 (ΑΔΑ: ΨΩΗΥ46ΜΩΟΑ-Π0Γ) απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Δελφών, 

περί έγκρισης του σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου 

Δελφών και του Δήμου Δελφών για την Πράξη με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΙΤΕΑΣ», 

6. Την αριθ. πρωτ. 1414/214920/18.12.2019 (ΑΔΑ: ΩΤΡΙΟΡ10-Α7Θ) Απόφαση του 

Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, περί 

νομιμοποίησης των προαναφερόμενων αποφάσεων, 

7. Την από 20.12.2019 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Δελφών και 

του Δήμου Δελφών για την Πράξη με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΙΤΕΑΣ», 

8. Την αρ. 25/224/04.12.2019 (ΑΔΑ: Ψ7ΙΝ46ΜΩΟΑ-43Θ) απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Δελφών 

περί εγγραφής του έργου με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΙΤΕΑΣ» στο 

Τεχνικό Πρόγραμμα της ΔΕΥΑ Δ. Δελφών έτους 2019 με κωδ. 15.24.18,  

9. Την αρ. 25/233/04.12.2019 (ΑΔΑ: ΩΩΣΧ46ΜΩΟΑ-ΕΞΡ) απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Δελφών 

περί 13ης αναμόρφωσης Πρ/σμού της ΔΕΥΑ Δ. Δελφών έτους 2019 και εγγραφής του 

έργου με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΙΤΕΑΣ» υπό Κ.Α. 15.24.18, 

10. Την αρ. 27/246/30.12.2019 (ΑΔΑ: 68ΠΑ46ΜΩΟΑ-ΑΞΙ) απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Δελφών 

περί ψήφισης και διάθεσης πίστωσης ποσού 883.739,84€ υπό Κ.Α. 15.24.18 για το έργο 

με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΙΤΕΑΣ», 

11. Την αρ. 28/2013 μελέτη του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΙΤΕΑΣ» 

προϋπολογισμού 883.739,84€, 

12. Την αρ. 302/30.09.2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛΟΩ9Θ-ΠΦΦ) Απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου 

Δελφών περί έγκρισης και παραλαβής της αρ. 28/2013 μελέτης του ανωτέρω έργου, 

13. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου το οποίο είναι εννέα (9) μήνες από την 

υπογραφή της σύμβασης, 

14. Την αρ. πρωτ. οικ. 9391/30.08.2017 έγκριση δημοπράτησης του υποέργου 1 

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΙΤΕΑΣ» της Πράξης 5001271 «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΙΤΕΑΣ» από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» του Υπουργείου Οικονομίας και 

Ανάπτυξης, 

15. Την αρ. 110/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗΔΩ9Θ-Υ29) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής περί 

Καθορισμού όρων δημοπράτησης, έγκριση διακήρυξης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΙΤΕΑΣ», 

16. Την αρ. 146/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦ2Ω9Θ-ΗΒΔ) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής περί 

συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού για την διενέργεια διαγωνισμού του έργου 

«ΑΝTΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΙΤΕΑΣ», 

17. Την περίληψη της διακήρυξης (ΑΔΑ: ΒΙΦΦΩ9Θ-ΦΚΨ) του έργου η οποία αναρτήθηκε 

στην ιστοσελίδα του Δήμου Δελφών (www.dimosdelfon.gr) και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 

(ΤΔΔΣ 298/2-5-2014), καθώς και στις εφημερίδες ΩΡΑ ΤΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ, ΦΩΚΙΚΟΙ ΚΑΙΡΟΙ, 

ΗΧΩ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ και ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ, 

18. Τα από 20-05-2014 Πρακτικό Ι και από 26-05-2014 Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής 

Διαγωνισμoύ, 

19. Την αρ. 173/2014 (ΑΔΑ: ΒΘΛΟΩ9Θ-89Ρ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί 

έγκρισης του Πρακτικού ΙΙ δημοπρασίας του έργου και κατακύρωσης της δημοπρασίας 
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του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΙΤΕΑΣ», στην μειοδότρια εταιρεία 

«ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΤΕ», με ποσοστό έκπτωσης 49,60%, 

20. Την αρ. 73/2015 (ΑΔΑ: 6ΣΛΥΩ9Θ-7ΣΛ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί 

έγκρισης των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών της μειοδότριας εταιρείας ‘ΣΤΕΓΑΣΗ 

ΑΤΕ’ του έργου «Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης Ιτέας», ως προς την έγκαιρη 

υποβολή, την πληρότητα και την ισχύ τους, 

21. Την αρ. 140/2015 (ΑΔΑ: 7ΛΛ7Ω9Θ-ΑΦΘ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί 

ανάκλησης της αριθμ. 173/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Δελφών και έγκριση ανάθεσης του έργου «Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης Ιτέας» 

στον επόμενο μειοδότη, Κ/ξία «ΛΕΡΑΝΤΖΗ ΚΩΝ. – ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΡ» που προσέφερε 

μέση έκπτωση 47,81%, 

22. Την αρ. πρωτ. 2143/ 29-06-2011 απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΙΤΕΑΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας «05 – «Αειφόρος Ανάπτυξη και 

ποιότητα ζωής Στερεάς Ελλάδας» του Ε.Π. «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ 

2007-2013», 

23. Την αρ. πρωτ. 1013/ 15-03-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί 

ανάκλησης της ένταξης της πράξης «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΙΤΕΑΣ» στον 

Άξονα Προτεραιότητας «05 – «Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Στερεάς 

Ελλάδας» του Ε.Π. «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013», 

24. Το αρ. πρωτ. 20162/11-10-2018 έγγραφο της Δ.Τ.Υ. με το οποίο κλήθηκε η Κ/ξία 

«ΛΕΡΑΝΤΖΗ ΚΩΝ.– ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΡ» να προσκομίσει επικαιροποιημένα 

δικαιολογητικά με σκοπό την σύναψη σύμβασης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΙΤΕΑΣ» και της από 25-10-2018 (αρ.πρωτ. Δ.Δελφών 21633/30-10-2018) 

αίτησης της Κ/ξίας «ΛΕΡΑΝΤΖΗ ΚΩΝ. – ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΡ» για υποκατάσταση μέλους 

της, 

25. Την αρ. 396/2018 (ΑΔΑ: ΨΗΧ7Ω9Θ-8ΩΓ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί 

απόρριψης της από 30.10.2018 αίτησης της Κ/ξίας «ΛΕΡΑΝΤΖΗ ΚΩΝ. – ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΧΑΡ.», προσωρινού αναδόχου του έργου, για υποκατάσταση μέλους της και ανάθεση 

του έργου στην επόμενη κατά σειρά μειοδοσίας εταιρεία «ΜΑΡΚΟΝ Ο.Ε» που 

προσέφερε μέση έκπτωση 45,40%, 

26. Το αρ. πρωτ. 463/8-1-2019 έγγραφο της Δ.Τ.Υ. με το οποίο κλήθηκε η εταιρεία «ΜΑΡΚΟΝ 

Ο.Ε.» να προσκομίσει επικαιροποιημένα δικαιολογητικά με σκοπό την σύναψη 

σύμβασης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΙΤΕΑΣ» και το από 30-1-2019 

(αρ. πρωτ. Δ.Δελφών 1895/30- 1-2019) έγγραφο- δήλωση της ΜΑΚΡΟΝ Ο.Ε. 

