ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 22/2016 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 557/2016
Περίληψη
Απόρριψη ενστάσεως αναδόχου του έργου
«Ανάδειξη οικισμού Σελίου» κατά της με αρ.
πρωτ. 32536/14-9-2016 απόφασης της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών.
Σήμερα 10 Οκτωβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με
ημερομηνία 6-10-2016 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους,
τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού
επί συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 30 μέλη:
Παρόντες
1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Τ.
Χατζηαθανασίου, 5) Β. Παπαδόπουλος, 6)Α.Σιδηρόπουλος,
7)Δ.Κουλουριώτης, 8)Δ.Τραπεζανλής, 9) Θ. Κορωνάς,
10)Γ.Σοφιανίδης, 11) Ν. Μωυσιάδης, 12)Π.Τσαπαρόπουλος, 13)
Β.Λυκοστράτης, 14) Γ. Κάκαρης, 15)Μ. Παπαϊωάννου,
16)Σ.Ασλάνογλου, 17)Ε.Ιακωβίδου, 18) Χ. Γαϊτάνου, 19) Ν.
Μαυροκεφαλίδης,
20)Α.Σιακαβάρας,
21)Θ.Τέτος,
22)Κ.Καραπαναγιωτίδης, 23) Μ. Σουμελίδης, 24) Ν. Τσιαμήτρος,
25)Ζ.Πατσίκας, 26)Γ.Γουλτίδης, 27)Ν.Μπέκης, 28)Π.Παπαδίνα,
29)Α.Αποστολόπουλος, 30)Α.Μαρκούλης.

Απόντες
Σ.Διαμάντης,
Ι.Χειμώνας,
Λ.Ακριβόπουλος,
Γ.Ορφανίδης,
Ι.Κυρατλίδης, Α. Καγκελίδης,
Ι.Παπαγιάννης,
Η.Τσιφλίδης,
Σ.Ελευθεριάδου,
Σ.Στουγιάννος,
Γ.Μελιόπουλος

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Ε.Γκόγκα, Σ.Κωτσιαντής, Ι.Σιδηρόπουλος, Ι.Καραγιάννης

