ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 25ης/17 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 344/2017
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 6 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. 14834/05-07-2017
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
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Ο Αντιδήµαρχος κ. Χρήστος Κατηφόρης εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη:
Την εγκεκριµένη µελέτη του έργου «Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών Βασιλικής Λευκάδας».
Το υπ’ αριθ. Πρωτοκόλλου 13355/2013 Σύµβαση µεταξύ της αναδόχου Κ/Ξ και του ∆ηµάρχου Λευκάδας.
Τα άρθρα 46, 48 & 49 του Ν. 3669/2008 «Κώδικας ∆ηµοσίων Έργων».
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. 14834/05-7-2017 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 αναφέρονται καθόλου τµηµατικές προθεσµίες, ούτε καν η αποκλειστική τµηµατική
προθεσµία του έργου η οποία ορίζεται ξεκάθαρα στην Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, παρά µόνο η συνολική
ο
προθεσµία του 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 στα συµβατικά τεύχη 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 της αποκλειστικής προθεσµίας σε σχέση µε τον συνολικό
προϋπολογισµό του έργου. Άρα ο ισχυρισµός του Αναδόχου ότι το 0,5% 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. 10799/08-62016 "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 ποινικών ρητρών δεν είναι
νόµιµη, διότι το διακεκριµένο τµήµα του έργου δεν µπορεί στο στάδιο αυτό να χρησιµοποιηθεί αυτοτελώς. Συγκεκριµένα
αναφέρεται ότι η συγκεκριµένη αποκλειστική προθεσµία του Προσήνεµου µώλου αφορούσε τις λιµενικές εργασίες κατασκευής
αυτού και ότι το προσήνεµος µώλος δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί αυτοτελώς διότι στο εσωτερικό του θα τοποθετηθούν
πλωτές προβλήτες. Ο εν λόγω ισχυρισµός είναι αβάσιµος διότι ο κύριος λόγος ορισµού της αποκλειστικής τµηµατικής
προθεσµίας και η κατ' αρχήν κατασκευή του προσήνεµου µώλου ήταν η προστασία των λιµενικών εργασιών από τους
θαλάσσιους κυµατισµούς κατά την κατασκευή τους. Ο προσήνεµος µώλος ως προστασία των λιµενικών εργασιών λειτουργεί
ανεξάρτητα από τις λοιπές εργασίες κατασκευής. Το γεγονός ότι θα τοποθετηθούν προβλήτες στο εσωτερικό του είναι
εντελώς ανεξάρτητο της κύριας λειτουργίας του ως µώλος προστασίας. Άρα ο εν λόγω ισχυρισµός του αναδόχου είναι
αβάσιµος και απορρίπτεται.
11. Όσον αφορά την µε αρίθµ. Νο (63) "Οδοστρωσία" ορθά η ανάδοχος Κ/Ξ αναφέρει ότι δεν περιλαµβάνεται στην αποκλειστική
τµηµατική προθεσµία, µια και είχε διαφοροποιηθεί σε προηγούµενο χρονοδιάγραµµα, άρα πρέπει να αφαιρεθεί.
12. Στο σηµείο αυτό πρέπει να επισηµανθεί το γεγονός ότι για την ολοκλήρωση του πρακτικού βλαβών του σεισµού και την
διαπίστωση του εύρους των βλαβών απαιτούνταν η πραγµατοποίηση δοκιµαστικών τοµών ώστε να υπάρξει ακριβή
προµέτρηση των εργασιών που απαιτούνται για την σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου. Η εν λόγω εργασία καθυστέρησε
λόγω της κατασκευής και τοποθέτησης τεχνητών ογκολίθων στην εν λόγω περιοχή µε αποτέλεσµα να µην είναι εφικτή η
ποσοτικοποίηση των εργασιών παρά µόνο µετά την αποµάκρυνση των. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα και την καθυστέρηση των
εργασιών Νο (60) "Στρώσεις εξυγίανσης από άµµο - λίθους - χάλικες & άµµο", Νο (61) Λιθορριπές πυρήνα 0,50-100" και Νο
(62) "Θωράκιση µε Φ.Π (300-800, 700-1500 & 4500-7000". Αυτό καθυστέρησε την ολοκλήρωση των ως άνω εργασιών, χωρίς
υπαιτιότητα της ανάδοχης Κ/Ξ.
1.
2.
3.
4.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω εισηγούµαστε,

την αποδοχή της από 05-7-2017 Ένστασης της Αναδόχου Κ/Ξ κατά του αρ. πρωτ. 13278/19-6-2017 εγγράφου της
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, και την άρση των ποινικών ρητρών που αφορούν την αποκλειστική τµηµατική προθεσµία
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 αποδοχή της από 05-7-2017 Ένστασης της Αναδόχου Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. – P.& C. DEVELOPMENT S.A., κατά του αρ.
πρωτ. 13278/19-6-2017 εγγράφου της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, και την άρση των ποινικών ρητρών που αφορούν την
αποκλειστική τµηµατική προθεσµία του έργου «ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ».
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Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 344/2017.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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