αδυναμίας προσκόμισης των ζητούμενων δικαιολογητικών και σύναψης σύμβασης, 

27. Την αρ. 20/2019 (ΑΔΑ: 6Α6ΝΩ9Θ-ΚΕΧ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί 

απόρριψης της προσφοράς της εταιρείας «ΜΑΡΚΟΝ Ο.Ε» και την κατακύρωση του 

διαγωνισμού στον επόμενο κατά σειρά μειοδοσίας συμμετέχοντα «ΖΗΣΗ ΑΓΓΕΛΑΤΟ 

ΕΔΕ», που προσέφερε μέση έκπτωση 44,19%, 

28. Το αρ. πρωτ. 3043/15-2-2019 έγγραφο της Δ.Τ.Υ. με το οποίο κλήθηκε ο κ. Ζήσης 

Αγγελάτος να προσκομίσει επικαιροποιημένα δικαιολογητικά με σκοπό την σύναψη 

σύμβασης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΙΤΕΑΣ» και το από               

28-2-2019 (αρ. πρωτ. Δ.Δελφών 4252/28-2-2019) έγγραφο- δήλωση του κ. Ζήση 

Αγγελάτου αδυναμίας προσκόμισης των ζητούμενων δικαιολογητικών και σύναψης 

σύμβασης, 

29. Την αρ. 48/2019 (ΑΔΑ: Ψ5ΞΓΩ9Θ-ΜΕΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί 

απόρριψης της προσφοράς του κ. Ζήση Αγγελάτου ΕΔΕ και την κατακύρωση του 
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διαγωνισμού στην επόμενη κατά σειρά μειοδοσίας εταιρεία «Γ.Δ.ΚΑΚΑΒΑΣ ΑΤΕ», που 

προσέφερε μέση έκπτωση 43,14%, 

30.  Την αρ. 111/2019 (ΑΔΑ: ΨΩΦ6Ω9Θ-ΘΙΓ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί 

έγκρισης του φακέλου των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών που υποβλήθηκε από 

την ανάδοχο Εταιρεία «Γ. Δ. ΚΑΚΑΒΑΣ ΑΤΕ» του έργου «Αντικατάσταση δικτύων 

ύδρευσης Ιτέας», 

31. Την αρ. 179/15.07.2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί αποδοχής της 

παράτασης της προσφοράς του αναδόχου του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΙΤΕΑΣ», Εταιρείας «Γ. Δ. ΚΑΚΑΒΑΣ ΑΤΕ», με σκοπό την σύναψη σύμβασης, 

32. Την υπ’ αριθμ. 48/2019 (ΑΔΑ: Ψ5ΞΓΩ9Θ-ΜΕΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με 

την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση 

του έργου στην «Γ.Δ.ΚΑΚΑΒΑΣ ΑΤΕ με δ.τ. ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΑΤΕ»  με ποσοστό έκπτωσης 43,14%, 

33. Την εργολαβική σύμβαση κατασκευής του έργου μεταξύ του Δήμου Δελφών και της 

ανάδοχης εταιρείας που υπεγράφη και έλαβε αριθμ. πρωτ. 26982/31-12 -2019 (ΑΔΑΜ: 

20SYMV006129388 2020-01-02) με ημερομηνία λήξης τις 26-9-2020, 

34. Το υπ’αρ.πρωτ. 4882/173/16-1-2014 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος & 

Υδροοικονομίας της Π.Ε. Φωκίδας περί απαλλαγής του έργου από Έγκριση 

Περιβαλλοντικών Όρων, 

35. Την υπ’αρ.190/2020, (ΑΔΑ: 6ΖΨ7Ω9Θ-ΙΗΣ), Απόφαση Ο.Ε. Δ.Δελφών παράτασης 

προθεσμίας έως τις 08/12/2020 για την κατασκευή του έργου, 

36. Την υπ’αρ.431/2020, (ΑΔΑ: Ψ7Χ9Ω9Θ-85Σ), Απόφαση Ο.Ε. Δ.Δελφών παράτασης 

προθεσμίας έως τις 08/04/2021 για την κατασκευή του έργου, 

37. Την υπ’αρ.147/2021, (ΑΔΑ: ΩΞΦΠΩ9Θ-ΞΥΖ), Απόφαση Ο.Ε. Δ.Δελφών παράτασης 

προθεσμίας έως τις 08/07/2021 για την κατασκευή του έργου, 

38. Την υπ’αρ.279/2021, (ΑΔΑ: ΩΤΧ9Ω9Θ-426), Απόφαση Ο.Ε. Δ.Δελφών παράτασης 

προθεσμίας έως τις 16/09/2021 για την κατασκευή του έργου, 

39. Την υπ’ αρ. 4 έγκριση τροποποίησης της μελέτης από το αρμόδιο Περιφερειακό 

Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Ν. Φωκίδας (Πρακτικό 1/2021, θέμα 6ο της 20ης-04-2021 

συνεδρίασης), 

40. Έχει ληφθεί η υπ’αριθμ. 159/2021 (ΑΔΑ: ΨΕΩΒΩ9Θ-ΘΕΛ) Απόφαση έγκρισης 

τροποποίησης μελέτης, από την Ο.Ε. Δ.Δελφών, 

41. Με την υπ. αριθμ. 333/2021 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Δελφών 

εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών ( 1ος Α.Π.Ε. ) και  το 1ο 

Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδας Εργασιών (1ο  Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε.) . 

42. Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα την 16-09-2021 βάσει της από 21-09-2021 βεβαίωσης 

περαίωσης εργασιών, 

43. Με την υπ. Αρ. πρωτ. 22922/2021 εγκρίθηκε η Τελική Επιμέτρηση του έργου 

<<Αντικατάσταση Δικτύων Ύδρευσης Ιτέας>>. 
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Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ. 

Αντικείμενο του έργου είναι η αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης Ιτέας .Συγκεκριμένα ,το έργο 

περιλαμβάνει την αντικατάσταση τμημάτων του εσωτερικού δικτύου ,συνολικού μήκους 

7.576m, εκ των οποίων τα 6.626m θα αντικατασταθούν από αγωγό HDPE διαμέτρου 110mm 

και τα υπόλοιπα 950m θα αντικατασταθούν από αγωγό HDPE διαμέτρου 200mm .Προβλέπεται 

επίσης η κατασκευή δεκατεσσάρων (14) πυροσβεστικών κρουνών ,επτά (7) αεραεξαγωγών 

Φ50 ,δεκαπέντε (15) φρεατίων εκκένωσης και δεκατριών (13) φρεατίων δικλείδας επισκέψεων 

.Για τη σύνδεση των νέων τμημάτων αγωγών με το υφιστάμενο δίκτυο της Ιτέας υπολογίζεται ι 

θα χρειαστούν 29 συνδέσεις με Φ80-Φ100 και μια σύνδεση Φ200. 