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων
& Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Χ.Κεχαΐδης, Ν.Γερούκης, Δ.Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η.Σοφιανίδης, Σ. Μισοκέφαλος,
Α. Βοργιαζίδου, Γ.Λιλιόπουλος, Α. Πέτρου, Χ.Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Η. Μπατσαράς, Κ.Πιστοφίδης,
Α.Γκεκόπουλος, Σ.Λυκοστράτης, Χ. Τσανασίδης, Ν. Αγγέλου, Ε.Μοτσιόπουλος, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας,
Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 556/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Αποστολόπουλος, Γ.Γουλτίδης,
Ζ.Πατσίκας.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 557/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν.Μωυσιάδης, Ν.Τσιαμήτρος.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 558/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Α.Αποστολόπουλος και αποχώρησε ο
κ.Τ.Χατζηαθανασίου.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 565/2016 απόφασης αποχώρησαν ο κ. Κ.Καραπαναγιωτίδης
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 569/2016 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ν.Μωυσιάδης, Ν.Τσιαμήτρος, Χ.Γαϊτάνου
6) Κατά της συζήτηση του πρακτικού επί του 18ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθαν οι κ.κ. Τ.Χατζηαθανασίου,
Γ.Γουλτίδης, Ζ.Πατσίκας και αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Σιδηρόπουλος, Μ.Σουμελίδης, Γ.Σοφιανίδης, Χ.Γαϊτάνου, Ν.Μωυσιάδης,
Ν.Τσιαμήτρος, Α.Μαρκούλης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη
του συμβουλίου το από 5-10-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη
Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:
Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 62/2014 μελέτη του Τ.Τ.Δ.Β. και με την υπ’ αριθμόν
14/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας , εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του
διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 30-12-2014, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του
υπ’όψη έργου , και ανατέθηκε αυτό στην Εργοληπτική επιχείρηση ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΑΤΕ με τις
τιμές του τιμολογίου της μελέτης μειωμένες κατά την προσφορά της (τεκμαρτή έκπτωση 53,14%)
και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τους όρους της συγκεκριμένης διακήρυξης.
Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπεγράφη στις 13-5-2015 μεταξύ του
Αντιδημάρχου Τεχνικών και του ανωτέρω αναδόχου.
Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπλαση της κεντρικής πλατείας του Σελίου, δηλαδή η
πλατεία της εισόδου στο χωριό και της ευρύτερης περιοχής μέχρι την πρώτη διασταύρωση. Η
μελέτη αφορά τον σχεδιασμό της εισόδου του οικισμού του Σελίου, λαμβάνοντας υπόψη τις
ανάγκες της περιοχής.
Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 13-5-2015, χρόνο κατασκευής
διακόσιες εβδομήντα (270) ημέρες και ημερομηνία περαίωσης την 13-2-2016.
Το Δ.Σ Βέροιας με την υπ’αριθμόν 677/2015 απόφαση του ενέκρινε την παράταση της 3ης
τμηματικής προθεσμίας κατά (24) είκοσι τέσσερεις ημέρες χωρίς την μεταβολή του συνολικού
χρόνου εκτέλεσης των εργασιών του έργου.
Το Δ.Σ Βέροιας με την υπ’ αριθμόν 163/2016 απόφαση του ενέκρινε την παράταση της
συνολικής προθεσμίας κατά (64) εξήντα τέσσερεις ημέρες και έως 17-4-2016 με αναθεώρηση
μετά από την υπ’ αριθμ. 3242/25-1-2016 εμπρόθεσμη αίτησή του.
Το Δ.Σ Βέροιας με την υπ’ αριθμόν 211/2016 απόφαση του ενέκρινε την παράταση της
συνολικής προθεσμίας κατά (60) εξήντα ημέρες και έως 17-6-2016 με αναθεώρηση μετά από την
υπ’ αριθμ. 12508/8-4-2016 εμπρόθεσμη αίτησή του.
Το Δ.Σ Βέροιας με την υπ’ αριθμόν 340/2016 απόφαση του ενέκρινε την παράταση της
συνολικής προθεσμίας κατά (44) σαράντα τέσσερεις ημέρες και έως 31-7-2016 με αναθεώρηση
μετά από την υπ’ αριθμ. 19955/8-6-2016 εμπρόθεσμη αίτησή του.
Το Δ.Σ Βέροιας με την υπ’ αριθμόν 449/2016 απόφαση του ενέκρινε την παράταση της
συνολικής προθεσμίας κατά (3) μήνες και έως 31-10-2016, τους 2 μήνες χωρίς αναθεώρηση και 1
μήνα με αναθεώρηση μετά από την υπ’ αριθμ. 27659/26-7-2016 εμπρόθεσμη αίτησή του.
Έως και σήμερα έχουν εγκριθεί από την υπηρεσία και πληρωθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο 1ος
ο 2ος και ο 3ος λογαριασμός συνολικού ποσού 205.659,49€ με το Φ.Π.Α.
Επίσης έχουν υποβληθεί :
Α) ο 4ος λογαριασμός συνολικού ποσού 3.483,56€ με το ΦΠΑ οποίος υποβλήθηκε αρχικά
με την 12507/8-4-2016 αίτηση και κατόπιν επαναυποβλήθηκε με την 18276/ 26-5-2016 νέα
αίτηση κατόπιν του 12507/7-5-2016 εγγράφου της υπηρεσίας και εγκρίθηκε στις 27-6-2016 από
την διευθύνουσα υπηρεσία, τα δε δικαιολογητικά απαραίτητα για την πληρωμή του υπεβλήθησαν
(τιμολόγιο τεχνικών έργων Νο:17/8-8-2016, βεβαίωση οφειλής από το Ι.Κ.Α για είσπραξη
λογαριασμού με αριθμό 18/9-8-2016, υπεύθυνη δήλωση προς την ΔΟΥ Βέροιας με αριθμό
31715/25-8-2016, αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο Νο:2267/25-8-2016)
σχεδόν 2 μήνες μετά την υπογραφή του λογαριασμού και δεν είχε υποβληθεί έως και την 19-92016- η κράτηση υπέρ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 0,5% (άρθρο μόνον παρ.1 περ. α του
Ν. 546/1943).
Β) ο 5ος λογαριασμός συνολικού ποσού 74.535,37€ με το ΦΠΑ οποίος υποβλήθηκε αρχικά
με την 22561/27-6-2016 αίτηση και κατόπιν επαναυποβλήθηκε με την 28723/2-8-2016 νέα
αίτηση κατόπιν του 22561/27-7-2016 εγγράφου της υπηρεσίας και εγκρίθηκε στις 22-8-2016 από
την διευθύνουσα υπηρεσία, τα δε δικαιολογητικά απαραίτητα για την πληρωμή του έως και
σήμερα δεν έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία.
Ο ανάδοχος υπέβαλε την υπ’ αριθμόν 32536/5-9-2016 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών
με την οποία δηλώνει ότι διακόπτει τις εργασίες του εν λόγω έργου λόγω της μη πληρωμής του
4ου λογαριασμού του έργου ποσού 3.483,46 με τον ΦΠΑ.
Η Υπηρεσία με την υπ’ αριθμόν 32536/14-9-2016 απόφαση διευθυντή δεν αποδέχτηκε την
ανωτέρω ειδική δήλωση διακοπής εργασιών του αναδόχου του εν λόγω έργου λόγω μη έγκαιρης
προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών του 4ου λογαριασμού, με συνέπεια να μην

