Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:24/2013 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:159/2013
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 6η του μήνα
Αυγούστου του έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.22073/ 2.8.2013
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό
στα μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1] Ρόκκος Στέλιος :Πρόεδρος
2) Αραβανής Ανδρέας
3) Ζουριδάκης Ευτύχιος
4) Σάντα-Μακρή Αικ.
5) Σκιαδά Ζωή

ΑΠΟΝΤΕΣ
Πεντεσπίτης Νίκος
Μαργέλης Γεώργιος
Γαβρίλης Δημήτρης
Μπραντζουκάκης Νίκος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα. Σάντα
Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
2ο ΘΕΜΑ Η.Δ. : της αριθ.24-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με ένσταση της αναδόχου
εταιρείας Κ/Ξ Μεταλλινός Αθ./Ν.Μιχαήλ-Γ.Καστράκης Ο.Ε., για το ΄έργο
“Ανάπλαση δημοτικής έκτασης στο κέντρο του οικισμού Καρυάς”.
Εισηγητ : Κυριάκος Προκοπίου-Πρ/νος Τ.Τ.Ε
O Eισηγητής αναφέρει:
«Έχοντας υπόψη:
1. Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου «Ανάπλαση Δημοτικής έκτασης στο κέντρο
του οικισμού Καρυάς».
2. Το υπ’ αριθ. Πρωτοκόλλου 1607/2010 Σύμβαση μεταξύ της αναδόχου
εργοληπτικής επιχείρησης και της Δημάρχου Καρυάς.
3. Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη
δημοπράτησης του έργου.
4. Το άρθρο 60 παρ. 4 του Ν. 3669/2008 «Κώδικας Δημοσίων Έργων».
5. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010»Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
6. Την από 27-05-2013 Βεβαίωση περαίωσης του Αναπληρωτή Διευθυντή των
Τ.Υ. του Δήμου Λευκάδας.

7. Τις με αρ. πρωτ. 4468/18-2-2013 1 η Ειδική διαταγής και 18129/26-6-2013 2η
Ειδική διαταγή της Υπηρεσίας μας.
8. Τις ελλείψεις – κακοτεχνίες που παρουσιάζουν οι εργασίες, όπως αυτές
διαπιστώθηκαν από την υπηρεσία επίβλεψης του έργου, και επισημανθήκαν με
τα αρ. πρωτ. 18030/10-7-2012, 11879/11-5-2012, 18030/10-7-2012, 20326/10-92012, 20348/10-9-2012, 24358/10-9-2012, 24520/13-9-2012 24587/28-9-2012,
32012/18-2-2013, 3477/25-2-2013, έγγραφα της Υπηρεσίας μας
9. Το γεγονός ότι η με αρ. πρωτ. 19882/12-07-2013 Ένσταση – Προσφυγή της
αναδόχου εταιρίας , που απευθύνεται στην Δημαρχιακή Επιτροπή, γίνεται κατ’
αρχήν δεκτή ως εμπρόθεσμη .
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω εισηγούμαστε,
την απόρριψη της με αρ. πρωτ. 19882/12-7-2013 Ένστασης - Προσφυγής της αναδόχου
εταιρίας κατά της αρ. πρωτ. 18129/26-6-2013 2ης Ειδικής διαταγής, που επιβάλλει
ποσοστό μείωσης της αμοιβής του εργολάβου για τις εργασίες που κρίθηκαν κακότεχνες,
για τους παρακάτω λόγους:
1. Η Δημαρχιακή επιτροπή που αναφέρεται στην ένσταση της αναδόχου
εταιρείας, δεν υφίσταται πλέον ως Όργανο σύμφωνα με τον Ν.3852/2010 και
οι αρμοδιότητές της ασκούνται από την Οικονομική Επιτροπή,
2. Οι κακότεχνες εργασίες, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην 2 η Ειδική
διαταγή, έχουν κατ’ επανάληψη επισημανθεί στον εκπρόσωπο του αναδόχου,
τόσο γραπτά όσο και προφορικά επί του έργου από την Υπηρεσία μας,
χωρίς ανταπόκριση. Παρά τις κατ’ επανάληψη επισημάνσεις και διαταγές της
Υπηρεσίας μας, για αποκατάσταση των κακότεχνων εργασιών, ο ανάδοχος
δεν έχει συμμορφωθεί μέχρι σήμερα.
3. Όσον αφορά τις εργασίες οπού ζητείται η αποκατάστασή τους με την 2 η
Ειδική Διαταγή, παρ. 1, και παρ. 3. δεν έχουν αποκατασταθεί μέχρι σήμερα
και γι’ αυτό προτείνεται να κινηθεί η διαδικασία της παρ. 7, άρθρο 60 του Ν.
3669/2008: «Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν αποκαταστήσει τις
πλημμέλειες μέσα στην προθεσμία που τάσσεται σε αυτόν με την ειδική
διαταγή ή αν ασκηθεί εμπρόθεσμη ένσταση, μέσα στην ίδια προθεσμία από
την κοινοποίηση της απόφασης επί της ενστάσεως, τότε οι εργασίες
αποκατάστασης της πλημμέλειας μπορεί να εκτελεστούν με μέριμνα της
διευθύνουσας υπηρεσίας με οποιονδήποτε τρόπο σε βάρος και για
λογαριασμό του αναδόχου με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του κυρίου του
έργου ως προς την εφαρμογή των λοιπών κυρώσεων κατά του αναδόχου ”.
Kατόπιν των παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να απορρίψει την με αρ.
πρωτ. 19882/12-7-2013 Ένσταση - Προσφυγή της αναδόχου εταιρίας , για τους
λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση .
Η Επιτροπή ,αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
-τη παραπάνω εισήγηση
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση
ομόφωνα

αποφασίζει

Απορρίπτει την
με αρ. πρωτ. 19882/12-7-2013 Ένσταση - Προσφυγή της
αναδόχου εταιρίας Κ/Ξ Μεταλλινός Αθ./Ν.Μιχαήλ-Γ.Καστράκης Ο.Ε., για το ΄έργο

“Ανάπλαση δημοτικής έκτασης στο κέντρο του οικισμού Καρυάς», κατά της αρ.
πρωτ. 18129/26-6-2013 2ης Ειδικής διαταγής, που επιβάλλει ποσοστό μείωσης της
αμοιβής του εργολάβου για τις εργασίες που κρίθηκαν κακότεχνες.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 159/2013
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος
ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

