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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29/15-11-2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
Αριθ. Απόφασης: 238/2021
Θέμα 10ο: Εξέταση της αίτησης θεραπείας κατά της υπάρ.213/2021 Απόφασης Οικονομικής
Επιτροπής που αφορά «Κατάπτωση ή μη της εγγυητικής καλής εκτέλεσης της εταιρείας
ΑΡΗΣ Κ ΑΤΕ πρώην αναδόχου του έργου : «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΟΙΜΗΣΗΣ – ΒΑΛΤΕΡΟΥ – ΚΑΡΠΕΡΗΣ - ΛΙΘΟΤΟΠΟΥ»».
Σήμερα την 15η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00π.μ η Οικονομική
Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.4830/2021 και ύστερα από την με αρ.13681/11-11-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, που
δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής, στην επικεφαλής της παράταξης που δεν εξέλεξε μέλος στην Οικονομική
Επιτροπή, στον ανεξάρτητο Δημοτικό Σύμβουλο, στον Πρόεδρο της Κοινότητας Βαλτερού, στην
Πρόεδρο της Κοινότητας Καρπερής και στην Γενική Γραμματέα του Δήμου Ηράκλειας, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο
77 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα
θέματα της ημερήσιας διάταξης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος
διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του
Ν.3852/2010, όπως αυτό ισχύει, αφού σε σύνολο 7 μελών συμμετείχαν 5:
Παρόντες οι :
Όνομα

Δεν συμμετείχαν κατά
την έναρξη της
συνεδρίασης
Ιωάννης Αβραμίδης

Επώνυμο

Πατρώνυμο Αξίωμα

1 Γεώργιος
2 Ανέστης
3 Μαλαματής

Κουτσάκης
Λαζαρίδης
Μπουντράκης

Αθανάσιος
Σωτήριος
Λάμπρος

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος Αθανάσιος Σταυρακάρας
Μέλος