προκύπτει υπαιτιότητα του κυρίου του έργου στην μη πληρωμή του εν λόγω λογαριασμού
βασιζόμενη στα άρθρα 53 & 62 του 3669/2008 και στην 3474/2006 απόφαση του στΕ που
παρατίθεται παρακάτω.
Στην συνέχεια ο ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ αριθμόν 35865/27-9-2016 ένσταση κατά της
32536/14-9-2016 απόφασης της Δ/νουσας Υπηρεσίας με την οποία ισχυρίζεται μεταξύ των άλλων
ότι…. αν η πληρωμή ενός λογαριασμού καθυστερήσει χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου πέραν του
διμήνου από την υποβολή του …..και εν προκειμένω λοιπόν , αφού ο 4ος λογαριασμός υπεβλήθη
στις 26-5-2016, η υπηρεσία όφειλε, έως και την 27/6/2016 να τον ελέγξει και να τον εγκρίνει
(όπερ και έπραξε) και έως την 28-7-2016 να τον εξοφλήσει.
Σύμφωνα με την υπ’αριθμόν 3474/2006 απόφαση του στΕ «…ο ανάδοχος του έργου
δικαιούται τόκων υπερημερίας μόνον εάν ο κύριος του έργου καθυστερήσει, άνευ
υπαιτιότητας του αναδόχου, να ενεργήσει την πληρωμή επί τη βάσει πιστοποιήσεως
υποβληθείσης προς έγκρισιν, θεωρείται δε ότι συντρέχει καθυστέρηση διενέργειας
πληρωμών, με συνέπεια την οφειλή τόκων υπερημερίας, μόνο εάν παρέλθει δίμηνον από της
υποβολής της πιστοποιήσεως προς έγκριση (ΣΕ 136/2004, 461/2004, 1009/2005
κα)………………..δεν υφίσταται υπαιτιότητα του κυρίου του έργου οργανισμού τοπικής
αυτοδιοίκησης, ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου εκ της μη πληρωμής υποβληθέντος
λογαριασμού , όταν ο λογαριασμός αυτός δεν συνοδεύεται από βεβαίωση περί καταβολής
των υπό του αναδόχου οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών (πρβλ. ΣΕ 9079/1999) και,
κατά συνέπεια, δεν γεννάται υποχρέωση αυτού προς καταβολή τόκων υπερημερίας επί των
καθυστερούμενων ποσών καθ’ όλο το χρονικό διάστημα κατά το οποίο διαρκεί η παράλειψη
του αναδόχου να υποβάλει την κατά τα ανωτέρω απόδειξη περί καταβολής των υπέρ του
ΙΚΑ ασφαλιστικών εισφορών.
Στην προκειμένη περίπτωση τα υποβληθέντα δικαιολογητικά του 4ου λογαριασμού
(τιμολόγιο τεχνικών έργων Νο:17/8-8-2016, βεβαίωση οφειλής από το Ι.Κ.Α για είσπραξη
λογαριασμού με αριθμό 18/9-8-2016, υπεύθυνη δήλωση προς την ΔΟΥ Βέροιας με αριθμό
31715/25-8-2016, αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο Νο:2267/25-8-2016)
έχουν εκδοθεί σχεδόν 2 μήνες μετά την υπογραφή του λογαριασμού και δεν είχε υποβληθεί έως
και την 19-9-2016- η κράτηση υπέρ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 0,5% (άρθρο μόνον παρ.1
περ. α του Ν. 546/1943).
Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας θεωρεί ότι πρέπει να απορριφτεί η υπ’αριθμόν
35865/27-9-2016 ένσταση του αναδόχου του έργου «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΕΛΙΟΥ» διότι
τα υποβληθέντα διακαιολογητικά του 4ου λογαριασμού (απαραίτητα για την πληρωμή του) δεν
υποβλήθηκαν εγκαίρως ως όφειλε.
Επίσης ο Δήμος Βέροιας ενίσχυσε τον κωδικό του εν λόγω έργου με ποσό 89.943,54€
στον ΚΑ 02.64.7326.002 από πιστώσεις ΣΑΤΑ διευκολύνοντας την ομαλή χρηματοδότηση του
έργου έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταφοράς της πράξης στο μέτρο 7 του ΠΑΑ 20142020 και η χρηματοδότηση της από τη ΣΑ 082/1 του προγράμματος Δημοσίων επενδύσεων.
Αναφέρουμε ότι μετά την κατάθεση όλων των δικαιολογητικών από τον ανάδοχο στις 199-2016 δρομολογήθηκε η πληρωμή του και ήδη ο 4ος λογαριασμός κατατέθηκε στην οικονομική
υπηρεσία και επίκειται η πληρωμή του.
Κατόπιν των ανωτέρω
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει περί της απόρριψης ή μη της υπ’
αριθμόν 35865/27-9-2016 ένστασης του αναδόχου του έργου ‘ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΣΕΛΙΟΥ»
Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Μαρκούλης: Πόσα χρήματα έχει πάρει μέχρι σήμερα ο ανάδοχος; Τι είδους εργασίες
έχουν ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα;
Λαζαρίδης: Η συμβατική δαπάνη είναι 463.304,70€.
Το έργο έχει υλοποιηθεί κατά 80%, έχουν γίνει πολύ βασικές εργασίες και μένουν κάποια
μικρά τμήματα, μια παιδική χαρά.
Υπάρχουν 2 λογαριασμοί που είναι σε εκκρεμότητα. Η αλήθεια είναι ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν
πληρώνει έγκαιρα αυτή την χρονιά, γι’ αυτό κι εμείς έχουμε ήδη μπει στη διαδικασία να