 

 

Γ.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Ε.Σ.Π.Ε.Λ 

Με την Τ.Α.: ΤΑ1819-5001271.01-02.Α-02.Β-11-21 Τεχνική Αναφορά Ελέγχου Ποιότητας, 

που διενεργήθηκε από τον Ε.Σ.Π.Ε.Λ το μήνα Νοέμβριο  του 2021, αναφέρεται ότι το έργο 

κατατάσσεται στην κατηγορία ii, δεδομένου ότι τα διαπιστωθέντα από τον έλεγχο ελαττώματα 

θεωρούνται ουσιώδη κατά την ΚΥΑ64517/03 (ΦΕΚ1539Β’/17-10-2003) επηρεάζουν την 

ανθεκτικότητα στον χρόνο του έργου και εκτιμάται ότι θα επιφέρουν συντόμευση του χρόνου 

αναγκαίας συντήρησης του 

- Τα κριτήρια που συνεκτιμήθηκαν για την κατάταξη του έργου στη συγκεκριμένη 

κατηγορία είναι τα ακόλουθα: 

α) Το μέγεθος, το είδος, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ,η προβλεπόμενη λειτουργία του 

έργου και  η φάση στην οποία βρίσκεται το έργο (έργο σε λειτουργία) 

β) Τα στοιχεία του φακέλου παρουσιάζουν ελλείψεις                          

 Μη αναθεώρηση ΣΑΥ και ΦΑΥ παρά τις τροποποιήσεις συμβατικών στοιχείων 

(παραμένον ελάττωμα) 

 Μη διαθέσιμα εργαστηριακά αποτελέσματα συμπύκνωσης των ασφαλτικών 

στρώσεων (νέο ελάττωμα) 

γ)  Από τα διαθέσιμα στο κλιμάκιο του ΕΣΠΕΛ στοιχεία ήδη πραγματοποιηθέντων στο 

έργο δοκιμών και εργαστηριακών ελέγχων από τον ανάδοχο προέκυψε ότι τα 

αποτελέσματα είναι εντός προδιαγραφών  

δ)  Από τις επιτόπιες δοκιμές και τους εργαστηριακούς ελέγχους του ΕΣΠΕΛ ,στα 

ασφαλτικά προέκυψαν σημαντικές αποκλίσεις στον βαθμό της συμπύκνωσης (εκτός 

προδιαγραφών σε όλους τους ελέγχους) και τοπικά κυμαινόμενες αποκλίσεις σε 

ποσοστό ασφάλτου ,στην υποχώρηση και στα κενά ασφαλτομίγματος κατά 

Marshall και στο βάθος οδοστρώματος  .  

 

 Με την ΤΑ1819-5001271.01-02.Α-02.Β-11-21 Τεχνική Αναφορά Ελέγχου Ποιότητας του 

Ε.Σ.Π.Ε.Λ και συγκεκριμένα στην παρ. 17 «Πρόταση ύψους περικοπής αμοιβής αναδόχου» 

αναφέρεται ότι: 

 

(Α) Για κάθε μια νέα ή τυχόν παραμένουσα ,χωρίς διορθωτική ενέργεια ,παράλειψη ή 

απόκλιση ή παράβαση σε σχέση με τις συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου και τα 

προδιαγραφόμενα ,που διαπιστώθηκε από τον ΕΣΠΕΛ κατά τον δειγματοληπτικό έλεγχο του 

φακέλου του έργου ,των αρχείων ποιότητας και των παραδοτέων του Αναδόχου 
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,(συμπεριλαμβανομένων και των εργαστηριακών αποτελεσμάτων του Αναδόχου) και 

ειδικότερα: 

 Μη αναθεώρηση ΣΑΥ και ΦΑΥ παρά τις τροποποιήσεις συμβατικών στοιχείων 

(παραμένον ελάττωμα) 

 Μη διαθέσιμα εργαστηριακά αποτελέσματα συμπύκνωσης των ασφαλτικών 

στρώσεων (νέο ελάττωμα) 

 

Συνίσταται η ενεργοποίηση του Ν4412/16 ,ως ισχύει ,για περικοπή της αμοιβής του 

Αναδόχου και επιβολή προστίμου δεδομένου ότι το κόστος υλοποίησης τους ήταν ανηγμένο 

στις τιμές της προσφοράς του. 

 

 (Β) Για τα ουσιώδη και μη ουσιώδη (κατά την ΚΥΑ) νέα ελαττώματα και ειδικότερα για 

σημαντικές αποκλίσεις στον βαθμό συμπύκνωσης σε όλες τις θέσεις δειγματοληψίας, και τις 

τοπικά κυμαινόμενες αποκλίσεις σε ποσοστό ασφάλτου ,στην υποχώρηση και στα κενά 

ασφαλτομίγματος κατά Marshall και στο βάθος οδοστρώματος, που εντοπίσθηκαν από τον 

δειγματοληπτικό επιτόπιο και εργαστηριακό έλεγχο στο έργο, από τον Ε.Σ.Π.ΕΛ., προτείνεται η 

ακόλουθη διαδικασία: 

Μετά από συστηματικό έλεγχο που θα πρέπει να διενεργηθεί με επιμέλεια της ΔΥ, σε 

άλλες θέσεις του έργου από αυτές που έλεγξε ο Ε.Σ.Π.ΕΛ. για τη διαπίστωση της 

έκτασης και του χαρακτήρα του προβλήματος (διευρυμένο ή τοπικό) και ύστερα από 

εξασφάλιση γνωμοδότησης του μελετητή του έργου για την επάρκεια της 

κατασκευής ή τις επιπτώσεις της διαμορφωθείσας κατάστασης στην αντοχή ή 

ανθεκτικότητα στο χρόνο του έργου ,σε συνεργασία ΔΥ με ΠΑ, θα αποφασιστεί 

τελικά ποια ελαττώματα θεωρούνται αποκαταστάσιμα ή εν μέρει αποκαταστάσιμα 

και για ποια η αποκατάσταση τους θα οδηγήσει σε δυσανάλογο κόστος και θα 

πρέπει να κοστολογηθούν σε βάρος του Αναδόχου. Στην τελευταία περίπτωση 

απαιτείται γνωστοποίηση της σχετικής πρότασης στην ΕΥΔ και εξασφάλιση σχετικής 

εγκριτικής απόφασης από την ΠΑ ,κατά την ισχύουσα νομοθεσία (για αποδοχή 

διαμορφωμένης κατάστασης και διορθωτικών ενεργειών). Στην περίπτωση που 

αποφασιστεί αποκατάσταση, υπεύθυνος για την αποκατάσταση σύμφωνα με τις 

οδηγίες της ΔΥ είναι ο Ανάδοχος, ενώ σε περίπτωση άρνησης του η αποκατάσταση 

θα γίνει με πρωτοβουλία της ΔΥ σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου 

(άρθρο 159 του Ν.4412/16, ως ισχύει). 

Στην δεύτερη περίπτωση (κοστολόγηση) η Διευθύνουσα Υπηρεσία που διαθέτει όλα 

τα αναλυτικά επιμετρητικά και πιστοποιηθέντα στοιχεία, τη καταβληθείσα 

αναθεώρηση κλπ, θα προσδιορίσει με βάση τα αποτελέσματα του Ε.Σ.Π.ΕΛ. και τους 

πρόσθετους ελέγχους σε άλλες θέσεις (ανάλογα με την έκταση και την ένταση των 

ευρημάτων), το ύψος της περικοπής του εργολαβικού ανταλλάγματος βάσει 

τελευταίου εγκεκριμένου λογαριασμού (πριν την έκδοση της σχετικής ειδικής 

διαταγής) για τα μη αποκαταστάσιμα ελαττώματα, υπό την προϋπόθεση, ότι θεωρεί 

αποδεκτή την διαμορφωθείσα κατάσταση και θα εκδώσει ειδική διαταγή με 

εφαρμογή των διατάξεων του Ν4412/16 , ως ισχύει. 