4 Δημήτριος

Τζήκας

Νικόλαος

Μέλος

5 Κλεάνθης

Κοτσακιαχίδης

Ιωάννης

Μέλος

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η κ. Βασιλική Βάκα Γενική Γραμματέας του Δήμου.
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Επίσης, στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Νικόλαος Καμπούρης για
την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συν/σης.
Πριν από τη συζήτηση του τρίτου θέματος, ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ιωάννης Αβραμίδης
συνδέθηκε και συμμετείχε στη συνεδρίαση.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κατά την εισήγηση του δέκατου θέματος, έθεσε
υπόψη των μελών της την υπ’ αρ.13543/10-11-2021 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών
και Πολεοδομίας του Δήμου Ηράκλειας, η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη:
1. Την ΑΔΣ 142/2020 με θέμα «Διάλυση της σύμβασης του έργου «Αισθητική και Λειτουργική
Αναβάθμιση και Ανάδειξη των Οικισμών Κοίμησης – Βαλτερού – Καρπερής – Λιθοτόπου»
κατ Fεφαρμογή της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 161 του Ν. 4412/2016»
2. Τον ν.4412/2016 άρθρο 152 παρ. 7 & 8 .
3. Τις διατάξεις του εδ. 2 της παρ. 9 του άρθρου 152 του ν. 4412/2016- Όπως τροποποιήθηκε
με το Άρθρο 71 ΝΟΜΟΣ 4782/2021: «Όταν συντρέχει περίπτωση σύνταξης αρνητικού
λογαριασμού είτε ενδιάμεσα κατά την εξέλιξη του έργου είτε και κατά τον τελικό
λογαριασμό, αυτός μπορεί να συνταχθεί από τη διευθύνουσα υπηρεσία και το ποσό του
πρέπει να καταβληθεί από τον ανάδοχο μέσα σε έναν (1) μήνα από την κοινοποίηση του
λογαριασμού σε αυτόν, άλλως καταπίπτουν ισόποσα σε βάρος του οι εγγυητικές επιστολές
που έχουν κατατεθεί στον κύριο του έργου, εφόσον δεν υπάρχει ανεξόφλητο εργολαβικό
αντάλλαγμα. Αν ασκηθεί ένσταση κατά του αρνητικού λογαριασμού, η κατάπτωση της
εγγυητικής επιστολής αναστέλλεται μέχρι την έκδοση απόφασης επ’ αυτών.»
4. Την ΑΔΣ 50/2021 με θέμα : «Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής
του ημιτελούς έργου : Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση και ανάδειξη των οικισμών
Κοίμησης – Βαλτερού - Καρπερή – Λιθοτόπου .»
5. Η με αριθμ 917ILG1850230 -21/05/2018 εγγυητική καλής εκτέλεσης & η από 23-09-2020
τροποποίηση αυτής.
6. Το με αριθμ. πρωτ. 8759/26-07-2021 έγγραφο της Υπηρεσίας με το οποίο διαβιβάστηκε
στον ανάδοχο ο τελικός αρνητικός λογαριασμός του έργου.
7. Το με αριθμ. πρωτ. 10276/02-09-2021 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα : Παράταση ισχύος
εγγυητικής καλής εκτέλεσης.
8. Η με αριθμ. πρωτ. 10688/13-09-2021 ένσταση του αναδόχου , ενώπιων του Γενικού
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
9. Το με αριθμ. πρωτ. 10776/14-09-2021 αίτηση του αναδόχου με θέμα Απάντηση στο με
αριθμ. πρωτ. 10276/02-09-2021 έγγραφο της Υπηρεσίας.
10. Η 213/2021 ΑΟΕ
11. Η με αριθμ. πρωτ. 11838/07-10-2021 ένσταση του αναδόχου ενώπιων του Γενικού
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης & η με αριθμ. πρωτ.
11837/07-10-2021 αίτηση θεραπείας προς την Ο.Ε. του Δήμου με το ίδιο ακριβώς
περιεχόμενο.
Εισηγούμαστε την απόρριψη της ένστασης – αίτησης θεραπείας του αναδόχου κατά της
κατάπτωσης της εγγυητικής καλής εκτέλεσης, καθώς όπως αναφέρθηκε και στη σχετική εισήγηση,
με έγγραφο της υπηρεσίας ζητήθηκε από τον πρώην ανάδοχο να προβεί στην ανανέωση ισχύος της
εγγυητικής καλής εκτέλεσης, η ισχύς της οποίας έληγε στις 30-09-2021, για ακόμη ένα έτος, αλλιώς
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ο Δήμος θα προβεί στην άμεση κατάπτωση αυτής. Σημειώνεται ότι εκκρεμεί η πληρωμή του
αρνητικού λογαριασμού από τη μεριά του ανάδοχου. Επίσης σημειώνεται ότι ο ανάδοχος είχε
υποχρέωση να προσκομίσει εγγυητική αορίστου χρονικής ισχύος και όχι τακτής λήξης κατά τη
σύναψη της σύμβασης.
Ο πρώην ανάδοχος με το αριθμ. πρωτ. 10776/14-09-2021 αίτημα του αναφέρει ότι δεν θα
προβεί σε ανανέωση της ισχύος της εγγυητικής. Σε περίπτωση που παρέλθει η ημερομηνία
30/09/2021 λήξης της εγγυητικής ο Δήμος θα είχε απωλέσει το δικαίωμα είσπραξης της εν λόγω
εγγυητικής, σε περίπτωση μη πληρωμής του αρνητικού λογαριασμού από τον πρώην ανάδοχο, ο
οποίος δεν έχει πληρώσει αλλά έχει υποβάλει σχετική ένσταση.
Επιπλέον η άποψη της Υπηρεσίας είναι ότι η ένσταση κατά του αρνητικού λογαριασμού, έχει
υποβληθεί εκπρόθεσμα από τον ανάδοχο».
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρό της, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του
άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό ισχύει, την υπ’ αρ.13543/10-11-2021 εισήγηση του
Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Ηράκλειας και τις σχετικές διατάξεις
που αναφέρονται σ’ αυτήν και μετά από διαλογική συζήτηση
αποφασίζει ομόφωνα
1. Απορρίπτει την αίτηση θεραπείας κατά της υπ’ αρ.213/2021 Απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής που αφορά «Κατάπτωση ή μη της εγγυητικής καλής εκτέλεσης της εταιρείας
ΑΡΗΣ Κ ΑΤΕ πρώην αναδόχου του έργου : «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΟΙΜΗΣΗΣ – ΒΑΛΤΕΡΟΥ – ΚΑΡΠΕΡΗΣ - ΛΙΘΟΤΟΠΟΥ» για τους
λόγους που αναφέρονται στην υπ’ αρ. 13543/10-11-2021 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών
Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Ηράκλειας.
2. Η Παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 238/2021.
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Ακριβές Απόσπασμα
Ηράκλεια 22-11-2021
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Γεώργιος Κουτσάκης
Δήμαρχος

Τα μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής

