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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 5ης/2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αριθ. Απόφασης 71/2020
Περί εξέτασης ένστασης με θέμα μη αποδοχή της περικοπής αμοιβής αναδόχου της
LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A. του έργου ΄΄Ανέγερση νέας πτέρυγας στο
χώρο του Λυκείου Νεάπολης΄΄.
Στους Μολάους σήμερα στις 4 Μαΐου 2020, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10:00 π.μ. έως
13:00, πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-032020), το αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών και την αριθ. 40/αριθ.
πρωτ. 20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών και ύστερα από την με αριθμό 05/2904-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία εστάλη ηλεκτρονικά και δημοσιεύθηκε
νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 4 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133).
Σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 17, ήτοι.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.
Αβδούλος Σπύρος
Πρόεδρος Δ.Σ.
1. Νικολινάκος Παναγιώτης
2.
Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος
2. Μαστορόπουλος Νεκτάριος
3. Μαρούσης Χαράλαμπος
Αντιδήμαρχος
3. Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική
4. Σουρλάς Ιωάννης
Αντιδήμαρχος
4. Καλογράνης Δημήτριος
5. Χριστάκος Σταύρος
Αντιδήμαρχος
5. Βλάχου Άννα
6. Μαυρομιχάλης Κων.
Αντιδήμαρχος
6. Κουλουβάκος Βασίλειος
7. Τραϊφόρος Παναγιώτης
Αντιδήμαρχος
7. Κόκκορης Παναγιώτης
8. Αλειφέρη Παναγιώτα
8. Μαυρομμάτης Παναγιώτης
9.
Αρρώνης Παντελεήμων
9. Παναρίτης Ηλίας
10. Καλογερίνης Ηλίας
10. Σπυριδάκου Θεοδούλη
11. Κολλιάκος Ιωάννης
12. Παπαδάκης Πιερρής
13. Πετράκης Χρήστος
14. Χαραμή Μαρία
15. Τσαφατίνου Κατερίνα
16. Γουναλάκης Ιωάννης
17. Αναγνωστοπούλου Ελένη
Στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο Δήμαρχος.
Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων, δήλωσαν συμμετοχή, οι: Γεώργας Σωτήριος
Αγγελώνας, Αρρώνη Αφροδίτη Παπαδιανίκων, Γεωργουδής Ιωάννης Νεάπολης και
Θεοδωρακάκος Αναστάσιος Μολάων.
Η Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου θα τηρήσει τα πρακτικά.
Η δια περιφοράς απόφαση για το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, με εισηγητή τον
Αντιδήμαρχο κ. Κουτσονικολή, έχει ως εξής:
Στις 12/11/2019 πραγματοποιήθηκε ο πρώτος έλεγχος του ΕΣΠΕΛ στα γραφεία της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης & Περιβάλλοντος, στην έδρα του Δήμου Μονεμβασίας.
Στην υπ. αριθ. ΤΑ0957-5007869.01-00.0-01.Α-11-19 Τεχνική αναφορά του και ειδικότερα
στην παρ. 17α αναφέρει ότι για κάθε μια παράλειψη ή απόκλιση ή παράβαση σε σχέση με τις
συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου και τα προδιαγραφόμενα, που διαπιστώθηκε από τον
ΕΣΠΕΛ κατά τον δειγματοληπτικό έλεγχο του φακέλου του έργου, των αρχείων ποιότητας και
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i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

των παραδοτέων του αναδόχου (συμπεριλαμβανομένων και των εργαστηριακών αποτελεσμάτων
του αναδόχου) και ειδικότερα:
Μη διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προγράμματος
Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ) και απουσία συμπληρωμένων αρχείων ΑΜΣ και ΔΕ.
Απουσία φύλλων ελέγχου εργασιών-ΦΕΕ (βλ. ΠΠΕ-Πρόγραμμα Ενεργειών).
Απουσία πίνακα τεκμηρίωσης επάρκειας ποιοτικών ελέγχων,
Μη διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων επιχώσεων θεμελίων (ΑΤ4-εφαρμογή ΕΤΕΠ 02-07-02-00).
