ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 25ης/17 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 345/2017
Στη Λευκάδα σήµερα στις 18 του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2017, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 16:00 ήρθε σε
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ∆ιοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. ∆/νση:
Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 20561/14-09-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου
του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Παραβρέθηκαν
Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
Νικητάκης Μάρκος
Περδικάρης Αθανάσιος
Χαλικιάς Ευάγγελος
Κούρτης Φίλιππος
Σέρβος Κων/νος
Πολίτης Σπυρίδων
Βλάχος Κων/νος
Κοντοµίχης Ευάγγελος
Αρβανίτης Σπυρίδων
Φίλιππας Γεώργιος
Βλάχος Ευστάθιος
Παπαδόπουλος Ανδρέας
Καρφάκη Μαριάννα
Κατωπόδη Ευανθία
Βικέντιος Νικόλαος
Σκληρός Παναγιώτης
Αραβανής Βασίλειος
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
Γληγόρης Κων/νος
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Απουσίαζαν
Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
Κατηφόρης Χρήστος
Γαζής Πάνος
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
Καββαδάς Θωµάς
Τριλίβας Χρήστος
Θερµός Ευάγγελος
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Σκληρός Φίλιππος
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
Γρηγόρη Ασπασία
Σκιαδά-Πετούση Ζωϊτσα
Ζουριδάκης Ευτύχιος

(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο κ.
Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ου
- Ο ∆.Σ. κ. Ευάγγελος Θερµός προσήλθε πριν τη συζήτηση του 1 θέµατος της Η.∆.
ου
- Ο ∆.Σ. κ. Χρήστος Κατηφόρης προσήλθε πριν τη συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
ου
- Ο ∆.Σ. κ. Κων/νος Γληγόρης αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 3 θέµατος της Η.∆.
ου
- Ο ∆.Σ. Ανδρέας Παπαδόπουλος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 4 θέµατος της Η.∆.
ου
- Ο ∆.Σ. Βασίλειος Αραβανής αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 4 θέµατος της Η.∆. και επέστρεψε πριν τη συζήτηση του
ου
ο
10 θέµατος το οποίο προτάχθηκε οµόφωνα πριν τη συζήτηση του 5 θέµατος της Η.∆. Τέλος αποχώρησε πριν τη συζήτηση
ου
του 5 θέµατος της Η.∆.
ου
- Οι ∆.Σ. κα Ευανθία Κατωπόδη και κ. Χριστόφορος Φρεµεντίτης αποχώρησαν πριν τη συζήτηση του 5
θέµατος της Ηµερήσιας ∆ιάταξης.
ου
- Ο ∆.Σ. κ. Νικόλαος Βικέντιος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 8 θέµατος της Ηµερήσιας ∆ιάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν
παρόντα είκοσι (20) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ο

ο

Το 10 θέµα της Η.∆. προτάχθηκε οµόφωνα για συζήτηση πριν από το 5 θέµα της Η.∆.
Συζητήθηκαν δύο (2) θέµατα Ε.Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 7 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 25/2017 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου :
Απόφαση ∆.Σ. σχετικά µε γνωµοδότηση της Τεχνικής Υπηρεσίας ∆ήµου Λευκάδας για την υπ΄αριθ. 14858/05-07-2017
ένσταση της αναδόχου εταιρείας: Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. – P.& C. DEVELOPMENT S.A., για το έργο «ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ»
Εισηγητής: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήµαρχος

1

Ο Αντιδήµαρχος κ. Χρήστος Κατηφόρης εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη:
1. Την εγκεκριµένη µελέτη του έργου «Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών Βασιλικής Λευκάδας».
2. Το υπ’ αριθ. Πρωτοκόλλου 13355/2013 Σύµβαση µεταξύ της αναδόχου Κ/Ξ και του ∆ηµάρχου Λευκάδας.
3. Τα άρθρα 46, 48 & 49 του Ν. 3669/2008 «Κώδικας ∆ηµοσίων Έργων».
4. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα
Καλλικράτης»
5. Τις συµβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δηµοπράτησης του έργου.
6. Το γεγονός ότι η µε αρ. πρωτ. 14858/05-7-2017 Ένσταση της αναδόχου Κ/Ξ γίνεται κατ’ αρχήν δεκτή ως
εµπρόθεσµη.
7.