 

(Γ)Επί πλέον για κάθε μια παράλειψη ή απόκλιση ή παράβαση σε σχέση με τις 

συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου και τα προδιαγραφόμενα που ήθελε διαπιστωθεί από 

την ΔΥ μέχρι την παραλαβή του έργου συστήνεται η ενεργοποίηση των άρθρων 159 και 178 

του Ν 4412/16 ,ως ισχύουν .Σημειώνεται ότι για εργασίες με ουσιώδη ελαττώματα δε θα πρέπει 

να περιλαμβάνονται στις πιστοποιήσεις ,ενώ για εργασίες με μη ουσιώδη (κατά την ΚΥΑ) 
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ελαττώματα θα περιλαμβάνονται με μειωμένη τιμή όπως θα καθορίζεται με ειδική διαταγή ,μέχρι 

την αποκατάσταση του ελαττώματος .Σημειώνεται επίσης ότι εργασίες στις οποίες δεν έχουν 

πραγματοποιηθεί οι προβλεπόμενοι έλεγχοι και δοκιμές λειτουργίας ,θεωρούνται μη 

ολοκληρωμένες εργασίες ,και δε θα πρέπει να αποζημιώνονται με τη συνολική συμβατική τιμή 

μονάδας ,δεδομένου ότι το κόστος ελέγχων/δοκιμών είναι ανηγμένο στις τιμές της προσφοράς 

του Αναδόχου (εφόσον δε προβλέπεται συμβατικά ιδιαίτερη αποζημίωση) .Αν έχουν 

πιστοποιηθεί ήδη ελαττωματικές /μη ολοκληρωμένες κατά τα άνω εργασίες ,η περικοπή θα 

γίνεται στις αμέσως επόμενες πιστοποιήσεις .Για τις παραπάνω διορθωτικές ενέργειες θα 

πρέπει να υπάρξει έκδοση από τη ΔΥ Ειδικής Διαταγής κατά την κείμενη νομοθεσία . 

 

  ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:  Κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο έργο από την εταιρεία 

Ε.Σ.Π.Ε.Λ - EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA S.L. – ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ και σύμφωνα με 

τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων διαπιστώθηκε ότι:  

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ  

Αποκατάσταση επί της οδού Αθ. Διάκου ,μεταξύ των κόμβων 153-154 

-Για τη πρώτη στρώση ΑΣ-12.5 οι εργαστηριακοί έλεγχοι είναι έκτος προδιαγραφών στο 

ποσοστό ασφάλτου με απόκλιση από την απαίτηση 7.4% ,στα κενά ασφαλτομίγματος 

στα χαρακτηριστικά Marshall (8.6% έναντι απαίτησης 3%-5%) και στον έλεγχο 

συμπύκνωσης σε όλους τους ελέγχους με ελάχιστο βαθμό συμπύκνωσης 85.1% και 

Μ.Ο. 85.7% (έναντι απαίτησης 95% και 97% αντίστοιχα) ,με αποτέλεσμα το υψηλό 

ποσοστό κενών στον συμπυκνωμένο ασφαλτοτάπητα (22.2% με Μ.Ο 21.7%)  

-Για τη δεύτερη στρώση ΑΣ-12.5 οι εργαστηριακοί έλεγχοι είναι σε γενικές γραμμές εντός 

προδιαγραφών με εξαίρεση τα κενά ασφαλτομίγματος στα χαρακτηριστικά Marshall 

που είναι εκτός προδιαγραφών (8.5% έναντι απαίτησης 3%-5%) και ο έλεγχος 

συμπύκνωσης σε όλους τους ελέγχους με ελάχιστο βαθμό συμπύκνωσης 89.1% και 

Μ.Ο. 91.0% (έναντι απαίτησης 95% και 97% ) αντίστοιχα ,με αποτέλεσμα το υψηλό 

ποσοστό κενών στον συμπυκνωμένο ασφαλτοτάπητα (18.5% με Μ.Ο 16.7%) 

 

Αποκατάσταση επί της οδού Άστιγγος ,μεταξύ των κόμβων 47-46 

- Για τη πρώτη στρώση ΑΣ-12.5 οι εργαστηριακοί έλεγχοι είναι εκτός προδιαγραφών στο 

ποσοστό ασφάλτου αυξημένο από την απαίτηση κατά 7.2% ,στα κενά 

ασφαλτομίγματος στα χαρακτηριστικά Marshall (6.9% έναντι απαίτησης 3%-5%) και 

στον έλεγχο συμπύκνωσης σε όλους τους ελέγχους με ελάχιστο βαθμό συμπύκνωσης 

86.5% και Μ.Ο. 87.9% (έναντι απαίτησης 95% και 97% αντίστοιχα), με αποτέλεσμα το 

υψηλό ποσοστό κενών στον συμπυκνωμένο ασφαλτοτάπητα (19.4% με Μ.Ο 18.2%)  

- Για τη δεύτερη στρώση ΑΣ-12.5 οι εργαστηριακοί έλεγχοι είναι σε γενικές γραμμές εντός 

προδιαγραφών με εξαίρεση τα κενά ασφαλτομίγματος στα χαρακτηριστικά Marshall 

που είναι εκτός προδιαγραφών (7.3% έναντι απαίτησης 3%-5%) και 0 έλεγχος 

συμπύκνωσης σε όλους τους ελέγχους με ελάχιστο βαθμό συμπύκνωσης 91.0% και 

Μ.Ο. 92.4% (έναντι απαίτησης 95% και 97% ) αντίστοιχα ,με αποτέλεσμα το υψηλό 

ποσοστό κενών στον συμπυκνωμένο ασφαλτοτάπητα (15.6% με Μ.Ο 14.3%)  

 

Αποκατάσταση επί της οδού Τρίγκα ,μεταξύ των κόμβων 85-84 

- Για τη πρώτη στρώση ΑΣ-12.5 οι εργαστηριακοί έλεγχοι είναι σε γενικές γραμμές εντός 

προδιαγραφών με μικρές αποκλίσεις στην κοκκομετρική ανάλυση ,ενώ εκτός 

προδιαγραφών τα κενά ασφαλτομίγματος στα χαρακτηριστικά Marshall (9.3% έναντι 

απαίτησης 3%-5%) και ο έλεγχος συμπύκνωσης σε όλους τους ελέγχους με ελάχιστο 
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βαθμό συμπύκνωσης 89.0% και Μ.Ο. 90.3% (έναντι απαίτησης 95% και 97% αντίστοιχα) 

,με αποτέλεσμα το υψηλό ποσοστό κενών στον συμπυκνωμένο ασφαλτοτάπητα 

(19.2% με Μ.Ο 18.0%) 

- Για τη δεύτερη στρώση ΑΣ-12.5 οι εργαστηριακοί έλεγχοι είναι σε γενικές γραμμές εντός 

προδιαγραφών με εξαίρεση την υποχώρηση και τα κενά ασφαλτομίγματος στα 

χαρακτηριστικά Marshall που είναι εκτός προδιαγραφών (8.0% έναντι απαίτησης 3%-

5%) και ο έλεγχος συμπύκνωσης σε όλους τους ελέγχους με ελάχιστο βαθμό 

συμπύκνωσης 92.8% και Μ.Ο. 93.2% (έναντι απαίτησης 95% και 97% ) αντίστοιχα ,με 

αποτέλεσμα το υψηλό ποσοστό κενών στον συμπυκνωμένο ασφαλτοτάπητα (14.6% με 

Μ.Ο 14.2%)  

 

Αποκατάσταση επί της οδού Ράπτη ,μεταξύ των κόμβων 57-70 

- Για τη πρώτη στρώση ΑΣ-12.5 οι εργαστηριακοί έλεγχοι είναι σε γενικές γραμμές εντός 

προδιαγραφών με εξαίρεση την υποχώρηση και τα κενά ασφαλτομίγματος στα 

χαρακτηριστικά Marshall που είναι εκτός προδιαγραφών (8.1% έναντι απαίτησης 3%-

5%) και ο έλεγχος συμπύκνωσης σε όλους τους ελέγχους με ελάχιστο βαθμό 

συμπύκνωσης 88.1% και Μ.Ο. 89.2% (έναντι απαίτησης 95% και 97% αντίστοιχα) ,με 

αποτέλεσμα το υψηλό ποσοστό κενών στον συμπυκνωμένο ασφαλτοτάπητα (19.0% με 

Μ.Ο 18.1%)  

- Για τη δεύτερη στρώση ΑΣ-12.5 οι εργαστηριακοί έλεγχοι είναι σε γενικές γραμμές εντός 