Ελλιπής συμπλήρωση και μη υπογραφή από τον εκπρόσωπο του αναδόχου των Δελτίων
Παραλαβής Σκυροδέματος (ΠΒ4) και δελτία αποστολής που δεν είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις
του ΚΤΣ 2016.
Μη αξιολογήσιμα εργαστηριακά αποτελέσματα του αναδόχου (δοκίμια ηλικίας 50-212 ημερών),
συστήνεται η ενεργοποίηση του Ν. 4412/16 για περικοπή της αμοιβής του αναδόχου και επιβολή
προστίμου δεδομένου ότι το κόστος υλοποίησής τους ήταν ανοιγμένο στις τιμές της προσφοράς
του.
Με την υπ. αριθμ. 2107/27-02-2020 ειδική διαταγή της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Δόμησης & Περιβάλλοντος επιβλήθηκε περικοπή αμοιβής αναδόχου συνολικού ποσού 2.665,78 €,
για τους λόγους που αναφέρονται στην Τεχνική Αναφορά του Ε.Σ.Π.Ε.Λ., ήτοι 1.279,85 € για
ελλείψεις φακέλου έργου, εφαρμογής ΠΠΕ και λοιπών παραδοτέων του αναδόχου (i, ii, iii, v) και
1.385,93 € για έλλειψη εκτέλεσης δοκιμών-μη αξιολογήσιμα εργαστηριακά αποτελέσματα (iv, vi).
Η ανάδοχος εταιρεία με το υπ. αριθμ. 3371/27-03-2020 έγγραφό της δεν αποδέχεται το
ποσό της περικοπής αμοιβής του αναδόχου για τις παραλείψεις, αποκλίσεις και παραβάσεις που
αναφέρονται στην παραπάνω ειδική διαταγή, στην οποία επικαλείται ότι δεν φέρει αποκλειστική
ευθύνη.
Ειδικότερα αναφέρει σε ότι αφορά τις παρατηρήσεις i, ii, iii, v,: «Σας ενημερώνουμε ότι

τα έγγραφα υπήρχαν κατά τη διενέργεια του ελέγχου. Ως υπηρεσία εφόσον κατά τον έλεγχο
παρατηρήθηκε ότι τα έγγραφα έλειπαν από το φάκελο του έργου, θα μπορούσατε να μας έχετε
ειδοποιήσει γραπτώς ή τηλεφωνικώς και να μας ζητήσετε να σας αποστείλουμε τα έγγραφα. Σας
ενημερώνουμε ότι οι αρχικές εκδόσεις των εγγράφων αποτελούν μέρος του Προγράμματος
Ποιότητας του έργου που σας έχει προσκομιστεί. Σε κάθε περίπτωση τα έγγραφα επισυνάπτονται
επικαιροποιημένα στην παρούσα επιστολή».

Η Ανάδοχος Εταιρεία υπέβαλε εμπρόθεσμα την από 27-03-2020 ένσταση κατά της ειδικής
διαταγής.
Οι απόψεις της υπηρεσίας για την από 27-03-2020 ένσταση, είναι οι εξής:
1. Η δήλωση ότι τα έγγραφα υπήρχαν κατά την διενέργεια του ελέγχου, είναι αναληθής, καθώς τα
έγγραφα δεν υπήρχαν στον φάκελο του έργου και γι αυτό δεν βρέθηκαν κατά τον έλεγχο του
ΕΣΠΕΛ.
2. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία ήδη πριν την διενέργεια του ελέγχου, με το υπ. αρ. 15184/24-10-2019
έγγραφό της, ενημέρωνε την ανάδοχο εταιρεία όπως στο πλαίσιο των συμβατικών της
υποχρεώσεων, μεριμνήσει για την ενημέρωση του προγράμματος ποιότητας έργου (Π.Π.Ε.),
καθώς επίσης και να προβεί στη συμπλήρωση των προβλεπόμενων εντύπων κατά τις απαιτήσεις
του ΚΤΣ 2016. Παρά τις έγγραφες και προφορικές επισημάνσεις της Υπηρεσίας, η ανάδοχος
εταιρεία ουδέποτε ανταποκρίθηκε. Μετά τη διενέργεια του ελέγχου η Υπηρεσία δεν οφείλει να
καλύψει παραλείψεις του αναδόχου, αλλά μόνο να προβεί στην επιβολή προστίμου, όπως και
έπραξε.
