
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Τρίκαλα,  09 / 01 / 2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                                            Αρ. Πρωτ. : 63/3593
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

Ταχ. Δ/νση. : Β.  Τσιτσάνη  31.
Ταχ. Κωδ. : 42100.
Πληροφορίες. : Αθ. Τρίγκας.
Τηλέφωνο. : 2431046217
Τηλεομοιοτυπία. : 2431046264
Ηλεκτρ/κή δ/νση (email). : a.trigas@thessaly.gov.gr 

ΘΕΜΑ : Κήρυξη  εκπτώτου  της  αναδόχου  εταιρείας  «Μ.  ΣΙΑΣΙΟΣ  και  ΣΙΑ  ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  με  δ.τ.  «ΚΙΝΥΡΑΣ  Ε.Ε.»  του  έργου:  «Μετατροπή  του  Διατηρητέου 
Δημοτικού  Σχολείου  Καστρακίου  σε  Μουσείο  Γεωλογικών  Σχηματισμών  των 
Μετεώρων», προϋπολογισμού εργασιών 756.097,56 € και Φ.Π.Α. 173.902,44 €, ήτοι 
συνολικού προϋπολογισμού 930.000,00 €. χρήσεως 2013 - 2014.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Τρικάλων.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του N.1418/84 «Δημόσια Έργα και  ρυθμίσεις  συναφών θεμάτων» και  του 
εκτελεστικού  αυτού  Π.Δ.609/85  όπως  αυτές  έχουν  συμπληρωθεί  και  τροποποιηθεί  μέχρι 
σήμερα.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 61 του N.3669/08.

3. Τα  συμβατικά  τεύχη  της  μελέτης  του  έργου  του  θέματος  και  την  Ειδική  Συγγραφή 
Υποχρεώσεων της μελέτης.

4. Την έγγραφη όχληση μας περί καθυστέρησης εργασιών με αρ. πρωτ. 4631/156295/12-09-
2013 με το οποίο σας επισημαίνουμε την ανάγκη επίσπευσης εκτέλεσης εργασιών.  

5. Την αρ.  πρωτ.:  6465/207873/29-11-2013 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ μας προς την  ανάδοχο 
εταιρεία, περί επίσπευσης εργασιών κατασκευής του έργου του θέματος.

6.   Το γεγονός ότι :
α.- Η ανάδοχος εταιρεία δεν προέβη στην άμεση επίσπευση των εργασιών του έργου του θέματος 
όπως εντέλλετο με την αρ.  πρωτ.:  6465/207873/29-11-2013 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ μας και  όχι 
μόνον δεν ολοκλήρωσε εντός προθεσμίας είκοσι πέντε (25) ημερολογιακών ημερών την κατασκευή 
του εσωτερικού θεμελίου και στην ολοκλήρωση του επιχρίσματος της εσωτερικής τοιχοποιίας του 
ισογείου, αλλά τουναντίον προέβη σε ελάσσονος σημασίας εργασία (ολοκλήρωση του τμήματος 
του εξωτερικού θεμελίου), πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει αναμφισβήτητα η από τον Ν.3669/08, 
άρθρο  61,  παρ.  6  προϋπόθεση  της  μη  εκπλήρωσης  του  αναδόχου  των  συμβατικών  του 
υποχρεώσεων και της μη συμμόρφωσης με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας. 

β.- Στο έργο του θέματος παρατηρείται καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών με προφανή 
κίνδυνο να καθίσταται ανέφικτη η εμπρόθεσμη περαίωση του με κίνδυνο την απένταξη του έργου 
από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ.
 
Κι επειδή η αρμοδιότητα κήρυξης εκπτώτου είναι δική μας - άρθρο 61 του Ν.3669/08. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
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Κηρύσσουμε έκπτωτο την εταιρεία «Μ. ΣΙΑΣΙΟΣ και ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. 
«ΚΙΝΥΡΑΣ Ε.Ε.» του έργου: «Μετατροπή του Διατηρητέου Δημοτικού Σχολείου Καστρακίου σε 
Μουσείο Γεωλογικών Σχηματισμών των Μετεώρων», προϋπολογισμού εργασιών 756.097,56 € και 
Φ.Π.Α.  173.902,44  €,  ήτοι  συνολικού  προϋπολογισμού  930.000,00  €. χρήσεως  2013  -  2014, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/08, άρθρο 61, παρ. 1, για τους λόγους που αναφέρονται στο 
σκεπτικό της παρούσης. 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ. 
1. «Μ. ΣΙΑΣΙΟΣ και ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΚΙΝΥΡΑΣ Ε.Ε.»
    ανάδοχος του έργου. 
    Νικολοπούλου & Παγκούτσου
    42100. Τρίκαλα. 
    ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ. 

                                                                                                 Ο Προϊστάμενος 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ                                             Τμήματος  Δομών  Περιβάλλοντος 
1. Τμήμα  Δομών Περιβάλλοντος                         
2. Φακ. Έργου  ( Αθ. Τρίγκας )                                              
3.  Χρονολογικό Αρχείο                                                               Θεοδ. Μπέκας                               
4.  κα. Δ/ντρια (Υ.Τ.Α.)                                                             Τοπ. Μηχ. με  Β΄ β
5. Προϊστ. Τμ. Δομ. Περ/ντος
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