προδιαγραφών με εξαίρεση την υποχώρηση και τα κενά ασφαλτομίγματος στα 

χαρακτηριστικά Marshall που είναι εκτός προδιαγραφών (7.1% έναντι απαίτησης 3%-

5%) και ο έλεγχος συμπύκνωσης σε όλους τους ελέγχους με ελάχιστο βαθμό 

συμπύκνωσης 91.6% και Μ.Ο. 92.5% (έναντι απαίτησης 95% και 97% ) αντίστοιχα ,με 

αποτέλεσμα το υψηλό ποσοστό κενών στον συμπυκνωμένο ασφαλτοτάπητα (14.9% με 

Μ.Ο 14.1%)  

 

Αποκατάσταση επί της οδού Παπαλεξανδρή  ,μεταξύ των κόμβων 10-11 

- Για τη πρώτη στρώση ΑΣ-12.5 οι εργαστηριακοί έλεγχοι είναι σε γενικές γραμμές εντός 

προδιαγραφών με εξαίρεση τα κενά ασφαλτομίγματος στα χαρακτηριστικά Marshall 

που είναι εκτός προδιαγραφών (8.2% έναντι απαίτησης 3%-5%) και ο έλεγχος 

συμπύκνωσης σε όλους τους ελέγχους με ελάχιστο βαθμό συμπύκνωσης 87.1% και 

Μ.Ο. 88.0% (έναντι απαίτησης 95% και 97% αντίστοιχα ,με αποτέλεσμα το υψηλό 

ποσοστό κενών στον συμπυκνωμένο ασφαλτοτάπητα (20.0% με Μ.Ο 19.2%)  

- Για τη δεύτερη στρώση ΑΣ-12.5 οι εργαστηριακοί έλεγχοι είναι σε γενικές γραμμές εντός 

προδιαγραφών με εξαίρεση τα κενά ασφαλτομίγματος στα χαρακτηριστικά Marshall 

που είναι εκτός προδιαγραφών (8.0% έναντι απαίτησης 3%-5%) και ο έλεγχος 

συμπύκνωσης σε όλους τους ελέγχους με ελάχιστο βαθμό συμπύκνωσης 92.1% και 

Μ.Ο. 92.7% (έναντι απαίτησης 95% και 97% ) αντίστοιχα ,με αποτέλεσμα το υψηλό 

ποσοστό κενών στον συμπυκνωμένο ασφαλτοτάπητα (15.3% με Μ.Ο 14.6%)  

 

 

 

Συμπερασματικά από τον δειγματοληπτικό έλεγχο των ασφαλτικών στρώσεων ,προέκυψαν 

σημαντικές αποκλίσεις στον βαθμό συμπύκνωσης (σε όλους τους ελέγχους) και τοπικά 

κυμαινόμενες αποκλίσεις σε ποσοστό ασφάλτου ,στην υποχώρηση και στα κενά 

ασφαλτομίγματος κατά Marshall .Το ελάττωμα κρίνεται ως ουσιώδες ,αφού έχει ως 

αποτέλεσμα το υψηλό ποσοστό κενών στον συμπυκνωμένο ασφαλτοτάπητα ,την αυξημένη 
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υδατοπερατότητα  των ασφαλτικών ταπήτων ,με δυσμενείς επιπτώσεις στους ασφαλτοτάπητες 

και στις επικείμενες στρώσεις.  

 

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΑΘΟΥΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 

 

Αποκατάσταση επί της οδού Αθ. Διάκου ,μεταξύ των κόμβων 153-154 

-Για τη πρώτη στρώση ΑΣ-12.5 ο έλεγχος βάθους οδοστρώματος είναι σε γενικές 

γραμμές εντός προδιαγραφών ,ενώ σε 5 από 12 ελέγχους είναι εκτός προδιαγραφών 

με μέγιστο ποσοστό απόκλισης από την απαίτηση 22% 

-Για τη δεύτερη στρώση ΑΣ-12.5 ο έλεγχος βάθους οδοστρώματος είναι εντός 

προδιαγραφών ,και μόνο σε 3 από 12 ελέγχους είναι εκτός προδιαγραφών με μέγιστο 

ποσοστό απόκλισης από την απαίτηση 6% 

Αποκατάσταση επί της οδού Άστιγγος ,μεταξύ των κόμβων 47-46 

-Για τη πρώτη στρώση ΑΣ-12.5 ο έλεγχος βάθους οδοστρώματος είναι εντός 

προδιαγραφών ,και μόνο σε 4 από 12 ελέγχους είναι εκτός προδιαγραφών με μέγιστο 

ποσοστό απόκλισης από την απαίτηση 16% 

-Για τη δεύτερη στρώση ΑΣ-12.5 ο έλεγχος βάθους οδοστρώματος είναι εντός 

προδιαγραφών  

Αποκατάσταση επί της οδού Τρίγκα ,μεταξύ των κόμβων 85-84 

-Για τη πρώτη στρώση ΑΣ-12.5 ο έλεγχος βάθους οδοστρώματος είναι εντός 

προδιαγραφών ,και μόνο σε 1 από 11 ελέγχους είναι εκτός προδιαγραφών με μέγιστο 

ποσοστό απόκλισης από την απαίτηση 4% 

-Για τη δεύτερη στρώση ΑΣ-12.5 ο έλεγχος βάθους οδοστρώματος είναι εντός 

προδιαγραφών  

Αποκατάσταση επί της οδού Ράπτη ,μεταξύ των κόμβων 57-70 

-Για τη πρώτη στρώση ΑΣ-12.5 ο έλεγχος βάθους οδοστρώματος είναι σε γενικές 

γραμμές εντός προδιαγραφών ,ενώ σε 4 από 12 ελέγχους είναι εκτός προδιαγραφών 

με μέγιστο ποσοστό απόκλισης από την απαίτηση 20% 

-Για τη δεύτερη στρώση ΑΣ-12.5 ο έλεγχος βάθους οδοστρώματος είναι εντός 

προδιαγραφών ,και μόνο σε 2 από 12 ελέγχους είναι εκτός προδιαγραφών με μέγιστο 

ποσοστό απόκλισης από την απαίτηση 18% 

Αποκατάσταση επί της οδού Παπαλεξανδρή  ,μεταξύ των κόμβων 10-11 

Για τη πρώτη στρώση ΑΣ-12.5 ο έλεγχος βάθους οδοστρώματος είναι εκτός 

προδιαγραφών σε 9 από 12 ελέγχους με μέγιστο ποσοστό απόκλισης από την 

απαίτηση 24% 

-Για τη δεύτερη στρώση ΑΣ-12.5 ο έλεγχος βάθους οδοστρώματος είναι εκτός 

προδιαγραφών σε 8 από 12 ελέγχους με μέγιστο ποσοστό απόκλισης από την 

απαίτηση 22% 

 

Συμπερασματικά από τον δειγματοληπτικό έλεγχο πάχους των ασφαλτικών στρώσεων 

,προέκυψαν τοπικά κυμαινόμενες αποκλίσεις .Το ελάττωμα κρίνεται ως μη ουσιώδες ,(με 

δεδομένα τη φύση του έργου και της εργασίας και το ότι ο Μ.Ο. συνολικού πάχους στρώσεων 

στις 4 από τις 5 θέσεις δειγματοληψίας είναι ικανοποιητικός). 
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Με επιμέλεια της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αναφέρεται στην Τεχνική αναφορά του 

ΕΣΠΕΛ, η Διευθύνουσα Υπηρεσία διενήργησε συστηματικό έλεγχο για τη διαπίστωση της 

έκτασης και του χαρακτήρα των αποκλίσεων του βαθμού συμπύκνωσης και των κενών του 