πληρώσουμε εμείς τους σχετικούς λογαριασμούς, προκειμένου να μην υπάρχει κίνητρο στον
ανάδοχο να κάνει διακοπή εργασιών και να φύγει από το έργο.
Ξέρετε ότι αν δεν πληρωθεί ένας λογαριασμός μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα,
μπορεί ο ανάδοχος να το κάνει… Γι’ αυτό και πληρώσαμε εμείς αυτούς τους λογαριασμούς.
Μαρκούλης: Η εισήγηση της υπηρεσίας είναι προφανώς να απορριφθεί η ένταση…
Λαζαρίδης: Ναι, είναι σαφές.
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη
Λαζαρίδη;
Μέλη: Ναι
Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Μ.Σουμελίδης, Ν.Μπέκης, Π.Παπαδίνα
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 5-10-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη.
2.- Την υπ’ αριθ. 62/2014 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών
3.- Τις υπ’ αριθ. 677/2015 και τις 163, 211, 340, 449/2016 αποφάσεις του Δ.Σ.
4.- Την υπ’ αριθ. 14/2015 απόφαση της Ο.Ε.
5.- Την από 13-5-2015 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρίας και του Δ.Βέροιας
6.- Την με αρ. πρωτ. 32536/14-9-2016 απόφασης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
7.- Την με αρ. πρωτ. 35865/27-9-2016 ένσταση της αναδόχου εταιρίας.
8.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
9.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), των άρθρων 53 και 62
του Ν.3669/2008 και του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία
Απορρίπτει την ένσταση της αναδόχου εταιρίας «ΑΤΛΑΝΤΑΣ Α.Τ.Ε.» που υποβλήθηκε
στις 27/9/2016 (αρ. πρωτ. 35865) κατά της με αρ. πρωτ. 32536/14-9-2016 απόφασης της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας.
Μετά την ανωτέρω απόρριψη της ένστασης παραμένει η ισχύς της με αρ. πρωτ. 32536/149-2016 απόφασης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 557 / 2016
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Αθανάσιος Αποστολόπουλος

Α.
Θ.
Χ.
Β.

Λαζαρίδης
Αγγελίνας
Κούτρας
Παπαδόπουλος

Ε.

Α.
Δ.
Δ.

Σιδηρόπουλος
Κουλουριώτης
Τραπεζανλής

Σ.
Ι.
Ι.

Θ.

Κορωνάς

Γ.
Ν.
Π.
Β.
Γ.
Μ.
Σ.
Ε.
Χ.
Ν.
Α.
Θ.
Κ.
Μ.
Ν.
Ζ.
Γ.
Ν.
Π.
Α.

Σοφιανίδης
Μωυσιάδης
Τσαπαρόπουλος
Λυκοστράτης
Κάκαρης
Παπαϊωάννου
Ασλάνογλου
Ιακωβίδου
Γαϊτάνου
Μαυροκεφαλίδης
Σιακαβάρας
Τέτος
Καραπαναγιωτίδης
Σουμελίδης
Τσιαμήτρος
Πατσίκας
Γουλτίδης
Μπέκης
Παπαδίνα
Μαρκούλης

Γκόγκα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Κωτσιαντής
Σιδηρόπουλος
Καραγιάννης

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 12-10-2016
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