Η ανάδοχος Κ/Ξ στην ένστασή της, όσον αφορά την παράγραφο (1.) αναφέρει ότι σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2
του άρθρου 49 του Ν. 3669/2008: "… εφόσον στην σύµβαση ορίζονται τµηµατικές προθεσµίες, ορίζεται υποχρεωτικά και
το ποσοστό των ποινικών ρητρών ανά ηµέρα υπέρβασης, καθώς και ο συνολικός χρόνος για την επιβολή τους…" Στην
σύµβαση του εν λόγω έργου δεν ορίζονται τµηµατικές προθεσµίες, ούτε και στην Γενική και Ειδική Συγγραφή
ο
Υποχρεώσεων, παρά µόνο η συνολική προθεσµία του έργου (άρθρο 4 της αρ. πρωτ. 13355/24-5-2013 Σύµβασης
∆ήµου Λευκάδας). Όµως λόγω του γεγονότος ότι το έργο αποτελείται από διαφορετικές φάσεις κατασκευής και
ανεξάρτητα τµήµατα, στο χρονοδιάγραµµα του έργου, το οποίο αποτελεί συµβατικό στοιχείο του έργου (παρ. 2 άρθρο 46,
Ν.3669/2008), ορίζονται ξεκάθαρα ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες σύµφωνα µε τα οριζόµενα της παρ. 4β του άρθρου
48 του Ν. 3669/2008. Οι εν λόγω ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες όµως, δεν αναφέρονται στην σύµβασης του εν λόγω
ο
έργου (άρθρο 4 της αρ. πρωτ. 13355/24-5-2013 Σύµβασης ∆ήµου Λευκάδας). Άρα όσον αφορά την άποψη του
Αναδόχου που αναφέρει ότι στην σύµβαση του έργου δεν ορίζονται τµηµατικές προθεσµίες καθώς και ποσοστό ποινικών
ρητρών ανά ηµέρα υπέρβασης, η Ανάδοχος Κ/Ξ έχει δίκιο.

8.

Όπως προαναφέρθηκε στην σύµβαση του εν λόγω έργου δεν ορίζονται τµηµατικές προθεσµίες παρά τον σαφή ορισµό
της αποκλειστικής τµηµατικής προθεσµίας στις ΕΣΥ & ΓΣΥ και τον ορισµό των ενδεικτικών τµηµατικών προθεσµιών στο
Χρονοδιάγραµµα του έργου. Είναι λοιπόν επακόλουθο να µην ορίζεται και ποσοστό ποινικών ρητρών ανά ηµέρα
υπέρβασης, καθώς και ο συνολικός χρόνος για την επιβολή τους, όπως αναλυτικά αναγράφεται στην παράγραφο (2.) της
ένστασης του αναδόχου. Λόγω αυτού του γεγονότος η Υπηρεσία µας υπέβαλλε κατά προσέγγιση ποσοστό επί του
συνολικού προϋπολογισµού του έργου, το οποίο σύµφωνα µε τα οριζόµενα του νόµου δεν πρέπει να υπερβαίνει
συνολικά το 3% του συνολικού προϋπολογισµού του έργου. Το κατά προσέγγιση ποσοστό υπολογίστηκε λαµβάνοντας
υπόψη τις εκπρόθεσµες εργασίες των ενδεικτικών προθεσµιών σε σχέση µε τον συνολικό προϋπολογισµό του έργου.
Άρα ο ισχυρισµός του Αναδόχου ότι το 1% είναι παντελώς αυθαίρετο δεν υφίσταται, αλλά λόγω του γεγονότος, ότι
δηλαδή στην σύµβαση δεν ορίζεται ρητά το ποσοστό των ποινικών ρητρών ανά ηµέρα υπέρβασης, καθώς και ο
συνολικός χρόνος για την επιβολή τους είναι σωστός.

9.

Στην παράγραφο (3.) της ενστάσεως αναφέρεται ότι δεν υπάρχει αιτιολογηµένη απόφαση για την υπαιτιότητα της
ανάδοχης Κ/Ξ. Ο ισχυρισµός αυτός είναι εντελώς άστοχος λαµβάνοντας υπόψη την αρ. πρωτ. 10799/08-6-2016
"Επισηµάνσεις για καθυστερήσεις & έλλειψη στελέχωσης εργοταξίου", τις αρ. πρωτ. 5570/31-3-2017 "7η Επίσπευση
εργασιών", αρ. πρωτ. 21879/21-10-2016 "8η Επίσπευση εργασιών - επισηµάνσεις για καθυστερήσεις & έλλειψη
στελέχωσης εργοταξίου", αρ. πρωτ. 26164/20-12-2016 "9η Επίσπευση εργασιών", την αρ. πρωτ. 2796/15-2-2017
"Ειδική πρόσκληση της Αναδόχου Κ/Ξ για το έργο "Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών Βασιλικής Λευκάδας", την µε αρ.
πρωτ. 4078/25-4-2017 "Απάντηση του αρ. πρωτ. 4078/07-03-2017 Αντιρρήσεις - ∆ιαφωνίες της Αναδόχου Κ/Ξ", και
απορρίπτεται.

10. Όσον αφορά την παράγραφο (4.) της ενστάσεως της ανάδοχης Κ/Ξ αναφέρεται ότι η επιβολή ποινικής ρήτρας για κάθε
µέρα υπέρβασης των τµηµατικών προθεσµιών δεν είναι νόµιµη, διότι τα διακεκριµένα τµήµατα του έργου δεν µπορούν
στο στάδιο αυτό να χρησιµοποιηθούν αυτοτελώς. Ο εν λόγω ισχυρισµός είναι αβάσιµος διότι ο κύριος λόγος ορισµού
ενδεικτικών τµηµατικών προθεσµιών στο εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα του έργου, αποτελεί σαφή διαχωρισµό αυτοτελών
φάσεων, οι οποίες είναι ανεξάρτητες µεταξύ τους και µπορούν να χρησιµοποιηθούν αυτοτελώς. Άρα ο εν λόγω
ισχυρισµός του αναδόχου είναι αβάσιµος και απορρίπτεται.
11.