ασφαλτομίγματος, προβαίνοντας στις ακόλουθες ενέργειες: 

- Στην αποστολή της με αρ. Πρωτ. 5672/22-03-2022 Ειδικής Εντολής προς τον ανάδοχο για 

την από μέρους του γνωστοποίηση διαπιστευμένου εργαστηρίου ελέγχου 

- Στην έκδοση της με αρ. Πρωτ. 6949/05-05-2022 έγκρισης του εργαστηρίου Τ.Ε.Δ.Υ. Ε.Π.Ε., 

τις διαπιστεύσεις του οποίου υπέβαλε ο ανάδοχος  07.04.2022 

- Στη δειγματοληπτική λήψη πυρήνων από τα κατασκευασθέντα ασφαλτικά οδοστρώματα 

προς εξέταση στο εργαστήριο, κατόπιν μετάβασης εξουσιοδοτημένου συνεργείου του 

εργαστηρίου Τ.Ε.Δ.Υ. Ε.Π.Ε. την 12η/05/2022 

- Στην εξασφάλιση γνωμοδότησης του μελετητή του έργου για την αξιολόγηση των 

ελαττωμάτων 

- Υποβλήθηκε αναθεώρηση ΣΑΥ και ΦΑΥ με τις τροποποιήσεις συμβατικών στοιχείων 

 

Ο διενεργηθής έλεγχος αφορά τις εργαστηριακές αναλύσεις για τον προσδιορισμό : 

- Του βαθμού συμπύκνωσης ασφαλτομίγματος  

 

Επισημαίνεται ότι για την αντικειμενικότητα της μεθόδου ελέγχου, με στόχο να 

διαμορφωθεί η ορθή άποψη περί της κατάστασης των ασφαλτικών οδοστρωμάτων, κρίθηκε 

ότι πρέπει να συμμετέχει το σύνολο των εργαστηριακών δοκιμών που έχουν γίνει στο έργο. 

Έτσι, το συμπέρασμα που θα εξαχθεί, θα προκύψει βάσει διευρυμένου αριθμού δειγμάτων από 

διάσπαρτες και εκτεταμένες θέσεις του έργου και θα αξιολογηθεί κατά πόσον ο χαρακτήρας 

των εκτός προδιαγραφών παρατηρήσεων του ΕΣΠΕΛ, αφορά τοπικό (τυχαίο) ή διευρυμένο 

(συστηματικό) πρόβλημα. 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ 

 

 

ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΑΣ12,5 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται το σύνολο των αποτελεσμάτων του ελέγχου 

συμπύκνωσης στην ασφαλτική  στρώση βάσης και στην ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας  με 

ασφαλτικό σκυρόδεμα ΑΣ12,5. Αποδεκτοί θεωρούνται οι μεμονωμένοι πυρήνες με βαθμό 

συμπύκνωσης >95% 

Πινακας 1 

Α/

Α 

Α/Α 

ΕΚΘΕΣΗΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

ΤΥΠΟΣ 

ΑΣΦΑΛΤΙ

ΚΟΥ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΒΑΘΜΟΣ 

ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

1 407/2022 9599α ΑΣ 12,5 
Τ.Ε.Δ.Υ. 

Ε.Π.Ε 
92,7% 

ΜΗ 

ΑΠΟΔΕΚΤΟ 

2 >> 9599β >> >> 94,6% >> 

3 >> 2603α >> >> 92,8% >> 

4 >> 2603β >> >> 93,3% >> 

5 >> 2607α >> >> 94,3% >> 

6 >> 2607β >> >> 95,9% ΑΠΟΔΕΚΤΟ 
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7 >> 2611α >> >> 94,4% 
ΜΗ 

ΑΠΟΔΕΚΤΟ 

8 >> 2611β >> >> 96,2% ΑΠΟΔΕΚΤΟ 

9 >> 2615α >> >> 90,6% 
ΜΗ 

ΑΠΟΔΕΚΤΟ 

10 >> 2615β >> >> 95,2% ΑΠΟΔΕΚΤΟ 

11 >> 2619α ΑΣ 12,5 
Τ.Ε.Δ.Υ. 

Ε.Π.Ε 
95,3% 

ΑΠΟΔΕΚΤΟ 

12 >> 2619β >> >> 96,1% >> 

13 >> 2623α >> >> 93,6% 
ΜΗ 

ΑΠΟΔΕΚΤΟ 

14 >> 2623β >> >> 93,9% >> 

15 Α-14581 
Α21/3149Α-

3154Α 
>> ΕΣΠΕΛ 85,7% 

>> 

16 Α-14584 
Α21/3149Β-

3154Β 
>> >> 91,0% 

>> 

17 Α-14587 
Α21/3156Α-

3161Α 
>> >> 87,9% 

>> 

18 Α-14590 
Α21/3156Β-

3161Β 
>> >> 92,4% 

>> 

19 Α-14593 
Α21/3163Α-

3168Α 
>> >> 90,3% 

>> 

20 Α-14596 
Α21/3163Β-

3168Β 
>> >> 93,2% 

>> 

21 Α-14599 
Α21/3170Α-

3175Α 
>> >> 89,2% 

>> 

22 Α-14602 
Α21/3170Β-

3175Β 
>> >> 92,5% 

>> 

23 Α-14605 
Α21/3177Α-

3182Α 
>> >> 88,0% 

>> 

24 Α-14608 
Α21/3177Β-

3182Β 
>> >> 92,7% 

>> 

    
ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 92,58%  

 

 

 

Β. ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:  

Σύμφωνα με την αναφορά που κατέθεσε ο μελετητής του έργου με την από 26/10/2022 

Τεχνική Αξιολόγηση Ελαττωμάτων που έλαβε αριθμ. πρωτ. 23494/27-10-2022, μετά από 

το υπ’ αριθμ. πρωτ. 23164/24-10-2022 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας,  
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γνωμοδοτείται ότι δεν υπάρχει αρνητική επίδραση της ποιότητας των ασφαλτικών στην 

αντοχή-ανθεκτικότητα και σύμφωνα με τα αποτελέσματα των συμπληρωματικών 

ελέγχων δεν επιφέρονται συνέπειες στη διάρκεια ζωής του έργου και της συντήρησής 

του .Καθώς η αποκατάσταση των ελαττωμάτων που διαπιστώθηκαν από τον σχετικό 

έλεγχο του ΕΣΠΕΛ, θα οδηγήσει σε δυσανάλογο κόστος προτείνουμε: 

α) να θεωρηθεί αποδεκτή η διαμορφωθείσα κατάσταση και να γίνει περικοπή του εργολαβικού 

ανταλλάγματος, η οποία θα περιλαμβάνει:  

β) τη μείωση του εργολαβικού ανταλλάγματος λόγω μειωμένων ενσωματωθέντων υλικών ή 

εργασίας,   

γ) την κατ’ εκτίμηση οικονομική αποτίμηση της επίπτωσης του ελαττώματος στην διάρκεια 

ζωής και στην συντήρηση του έργου,  

δ) την επιβολή προστίμου λόγω μη τήρησης συμφωνημένης προδιαγεγραμμένης ιδιότητας 

από τον Ανάδοχο.  

 

 

1. ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΛΟΓΩ ΜΕΙΩΜΕΝΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΕΝΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ή ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Α. ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΛΟΓΩ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΑΣ12,5  

Από το σύνολο των 24 πυρήνων που εξετάστηκαν  (Πιν.1)  μη αποδεκτοί ως προς τη 

συμπύκνωση της ΑΣ12,5 είναι 19, δηλαδή 19/24 = 79,17% επί του συνόλου. 

