
                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

                                            ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ

     Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος  Τμήματος Συγκοινωνιακών έργων της Δ/νσης Τεχνικών

Έργων   Π.Ε.  Αρκαδίας  και  Προϊστάμενος  της  Διευθύνουσας  Υπηρεσίας,   Γεώργιος

Σμουδιάνης, Πολ/κός Μηχ/κός με  Α΄ β , σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Του  Ν.3852/2010  (ΦΕΚ  87Α) «Νέα  αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της

αποκεντρωμένης Διοίκησης  - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Του  Π.Δ. 131/27-12-10  (ΦΕΚ 224Α)  «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου».

3.  Του  άρθρου  159  «Ακαταλληλότητα  υλικών-Ελαττώματα-Παράλειψη  συντήρησης» του

Ν.4412/2016  (ΦΕΚ  147Α) «Δημόσιες  Συμβάσεις  ΄Εργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών

(προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)»

 και έχοντας υπόψη:

     1.  Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας “ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ

ΤΡΙΠΟΛΗ-ΡΙΖΕΣ-ΑΣΤΡΟΣ  ”,  προϋπολογισμού  1.500.000,00€  εκ  πιστώσεων  ΣΑΕΠ826  και

αναδόχου “ΧΟΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ”.

       2.  Το από  11-05-2020 εργολαβικό συμφωνητικό ποσού  551,916,52 €.

       3.  Τα εξής στοιχεία:

          -Σε τμήματα της κατασκευασθείσας ασφαλτικής στρώσης (υπ.αρ. τιμ. Δ9.1 άρθρο),

εμφανίζονται κυματισμοί εγκάρσια στον άξονα της οδού, που επηρεάζουν την ποιότητα

κύλισης των οχημάτων.

         - Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη, ο κάθε είδους ποιοτικός έλεγχος του έργου δεν

απαλλάσσει  τον  ανάδοχο  από  την  ευθύνη,  γι’  αυτό  αυτός  είναι  μοναδικός  και  εξ'

ολοκλήρου  υπεύθυνος  για  την  ποιότητα  και  αρτιότητα  των  κατασκευών  του  έργου.

Επιπλέον, κάθε απλό ή σύνθετο τμήμα του έργου πρέπει να είναι άρτιο τόσο ως προς την

κατασκευή  και άμεμπτη εμφάνισή του όσο και ως προς την άμεση σύνδεσή του με τα

λοιπά τμήματα του έργου(εσωτερικά ή γειτονικά).

      - Μετά την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών (κυλίνδρωση με οδοστρωτήρα) από τον

ανάδοχο, υπήρξαν κατά τμήματα διαφοροποιήσεις ως προς τη σοβαρότητα του αρχικά

παρατηρηθέντος ελαττώματος.
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        Και επειδή,

        το ελάττωµα δεν είναι ουσιώδες και σύµφωνα µε την παράγραφο 9 του άρθρου 159 του

Ν.4412/2016  «…Οι εργασίες που παρουσιάζουν επουσιώδη ελαττώµατα περιλαµβάνονται

µε  µειωµένη  τιµή  όπως  καθορίζεται  στην  ειδική  διαταγή,  µέχρι  την  αποκατάσταση  του

ελαττώµατος…»

                                                                  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   

           Τη Μείωση-Περικοπή του εργολαβικού ανταλλάγµατος του αναδόχου ΄΄Χουτόπουλος

Γεώργιος΄΄ για επουσιώδη ελαττώµατα στο έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ

ΟΔΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗ-ΡΙΖΕΣ-ΑΣΤΡΟΣ» ως κάτωθι και κατά ποσοστό ανάλογο της σοβαρότητας

του ελαττώματος, όπως αυτό εντοπίζεται -κατά περίπτωση- ανά τμήμα του έργου από την

Τ.Κ.Σταδίου έως την Τ.Κ.Ριζών :                                                         

       Α. Για 773,38 μ2 ασφαλτικής στρώσης σε τμήμα της οδού από διατομή Δ0 έως Δ6 και από

διατομή  Δ16  έως  Δ23  ,  ποσοστό  30%  επί  της  τιμής  μονάδος  του  άρθρου  Δ9.1  του

τιμολογίου.

          Β. Για 1332,80μ2 ασφαλτικής στρώσης σε τμήμα της οδού από διατομή Δ24 έως Δ49,

ποσοστό 15% επί της τιμής μονάδος του άρθρου Δ9.1 του τιμολογίου.

           Γ. Για 560μ2 ασφαλτικής στρώσης σε τμήμα της οδού από διατομή Δ49 έως Δ58,

ποσοστό 20% επί της τιμής μονάδος του άρθρου Δ9.1 του τιμολογίου.

          Δ. Για 1348,64μ2 ασφαλτικής στρώσης σε τμήμα της οδού από διατομή Δ74 έως Δ100,

ποσοστό 15% επί της τιμής μονάδος του άρθρου Δ9.1 του τιμολογίου.

            Σε όλα τα παραπάνω, επιβάλλεται πρόσθετη περικοπή του εργολαβικού ανταλλάγματος

λόγω οικονομικής αποτίμησης της επίπτωσης των ανωτέρω ελαττωμάτων στη διάρκεια

ζωής και συντήρησης του έργου, η οποία εκτιμάται στο 5% επί  της τιμής μονάδος του

άρθρου Δ9.1 του τιμολογίου.       

         Τα ανωτέρω ποσά Μείωσης-Περικοπής θα παρακρατηθούν στην αμέσως επόµενη

Εντολή  Πληρωµής  του  εν  λόγω  έργου.  Σε  περίπτωση  που  τα  ελαττώματα

διαφοροποιηθούν ως προς τη σοβαρότητά τους έως τη λήξη του χρόνου εγγυήσεως και

συντηρήσεως του έργου, η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε νέα αξιολόγησή

τους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 170 του Ν.4412/2016 και ειδικότερα στην

παρ.4 αυτού.                                                                              H παρούσα αποτελεί  Ειδική

Διαταγή του άρθρου 159,παρ.3 του Ν.4412/16, κατά δε αυτής μπορεί να ασκηθεί ένσταση

εντός δέκα (αριθ.10)  ημερών σύμφωνα με το άρθρο 159, παρ.4, του ιδίου νόμου.

                                                                     

                                                                               ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ         

                                                                               Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
                                                                                     ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
   
                                                                                       ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΜΟΥΔΙΑΝΗΣ
                                                                                       Πολ/κός Μηχ/κός με  Α΄ β
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1.  Φάκελο έργου
2.  Χ. Αρχείο
3. Πρ/νο Δ/νσης                                                       
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