3. Τα σχετικά έγγραφα αποτελούν μέρος του Π.Π.Ε, το οποίο οφείλει σύμφωνα με τις συμβατικές της
υποχρεώσεις, η ανάδοχος εταιρεία να συμπληρώνει αμελλητί κατά την διάρκεια εξέλιξης των
εργασιών.
4. Λόγω της απουσίας των εγγράφων η ανάδοχος εταιρεία μεταγενέστερα έστειλε έγγραφα που
απουσίαζαν από το φάκελο του έργου.
Εισηγούμαι
Την απόρριψη της Ένστασης της Αναδόχου Εταιρείας LATERN CONSTRUCTION COMPANY
SA του έργου «Ανέγερση νέας πτέρυγας στο χώρο του Λυκείου Νεάπολης» και την επιβολή της
περικοπής αμοιβής συνολικού ποσού 2.665,78 €.
Ο κ. Γουναλάκης κατέθεσε εξής: Το πιο πιθανό η ελέγχουσα εταιρεία να έχει δίκιο και κατά
συνέπεια και ο Δήμος. Όμως να πιαστώ από τα συνήθως γενόμενα σε ένα τεχνικό έργο όπως τα
(V(5) + V16). Αν κοιτάξουμε τα δελτία αποστολής σε οποιοδήποτε έργο αν τα δελτία αποστολής
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– συνοδεύονται από καταγραφικό υλικών κ.τ.λ. θα απογοητευτείτε, σε αυτό το περιβάλλον
γίνονται όλα τα έργα του Δήμου. Μετά λύπης μου ΟΧΙ.
Η κα Αναγνωστοπούλου κατέθεσε τα εξής: Eνα έργο με μεγάλη χρονική διάρκεια
υλοποίησης. και αλλαγές αναδόχων, διεκδικήσεις των πρώτων οι οποίες δεν έγιναν ποτέ
γνωστές στους δημότες. Ποτέ δεν ενημερώθηκαν. Στην παρούσα κατάσταση ο νέος ανάδοχος
έχει αντιρρήσεις στη μείωση που ορίζουν οι τεχνικές υπηρεσίες. Με απλά λόγια το έργο στα
νύχια των εταιρειών αλλά που τα πληρώνει ο λαός μας. Επιβεβαιώνει τη θέση μας για υλοποίηση
έργων που βελτιώνουν την καθημερινότητα μόνο από δημόσιο φορέα σε όλα τα στάδια. Η
αντιπαράθεσή σας με τον ανάδοχο είναι υποκριτική και παραπλανητική, ψηφίζω παρών στο
συγκεκριμένο. Η θέση μας να αναρτηθεί στο διαύγεια.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Την απόρριψη της από 27/3/2020 ένστασης της αναδόχου εταιρείας LATERN
CONSTRUCTION COMPANY S.A. του έργου «Ανέγερση νέας πτέρυγας στο χώρο του Λυκείου
Νεάπολης» και την επιβολή της περικοπής αμοιβής συνολικού ποσού 2.665,78 €.
Μειοψηφούντος του κ. Γουναλάκη, ενώ η κα Αναγνωστοπούλου δήλωσε ΠΑΡΩΝ.
Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 71/2020.
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.
Ο Πρόεδρος
Η Γραμματέας
Τα Μέλη
Αβδούλος Σπύρος
Κουτσονικολής Χαράλαμπος
Μαυρομιχάλης Κων/νος
Μαρούσης Χαράλαμπος
Σουρλάς Ιωάννης
Τραϊφόρος Παναγιώτης
Χριστάκος Σταύρος
Αλειφέρη Παναγιώτα
Αρρώνης Παντελεήμων
Καλογερίνης Ηλίας
Κολλιάκος Ιωάννης
Παπαδάκης Πιερρής
Πετράκης Χρήστος
Τσαφατίνου Κατερίνα
Χαραμή Μαρία
Ακριβές Απόσπασμα
Γουναλάκης Ιωάννης
Η Ειδική Γραμματέας
Αναγνωστοπούλου Ελένη
Παπαδάκη Ευγενία
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