Οι πυρήνες που εμφανίζουν μικρότερο βαθμό συμπύκνωσης είναι οι κάτωθι: 

Α/

Α 

Α/Α 

ΕΚΘΕΣΗΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ 

1 407/2022 9599α 92,7% 

2 >> 9599β 94,6% 

3 >> 2603α 92,8% 

4 >> 2603β 93,3% 

5 >> 2607α 94,3% 

6 >> 2611α 94,4% 

7 >> 2615α 90,6% 

8 >> 2623α 93,6% 

9 >> 2623β 93,9% 

10 Α-14581 
Α21/3149Α-

3154Α 
85,7% 

11 Α-14584 
Α21/3149Β-

3154Β 
91,0% 

12 Α-14587 
Α21/3156Α-

3161Α 
87,9% 

13 Α-14590 
Α21/3156Β-

3161Β 
92,4% 

14 Α-14593 
Α21/3163Α-

3168Α 
90,3% 
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15 Α-14596 
Α21/3163Β-

3168Β 
93,2% 

16 Α-14599 
Α21/3170Α-

3175Α 
89,2% 

17 Α-14602 
Α21/3170Β-

3175Β 
92,5% 

18 Α-14605 
Α21/3177Α-

3182Α 
88,0% 

19 Α-14608 
Α21/3177Β-

3182Β 
92,7% 

   
91,74% 

 

Η απόκλιση του απαιτούμενο βαθμού συμπύκνωσης (95%) με τη μέση τιμή των μη 

αποδεκτών πυρήνων είναι:   (95% - 91,74%) / 95%= 3,43%. 

 

Σύμφωνα με τον τελευταίο εγκεκριμένο λογαριασμό του έργου, έχουν πιστοποιηθεί 

7.061,18 m2 κατασκευασμένο οδόστρωμα από ασφαλτικό σκυρόδεμα κατηγορίας ΑΣ12,5.  

 

Σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  1  η εργασία συμπύκνωσης ανέρχεται σε 0.36€ /m2 

Έτσι, η αξία της μη ενσωματωμένης εργασίας στο έργο είναι:  

[79,17%Χ7.061,18m2Χ3,43%]Χ0,36€/m2= 69,03 € 

 

 

ΑΡΑ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΛΟΓΩ ΜΕΙΩΜΕΝΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΕΝΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ή ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 69,03 € 

 

2. ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΛΟΓΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ  ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ 

ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. 

Με την παραπάνω ανάλυση, υπολογίστηκε ότι η αξία της μειωμένης ενσωματωθείσας 

εργασίας είναι : 69,03 €. 

Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε ποσοστό επί των 89.394,54 €, που είναι η συνολική δαπάνη 

που έχει πληρωθεί για την κατασκευή των ασφαλτικών οδοστρωμάτων:   

69,03€ / 89.394,54€= 0,077 %. Κατ’ αναλογία των αξιών με τις επιφάνειες, η έκταση του έργου 

που περιλαμβάνει μειωμένη ενσωματωθείσα εργασία είναι: 7.061,18Χ0,077%  5,43 m2.  

 

Εκ των ανωτέρω, γίνεται σαφές ότι ο χαρακτήρας των ευρημάτων είναι περιορισμένος 

και τοπικού (τυχαίου) χαρακτήρα. Έτσι, δεν εκτιμάται ότι οι προσδιορισθείσες αποκλίσεις θα 

έχουν επίπτωση στην διάρκεια ζωής και στην συντήρηση του έργου.  Έτσι, η αποτίμηση των 

ανωτέρω ελαττωμάτων στη διάρκεια ζωής και συντήρησης  εκτιμάται ίση με τη συμβατική 

δαπάνη κατασκευής 5,43 m2 ασφαλτοτάπητα ήτοι  

5,43 * 12,66= 68,74 € 

 

ΑΡΑ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΛΟΓΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ  ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ 

ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  = 68,74 € 
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3. ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΛΟΓΩ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ.  

Λόγω παράβασης των υποχρεωτικών προδιαγραφών που αναφέρονται στον τρόπο 

κατασκευής του έργου προτείνεται περικοπή στο ελάχιστο πρόστιμο των 880,00 € σύμφωνα με 

την παρ.2 του άρθρου 178 του Ν.4412/2016. Μερικό σύνολο περικοπής 5 (χωρίς ΦΠΑ):  

880,00 € . 

 

 

 

ΑΡΑ  ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΛΟΓΩ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ=  880,00€ 

 

 

4. ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΛΟΓΩ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ. 

 Δεν υπολογίζεται περικοπή λόγω αναθεώρησης διότι δεν έχει αποζημιωθεί ο ανάδοχος με το 

ποσό των αναθεωρήσεων.  

1. ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΛΟΓΩ ΜΕΙΩΜΕΝΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΕΝΤΩΝ 

ΥΛΙΚΩΝ Ή ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

69,03 € 

2. ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΛΟΓΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

68,74 € 

 

3. ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΛΟΓΩ ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 880,00€ 

4. ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΛΟΓΩ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 0,00€ 

  ΑΘΡΟΙΣΜΑ  1.017,77 € 

 ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ  1.017,77 €  

 

 

  Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και σύμφωνα με τις διατάξεις: 

1. Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08-08-2016) «Κώδικας Δημοσίων Έργων» και συγκεκριμένα : α) 

του άρθρου 159 παρ.3 κατά το οποίο «…Αν το ελάττωμα δεν είναι ουσιώδες και η 

αποκατάσταση του απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες με την ειδική διαταγή ,καθορίζεται 

ποσοστό μείωσης της αμοιβής του αναδόχου για τις αντίστοιχες εργασίες  β)του άρθρου 

159 παρ.9 κατά το οποίο <<…Αν το ελάττωμα είναι ουσιώδες οι εργασίες δε 

περιλαμβάνονται στο λογαριασμό .Αν το ελάττωμα αποκαλυφθεί ,αφού έχουν περιληφθεί 

σε λογαριασμό οι εργασίες  ,η περικοπή θα γίνει στον αμέσως επόμενο λογαριασμό  και 

εφόσον αυτός δεν επαρκεί στους επόμενους μέχρι πλήρους εξόφλησης ,σύμφωνα με 

σχετική απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας γ)του άρθρου 178 περί προδιαγραφών 

και κανονισμών έργων. 

2. Την από 26/10/2022 Τεχνική αξιολόγηση των ελαττωμάτων από τον μελετητή του έργου, 

που έλαβε αριθμ. πρωτ. 23494/27-10-2022.  

3. Την ΚΥΑ 64517/Ε.Υ.Σ 6195/2003 (ΦΕΚ 1539Β/17-10-2003) «Ρύθμιση όλων των θεμάτων 

σχετικά με τους ελέγχους ποιότητας στα δημόσια έργα που διενεργούνται από Ειδικό 

Σύμβουλο, των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας του καθώς και κάθε άλλης λεπτομέρειας» 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με την αρ.56126 /Α.Πλ.8055/20-12-2011 ΥΑ 

(ΦΕΚΒ΄2003) και συγκεκριμένα την παρ. 4 του άρθρο 5 κατά το οποίο  οι Προϊστάμενες 
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Αρχές και οι Διευθύνουσες Υπηρεσίες των έργων, μετά τη λήψη των τεχνικών αναφορών 

του Ε.Σ.Π.Ε.Λ, υποχρεούνται να προβούν στη λήψη κατάλληλων μέτρων σύμφωνα με τα 

ευρήματα και τις συστάσεις του Ε.Σ.Π.Ε.Λ. 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ 

 

Την περικοπή αμοιβής της αναδόχου εταιρείας «Γ.Δ. ΚΑΚΑΒΑΣ ΑΤΕ με δ.τ. ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΑΤΕ» 

αναδόχου του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΙΤΕΑΣ» συνολικού ποσού 

1.087.000,00 € .  

 

Συν.:  

 

Ε.Δ.:  

 

 

 

ΑΜΦΙΣΣΑ   ΑΜΦΙΣΣΑ   ΑΜΦΙΣΣΑ  

ΟI ΣΥΝΤΑΞΑNTEΣ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ.Τ.Υ. 

 

 

 

 

Ο ΚΑΘ’ΥΛΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  

ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 

 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΚΟΥΜΠΟΓΙΑΝΝΟΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 

ΕΥΓΕΝΙΑ 

ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΠΕ06 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

1. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΡΓΟΥ 

Στους πίνακες που ακολουθούν περιλαμβάνονται τα δεδομένα του έργου, ως προς την 

περιγραφή των εργασιών του τιμολογίου πληρωμής και τις αξίες του εργολαβικού 

ανταλλάγματος. 

Α.Τ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

3 

Αποκατάσταση ασφαλτικών 

οδοστρωμάτων στις θέσεις 

ορυγμάτων υπογείων 

δικτύων 

ΑΣ12,5 7.061,18 m2 

Περιγραφή στο εγκεκριμένο τιμολόγιο: 

Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 

ασφαλτικού, ήτοι: 

1. Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, 

συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m. 

2. Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, 

συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m. 

3. Ασφαλτική προεπάλειψη 

4. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 

μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm 

5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτικό σκυρόδεμα παρασκευαζόμενο εν 

θερμώ σε μόνιμη εγκατάστασης συμπυκνωμένου πάχους 50 mm με την αντίστοιχη 

ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου όλων των ενσωματούμενων 

υλικών, η λήψη μέτρων για τις απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η 

απασχόληση προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση των εργασιών, 

καθώς και η συλλογή και απομάκρυνση τυχόν πλεοναζόντων υλικών και ο 

καθαρισμός του οδοστρώματος με χρήση μηχανικού σαρώθρου μετά την 

ολοκλήρωση των εργασιών. 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή ανεξαρτήτως της εκτάσεως και των 

αποκαταστάσεων των κυκλοφοριακών συνθηκών στην θέση εκτέλεσης των 

εργασιών. Οι επί μέρους εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα 

στα αντίστοιχα άρθρα τιμολογίου έργων οδοποιίας (ΝΕΤ ΟΔΟ).  

 

Τιμή μονάδας (τιμολογίου μελέτης): €18,50  

Προστίθεται ΓΕ-ΟΕ 18%: €18,50Χ18%= €3,33 

Άθροισμα: €18,50+€3,33= €21,83 

Αφαιρείται έκπτωση 42,0%:= €21,83Χ42,0%= €9,17 

Τιμή μονάδας εργολαβικής αποζημίωσης: €21,83-€9,17= €12,66 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ: 7.061,18X12,66= 89.394,54€ 
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2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ 

Σύμφωνα με τον τελευταίο εγκεκριμένο λογαριασμό του έργου, έχουν πιστοποιηθεί 7.061,18 m2 

κατασκευασμένο οδόστρωμα κατηγορίας ΑΣ12,5 και η δαπάνη του έργου που αφορά την 

κατασκευή των ασφαλτικών ανέρχεται σε αξία: 

89.394,54 €  

 

 

3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

Το παραπάνω τιμολόγιο (Α.Τ.3) αποτελείται από τα παρακάτω άρθρα: 

α) ΟΔΟ-3111.Β  ΥΠΟΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ 

β) ΟΔΟ-3211.Β  ΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ 

γ) ΟΔΟ-4110     ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ  

δ) ΟΔΟ-4321Β   ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΒΑΣΗΣ 

ε) ΟΔΟ-4120     ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΉ ΕΠΑΛΕΙΨΗ 

ζ) ΟΔΟ-4521Β   ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  

 

Επειδή δεν υφίσταται ανάλυση των επιμέρους τιμών εργασιών, που συνθέτουν το άρθρο Α.Τ. 3 

(ώστε να προσδιοριστεί επακριβώς η αξία εκείνων που αντιστοιχούν στις μη συμμορφούμενες 

απαιτήσεις) δημιουργείται ένα σύνθετο άρθρο με τη χρήση των αναλύσεων τιμών του 

επίσημου αναλυτικού τιμολογίου έργων οδοποιίας (ΑΤΕΟ). Το άρθρο είναι δομημένο με το ίδιο 

φυσικό αντικείμενο και την ίδια μονάδα μέτρησης με το Α.Τ. 3, ώστε κατ’ αναλογία να 

προσδιορισθεί η αξία των επιμέρους αναλυτικών εργασιών.  

H «Συμπύκνωση» είναι μέρος του συνόλου των εργασιών του άρθρου ΟΔΟ-4521Β (Ασφαλτικές 

Στρώσεις Κυκλοφορίας)  .Τα άρθρα που χρησιμοποιούνται είναι τα κάτωθι: 

Τα άρθρα που χρησιμοποιούνται είναι τα κάτωθι: 
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Το σύνθετο άρθρο είναι: 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΑΡΘΡΟΥ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΒΟΗΘΗΤΙΚ

Η ΤΙΜΗ  

ΤΙΜΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓ

ΗΣ 

% 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΟΔΟ 4321Α 

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσεως βάσεως συμπ. πάχους 50 χλστ. άνευ 

της καθαράς μεταφοράς του ασφαλτομίγματος  .Χρήσης αμμοχαλίκου 

θραυστού 

1 Μηχανικόν σάρωθρον  0,03€ 0,28% 

2 
Προμήθεια ασφαλτομίγματος 

Εξ αργού υλικού Αμμοχαλίκου θραυστού 
 6,56€ 61,31% 

3 
Διάστρωσις 

Διαστρωτήρ ασφαλτομίγματος 
 0,29€ 2,71% 

4 
Συμπύκνωσις  

Οδοστρωτήρ 12 - 14 τον   
 0,53€ 4,95% 

5 
Μεταφορά αργών υλικών από λατομείον εις 

εγκατάστασιν παραγωγής ασφαλτομίγματος 
 0,16€ 1,50% 

6 

Δαπάνη σταλίας αυτοκινήτου του 

ασφαλτομίγματος  

από εγκατάστασιν παραγωγής 

ασφαλτομίγματος  

εις θέσιν διαστρώσεώς του επί τόπου των 

έργων 

 0,13€ 1,21% 

ΟΔΟ 4422 Καθαρά μεταφορά του ασφαλτομίγματος 

1 Απόσταση μεταφοράς: 75 km 
0,04 

€/m2km 

0,04Χ75,00 

=3,00€ 
28,04% 

ΣΥΝΟΛΟ 10,70€ 100,00% 

 



 
 

  

 

19 

 

 

 

 

Από την ανωτέρω ανάλυση των τιμών του πίνακα προκύπτει ότι η εργασία συμπύκνωσης 

αντιστοιχεί σε ποσοστό 4,95% της αξίας του άρθρου ΟΔΟ-4521Β το οποίο αποτελεί το 57,84% 

του συνόλου του άρθρου πληρωμής.  

Συνεπώς η εργασία της συμπύκνωσης με κόστος 0,53 €/μ2 καταλαμβάνει το ποσοστό του 

2,86% του συνόλου του άρθρου πληρωμής. 

(0,53€ / 18,50€) *100 = 2,86% 

 Πιο συγκεκριμένα είναι: 

   

Α.Τ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΑΝΑΛΟΓΙΑ 

ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ Α.Τ. 

ΓΙΑ ΤΗ 

ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ 

ΑΞΙΑ ΤΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ 

  (1) (2) (3)=(1)Χ(2) 

3 ΑΣ12,5 12,66 €/m2 2,86 % 0,36 €/m2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


