INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2019.09.26 13:49:08
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: ΩΗ4ΙΩΞΖ-ΜΦΔ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 164/2019
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ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ. 15ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης.
Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 23η Σεπτεμβρίου του έτους 2019 ημέρα
Δευτέρα και ώρα 19:30 έχει συνέλθει σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Προσοτσάνης, ύστερα από την
αριθμ. 10323/18.09.2019 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία έχει δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα και
έχει επιδοθεί σε καθένα Σύμβουλο και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 και 69 του
Ν.3852/2010(ΦΕΚ Α΄87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και ισχύει και με τις
διατάξεις των άρθρων 92, 95, 96 και 97 του Δ.Κ.Κ.(N.3463/2006).
Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Δήμαρχος κ. Αθανασιάδης Θεόδωρος και η υπάλληλος του Δήμου
κ. Δούκα Μαρία που ορίστηκε ειδικός Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα τα κατωτέρω μέλη:
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ΜΑΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ)
ΛΙΘΟΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
(ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΣ)
ΤΣΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΠΥΡΓΩΝ)
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Αριθμός Απόφασης: 164/2019
ΘΕΜΑ : «Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή
εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Προσοτσάνης», συμβατικής δαπάνης 4.777.832,27
ευρώ άνευ Φ.Π.Α., αναδόχου Κ/Ξ ΕΤΕΔ Α.Ε. – ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»
Ο Πρόεδρος αφού ανέγνωσε το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του
σώματος την εισήγηση της Διευθύντριας της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, κ. Δεληγιαννίδου
Δέσποινας η οποία αναφέρει τα εξής:
«Έχοντας υπόψη:
1.

Το Ν.3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2.

Το Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση
Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

3.

Το Ν.3669/2008 «Kύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων».

4.

Το άρθρο 48 του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».

5.

Το άρθρο 61 του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».

6.

Την Εγκύκλιο 11/2012 «Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου εκτέλεσης δημοσίων έργων», καθώς και τις
λοιπές, κατά καιρούς, εγκύκλιες διατάξεις.

7.

Το από 11/11/2013 εργολαβικό συμφωνητικό ποσού 4.777.832,27 € άνευ Φ.Π.Α.

8.

Την υπ’ αριθμ. 115/2015 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Προσοτσάνης, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της
συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι και 30-06-2016 (συμπεριλαμβανομένης της 6μηνης
δοκιμαστικής λειτουργίας της Ε.Ε.Λ.).

9.

Την υπ’ αριθμ. 182/2016 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Προσοτσάνης, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της
συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι και 30-06-2017 (συμπεριλαμβανομένης της 6μηνης
δοκιμαστικής λειτουργίας της Ε.Ε.Λ.).

10. Την με αρ. πρωτ. 12915/01-11-2016 απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και
ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την οποία έλαβε χώρα η 4η τροποποίηση της Πράξης
«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» με κωδικό MIS 340050 στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Το έργο του θέματος είναι το 1ο υποέργο της εν λόγω
Πράξης.
11. Την με αρ. πρωτ. 14106/22-11-2016 απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και
ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την οποία εντάχθηκε η Πράξη «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ – Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)» με κωδικό MIS 5002036 στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». Το
έργο του θέματος είναι το 1ο υποέργο της εν λόγω Πράξης.
12. Την υπ’ αριθμ. 111/2017 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Προσοτσάνης, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της
συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι και 30-11-2017 (συμπεριλαμβανομένης της 6μηνης
δοκιμαστικής λειτουργίας της Ε.Ε.Λ.).
13. Με την υπ’ αριθμ. 169/2017 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Προσοτσάνης εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης
της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι και 19-04-2018 (συμπεριλαμβανομένης της 6μηνης
δοκιμαστικής λειτουργίας της Ε.Ε.Λ.).
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14. Την υπ’ αριθμ. 288/2017 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Προσοτσάνης, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της
συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι και 06-08-2018 (συμπεριλαμβανομένης της 6μηνης
δοκιμαστικής λειτουργίας της Ε.Ε.Λ.).
15. Την υπ’ αριθμ. 94/2018 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Προσοτσάνης, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της
συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι και 31-10-2018 (συμπεριλαμβανομένης της 6μηνης
δοκιμαστικής λειτουργίας της Ε.Ε.Λ.).
16. Την υπ’ αριθμ. 164/2018 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Προσοτσάνης, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της
συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι και 28-02-2019 (συμπεριλαμβανομένης της 6μηνης
δοκιμαστικής λειτουργίας της Ε.Ε.Λ.).
17.