Όσον αφορά την καθυστέρηση των µε αρίθµ. Νο (31) "Ύφαλες και έξαλες επιχώσεις & Ανακουφιστικό πρίσµα", Νο (32)
"Ανωδοµές & Επιστρώσεις", Νο (33) "Θωράκιση µε Φ.Ο. 100-200 &200-500" της οµάδας "Υπήνεµος µώλος" "Κατασκευή 2ου τµήµατος Υπήνεµου µώλου", η ανάδοχος Κ/Ξ αναφέρει ότι κατ' εντολή του ∆ήµου Λευκάδας, βρίσκεται
σε εξέλιξη τροποποίηση του τελευταίου τµήµατος του υπήνεµου µώλου για κατασκευή ράµπας εξυπηρέτησης Ε/Ο
πλοίων. Πράγµατι έχουν γίνει συναντήσεις µε την ΠΙΝ για την κατασκευή θέσης εξυπηρέτησης Ε/Ο πλοίων. Καµία όµως
γραπτή εντολή δεν δόθηκε από τη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών για την διακοπή του έργου.

12. Όσον αφορά την εργασία Νο (34) "Ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες Υπήνεµου µώλου" στην οµάδα "Υπήνεµος µώλος" "Κατασκευή 2ου τµήµατος Υπήνεµου µώλου" ο ανάδοχος αναφέρει ότι µε το νέο χρονοδιάγραµµα η εργασία περαιώνεται
στις 14/7/2017. Η εν λόγω εργασία σύµφωνα µε το ισχύον χρονοδιάγραµµα το διάστηµα επιβολής των ποινικών ρητρών
έληγε στις 3-2-2017 συµφώνα µε το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα που συνοδεύει την 176/2016 απόφαση του ∆.Σ. ∆.
Λευκάδας και δεν έχει ολοκληρωθεί µέχρι σήµερα.
13. Για την εργασία Νο (44) «Στρώση εξυγίανσης από Άµµο και λίθους - χάλικες και άµµο» στην οµάδα «Υπήνεµος µώλος» «Κατασκευή νησίδας υπήνεµου µώλου» είχε ολοκληρωθεί µε την 16η αναλυτική επιµέτρηση. Για την Νο (45.)
«Λιθορριπές πυρήνα 0,50-100kg» στην οµάδα «Υπήνεµος µώλος» - «Κατασκευή νησίδας υπήνεµου µώλου» δεν έχει
ολοκληρωθεί και δεν συµπεριλαµβάνεται στην 16η Αναλυτική επιµέτρηση, ούτε και στην 17η Αναλυτική Επιµέτρηση.
14. Τέλος η εργασία Νο (82.) «Εργασίες περιβάλλοντος χώρου» στην οµάδα «Κτιριακές εγκαταστάσεις», περαιώνονταν στις
11/12/2016 σύµφωνα µε το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα. Την περίοδο επιβολής των ποινικών ρητρών και µέχρι
σήµερα δεν έχει ολοκληρωθεί. Για τις ανάγκες του έργου υφίσταται τροποποίηση της χωροθέτησης του αγκυροβολίου και
συγκεκριµένα στο όριο της χερσαίας ζώνης. Λόγω της χρονοβόρου διαδικασίας της εν λόγω τροποποίησης υπάρχει
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καθυστέρηση στις εργασίες που σχετίζονται µε την διαµόρφωση της χερσαίας ζώνης και των Η/Μ εγκαταστάσεων αυτής.
Συνάµα οι εργασίες των δοκιµαστικών τοµών για το πρωτόκολλο Θεοµηνίας επιφέρουν καθυστέρηση στις εργασίες
ολοκλήρωσης του περιβάλλοντος χώρου. Οι εργασίες όµως περιµετρικά των κτιρίων δεν επηρεάζονται από τους
παραπάνω λόγους και θα µπορούσαν να έχουν ολοκληρωθεί.
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω εισηγούµαστε,
την απόρριψη της από 05-7-2017 Ένστασης της Αναδόχου Κ/Ξ κατά του αρ. πρωτ. 13277/19-6-2017 εγγράφου της
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, λόγω αναίτιας καθυστέρησης στις ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες του εγκεκριµένου
χρονοδιαγράµµατος του έργου.»
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο, οµόφωνα µε δεκαεφτά (17) ψήφους αποφασίζει:
Την απόρριψη της από 05-7-2017 Ένστασης της Αναδόχου Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. – P.& C. DEVELOPMENT S.A., κατά του αρ.
πρωτ. 13277/19-6-2017 εγγράφου της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, λόγω αναίτιας καθυστέρησης στις ενδεικτικές τµηµατικές
προθεσµίες του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος του έργου «ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ».
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 345/2017.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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