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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 14/2020 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης
Στην Προσοτσάνη σήμερα 10 Ιουνίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πμ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθμ.6321/5-6-2020 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε και
γνωστοποιήθηκε στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο
77 του Ν.4555/18.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με έξι (6) παρόντα μέλη και
δύο (2) απόντα, επί συνόλου επτά (7) τακτικών και πέντε (5) αναπληρωματικών.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Σμολοκτός Νικόλαος (Αντιπρόεδρος)
2. Σύρτας Γεώργιος- Αντιδήμαρχος3. Ψωμάς Αλ/νδρος (Αντιδήμαρχος)
4. Κιλατζίδης Ελευθέριος
5. Ντεμίρης Αθανάσιος

(τακτικό μέλος)
(τακτικό μέλος)
(τακτικό μέλος)
(αναπληρ.μέλος)
(τακτικό μέλος)

6. Ηλιάδης Μιχαήλ

(τακτικό μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Αθανασιάδης Θεόδωρος Δήμαρχος
2. Σαρίδης ΄Αλκης Αντιδήμαρχος

(τακ. μέλος)
(τακτικό μέλος)

Οι οποίοι δεν ήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου κ.Ναλμπάντη Ελένη

Αριθ.Απόφ: 140/2020
ΘΕΜΑ: Ορισμός Δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με τις ενέργειες της Διευθύνουσας
Υπηρεσίας επί της ειδικής πρόσκλησης προς την ανάδοχο «Γενική Κατασκευαστική» του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου και τμήματος εξωτερικού δικτύου ύδρευσης ΔΚ Πετρούσας Δήμου Προσο
τσάνης και καθορισμός της αμοιβής του
Ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 12ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης προσκόμισε την από 4-6-2020 εισήγηση της Δ/ντριας Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία έχει όπως παρακάτω:
ΘΕΜΑ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ Δ/ΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ "ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ" ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου και τμήματος εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Κ.Πετρούσας Δήμου Προσοτσάνης» ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ
Ο Δήμος Προσοτσάνης προκήρυξε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου και τμήματος εξωτερικού δικτύου ύδρευσης
Δ.Κ.Πετρούσας Δήμου Προσοτσάνης» με κωδικό ΟΠΣ 5000912, προϋπολογισμού μελέτης 1.520.325,20ΕΥΡΩ
Η πίστωση του έργου προβλεπόταν από το ΕΣΠΑ . Μειοδότρια του διαγωνισμού αναδείχθηκε η εργοληπτική
επιχείρηση με την επωνυμία «Σ.ΠΕΝΤΟΒΕΛΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΙΚΗ», με
προσφερθείσα μέση έκπτωση 61,43%. επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης. Ακολούθως, μεταξύ του
Δήμου Προσοτσάνης και της αναδόχου υπογράφηκε και η με αριθ. πρωτ. 6500/31-7-2018 σχετική σύμβαση,
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οικονομικού αντικειμένου, μετά την εφαρμογή της έκπτωσης 586.352,25 ευρώ (χωρίς το ΦΠΑ). Ως ολική
προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου ορίστηκε διάστημα 12 μηνών που έληγε στις 31/07/2019, καθώς ως
χρόνος εγκατάστασης της αναδόχου στο έργο ορίστηκε η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
‘Όμως η εκτέλεση της σύμβασης δεν εξελίχθηκε ομαλά. Κατ’ αρχήν, με αποκλειστική ευθύνη της αναδόχου