Την υπ’ αριθμ. 32/2019 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Προσοτσάνης, με την οποία εγκρίθηκε η

παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι και 31-08-2019 (συμπεριλαμβανομένης
της 6μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας της Ε.Ε.Λ.).
18. Το υπ’ αρ. πρωτ. 3066/20-03-2019 έγγραφο της Δ.Τ.Υ. Δήμου Προσοτσάνης προς τον Ανάδοχο, με το οποίο
ενημερώθηκε ότι στις 15/02/2019 υπεγράφη η «Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας» μεταξύ Δήμου
Προσοτσάνης και ΔΕΗ ΑΕ και ζητήθηκε η εντός 10 ημερών ολοκλήρωση των εργασιών από την πλευρά του
σχετικά με την ενεργοποίηση της ηλεκτρικής σύνδεσης, προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η δοκιμαστική
λειτουργία της ΕΕΛ.
19. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3376/29-03-2019 Ειδική Πρόσκληση της Δ.Τ.Υ. Δήμου Προσοτσάνης προς τον Ανάδοχο,
στον οποίο και επιδόθηκε στις 29/03/2019 με αποδεικτικό επίδοσης, σε συνέχεια διαπιστωθεισών
αποκλίσεων ως προς τις συμβατικές υποχρεώσεις του όσον αφορά στην τήρηση του εγκεκριμένου
χρονοδιαγράμματος σχετικά με την 6μηνη δοκιμαστική λειτουργία της ΕΕΛ, με την οποία και του δόθηκε η
εντολή όπως εντός 10 ημερών προχωρήσει στην ενεργοποίηση της σύνδεσης με τη ΔΕΗ και στην έναρξη της
δοκιμαστικής λειτουργίας.
20. Την από 10/04/2019 (αρ. πρωτ. Δήμου Προσοστάνης: 4064/11-04-2019) Ένσταση του Αναδόχου κατά της υπ’
αρ. πρωτ. 3376/29-03-2019 Ειδικής Πρόσκλησης της Δ.Τ.Υ. Δήμου Προσοτσάνης.
21. Την από 17/04/2019 Εισήγηση της Δ.Τ.Υ. Δήμου Προσοτσάνης προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την
από 10/04/2019 (αρ. πρωτ. Δήμου Προσοστάνης: 4064/11-04-2019) Ένσταση του Αναδόχου κατά της υπ’ αρ.
πρωτ. 3376/29-03-2019 Ειδικής Πρόσκλησης της Δ.Τ.Υ. Δήμου Προσοτσάνης.
22. Την υπ’ αρ. 74/24-04-2019 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Προσοτσάνης, με την οποία αναβλήθηκε η εξέταση της από
10/04/2019 (αρ. πρωτ. Δήμου Προσοστάνης: 4064/11-04-2019) Ένστασης του Αναδόχου κατά της υπ’ αρ.
πρωτ. 3376/29-03-2019 Ειδικής Πρόσκλησης της Δ.Τ.Υ. Δήμου Προσοτσάνης.
23. Το γεγονός ότι η ενεργοποίηση της σύνδεσης της ΕΕΛ με το δίκτυο της ΔΕΗ έλαβε χώρα στις 24/04/2019.
24. Την υπ’ αρ. 101/12-06-2019 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Προσοτσάνης, με την οποία αποφασίστηκε η μη
έγκριση/απόρριψη της από 10/04/2019 (αρ. πρωτ. Δήμου Προσοστάνης: 4064/11-04-2019) Ένστασης του
Αναδόχου κατά της υπ’ αρ. πρωτ. 3376/29-03-2019 Ειδικής Πρόσκλησης της Δ.Τ.Υ. Δήμου Προσοτσάνης.
25. Το υπ’ αρ. πρωτ. 7681/11-07-2019 έγγραφο της Δ.Τ.Υ. Δήμου Προσοστάνης προς τον Ανάδοχο, με το οποίο
καλείται κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας της ΕΕΛ να εφαρμόσει τα περιγραφόμενα στο
Κεφάλαιο 10 «Έκθεση Συνθηκών Λειτουργίας των Έργων» της Μελέτης Εφαρμογής.
26. Τη Μελέτη Εφαρμογής του έργου, όπως υποβλήθηκε από τον Ανάδοχο και εγκρίθηκε από την Υπηρεσία, η
οποία και αποτελεί συμβατικό στοιχείο της εργολαβίας.

27. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και τον φάκελο του έργου.
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28. Την υπ’ αρ. πρωτ. 8281/17-09-2019 διατύπωση σύμφωνης γνώμης, για την παράταση του έργου κατά έξι (6)
μήνες, από την ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.
Και επειδή:
1. Οι εργασίες της κατασκευής της ΕΕΛ έχουν ήδη ολοκληρωθεί στις 28-02-2019, με την υποχρέωση έναρξης της
6μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας της ΕΕΛ από 01-03-2019. Κατά τη δοκιμαστική λειτουργία των έργων ο
Ανάδοχος οφείλει να εφαρμόσει τα περιγραφόμενα στο Κεφάλαιο 10 «Έκθεση Συνθηκών Λειτουργίας» της
Μελέτης Εφαρμογής, όπως υποβλήθηκε από την Ανάδοχο Κ/Ξία, εγκρίθηκε αρμοδίως και αποτελεί
συμβατικό στοιχείο της εργολαβίας. Μέχρι σήμερα, όπως διαπιστώθηκε και κατόπιν της τελευταίας επί
τόπου του χώρου της ΕΕΛ επίσκεψη και επίβλεψη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας που έλαβε χώρα σήμερα, ο
Ανάδοχος δεν τηρεί το σύνολο των συμβατικών υποχρεώσεών του, αφού δεν διαθέτει το απαιτούμενο
επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό (§10.1.4 Μελέτης Εφαρμογής) λειτουργίας, και ως εκ τούτου η
δοκιμαστική λειτουργία των έργων θεωρείται ότι δεν έχει ακόμα ξεκινήσει.
2. Σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.3669/2008:
«8.Παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται:
α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου
τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού
συμβατικού αντικειμένου.
β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση
κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των
υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Σε περίπτωση έγκρισης
παράτασης προθεσμίας «χωρίς αναθεώρηση» για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών του έργου ή
μιας τμηματικής προθεσμίας του, επιβάλλονται οι σχετικές ποινικές ρήτρες, ανεξάρτητα από την έγκριση
της παράτασης αυτής.
9. Κατά την έγκριση των παρατάσεων της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών, εκτιμάται και προσδιορίζεται πάντοτε το υπαίτιο για την επιμήκυνση του χρόνου συμβαλλόμενο μέρος, για το σύνολο ή για μέρος
των έργων ή κατά κονδύλια εργασιών. Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής δεν επηρεάζουν την κατάπτωση
των ποινικών ρητρών, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της.
10. Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από αίτηση του
αναδόχου. Παράταση μπορεί να εγκριθεί και χωρίς αίτηση του αναδόχου, αν αυτή δεν υπερβαίνει την
οριακή προθεσμία.»
3. Σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν.3669/2008:
«2. Η διαδικασία έκπτωσης κινείται υποχρεωτικά κατά του αναδόχου, αν συντρέχει μία από τις παρακάτω
περιπτώσεις:
Υπερβεί με υπαιτιότητά του, κατά δύο (2) τουλάχιστον μήνες, έστω και μία αποκλειστική προθεσμία του
εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος. Κατ' εξαίρεση, αν η εκτέλεση των εργασιών καθυστερεί, αλλά ο ανάδοχος έχει ήδη εκτελέσει εργασίες που αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) του
συμβατικού αντικειμένου, όπως έχει διαμορφωθεί με τις τυχόν υπογραφείσες συμπληρωματικές
συμβάσεις, είναι δυνατή η χορήγηση παράτασης των προθεσμιών προς το συμφέρον του έργου, έστω κι
αν η καθυστέρηση των εργασιών οφείλεται σε υπαιτιότητά του. Η παράταση χορηγείται στην περίπτωση
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αυτή χωρίς αναθεώρηση τιμών και με επιβολή των προβλεπομένων στις διατάξεις του άρθρου 49 του
παρόντος.»
4. Η οριακή προθεσμία του έργου ανέρχεται σε 706 ημέρες (υπογραφή σύμβασης: 11/11/2013, εγκεκριμένο
συμβατικό πέρας: 31/08/2019, οριακή προθεσμία = 2.199/3 = 706 ημέρες).
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση της παράτασης χωρίς αναθεώρηση από την Προϊσταμένη Αρχή για έξι μήνες για την ολοκλήρωση της
εξάμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας της ΕΕΛ, ήτοι έως και τις 29/02/2020. Η καθυστέρηση των υπολειπόμενων
εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, αλλά η παράταση της συμβατικής
προθεσμίας έναντι της διαδικασίας της έκπτωσης κρίνεται, στην παρούσα φάση, σκόπιμη για το συμφέρον του
έργου, σύμφωνα με το άρθρο 61 §2 του Ν.3669/2008. Παράλληλα με την παράταση θα επιβληθούν οι
προβλεπόμενες διατάξεις του άρθρου 49 του Ν.3669/2008. Η παράταση μπορεί να χορηγηθεί καθώς δεν
υπερβαίνει την οριακή προθεσμία.»

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, είδε τις ισχύουσες διατάξεις περί ανάθεσης και
εκτέλεσης των Δημόσιων Έργων, όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν
και σήμερα ισχύουν, καθώς επίσης και τα παρακάτω:
o των άρθρων 65,67 και 80 του N.3852/2010
o του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006) του άρθρου 53 παρ.3
και ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την Παράταση, χωρίς αναθεώρηση από την Προϊσταμένη Αρχή για έξι μήνες για την
ολοκλήρωση της εξάμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας της ΕΕΛ, ήτοι έως και τις 29/02/2020.
Ανάδοχος του έργου αυτού είναι η εταιρεία «Κ/Ξ ΕΤΕΔ Α.Ε. – ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»
Η έγκριση της αναφερόμενης παράτασης γίνεται για τους λόγους που αναφέρονται στην
εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και στο σκεπτικό της παρούσης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 164/2019
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Ο Ειδικός γραμματέας
Τα Μέλη :
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αθανασιάδης Θεόδωρος