καθυστέρησε σημαντικά η έναρξη και η εξέλιξη των εργασιών του έργου. ‘Ετσι, παρά την παρέλευση της
αρχικά ορισθείσης ολικής προθεσμίας του έργου και των τριών παρατάσεων που ήδη δόθηκαν μετά από
υποβολή σχετικού αιτήματος της αναδόχου το έργο μέχρι και σήμερα δεν έχει αποπερατωθεί. Επίσης σε
σημαντικά τμήματα των εργασιών που εκτελέσθηκαν διαπιστώθηκαν από την αρμόδια Διευθύνουσα ουσιώδη ελαττώματα με επιπτώσεις στην αντοχή και τη λειτουργικότητα του έργου, καθώς και χρήση υλικών
που δεν πληρούσαν τις τεχνικές προδιαγραφές του τιμολογίου της μελέτης και κρίθηκαν ακατάλληλα. Διαπιστώσεις που επιβεβαιώθηκαν από σχετικούς εργαστηριακούς ελέγχους. Επίσης η ανάδοχος παρά τις τακτικές υποδείξεις και συστάσεις της ΔΥ δεν τηρεί, όπως οφείλει, τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, με κίνδυνο
την πρόκληση ατυχημάτων σε πολίτες και τις περιουσίες τους. Πρόκειται για μία δυσάρεστη εξέλιξη στην
εκτέλεση του έργου. Οι συμβατικές σχέσεις μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων του έργου έχουν διαταραχθεί, η συμβατική εμπιστοσύνη κλονίστηκε και ήδη έχουν κοινοποιηθεί στην ανάδοχο ειδικές διαταγές και
ειδικές προσκλήσεις για άμεση συμμόρφωση στις συμβατικές της υποχρεώσεις. ‘Ηδη η ΔΥ κοινοποίησε στην
ανάδοχο την 3η Ειδική Πρόσκληση (με αριθ. πρωτ. 5371/15-5-2010), σύμφωνα με την οποία η ανάδοχος:
1.Δεν προσκόμισε προς υπογραφή τα σχετικά πρωτόκολλα δοκιμασιών, ως όφειλε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 8630.3.5 και 8650.3.6 της ειδικής τεχνικής συγγραφής υποχρεώσεων αναφορικά με τις
απαιτούμενες δοκιμές στεγανότητας των σωλήνων στα ορύγματα προκειμένου να καταρτιστούν.
2. Δεν προσκόμισε στοιχεία με τα οποία τεκμηριώνεται ο έλεγχος των ηλεκτροσυγκολλήσεων των σωλήνων
και δεν έχει γνωστοποιήσει στην υπηρεσία στοιχεία που να αποδεικνύουν την εμπειρία του γραφείου ελέγχου που διενεργεί αυτού του είδους τους ποιοτικούς ελέγχους, ως οφείλει σύμφωνα με το άρθρο
8650.3.4 της ειδικής τεχνικής συγγραφής υποχρεώσεων
3. Διαπιστώνεται καθυστέρηση στην αποκατάσταση των οδοστρωμάτων με αποτέλεσμα τη δημιουργία
προβλημάτων στην ομαλή κυκλοφορία των διερχόμενων οχημάτων και πεζών.
4. Κατά την επίσκεψη των επιβλεπόντων στην περιοχή εκτέλεσης του έργου δεν υπήρχε το απαιτούμενο ημερολόγιο του έργου προς υπογραφή
5.Διαπιστώνεται ότι παρά την προφορική οδηγία των επιβλεπόντων δεν υπέβαλε στην υπηρεσία το απαιτούμενο διάγραμμα του άρθρου 15 της ΓΣΥ το οποίο θα δείχνει την συντελούμενη πρόοδο των εργασιών στο
τέλος κάθε μήνα και αντίστοιχο οικονομικό διάγραμμα εκταμίευσης, για να ελέγχεται άμεσα η εφαρμογή
του συμβατικού αναλυτικού προγράμματος (ποσοτικού και οικονομικού).
6. Ο ρυθμός εκτέλεσης των εργασιών εξακολουθεί να παραμένει αργός και δεν ανταποκρίνεται στην πρόοδο και τις προθεσμίες που απαιτούνται από τα συμβατικά τεύχη. Κλήθηκε, λοιπόν, η ανάδοχος εκ νέου, με
την ως άνω πρόσκληση, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την λήψη της πρόσκλησης: 1. να μην
προχωρήσει σε καμία νέα εργασία σε νέο τμήμα του έργου εάν πρώτα δεν ολοκληρώσει και δεν συμμορφωθεί, προηγούμενα, στα ως άνω επιταχθέντα, και 2. να προσκομίσει προς υπογραφή τα σχετικά πρωτόκολλα δοκιμασιών στεγανότητας των αγωγών. Βάσιμα, λοιπόν, ενόψει των ανωτέρω η υπηρεσία εκτιμά ότι
θα προκύψουν με την ανάδοχο του ως άνω έργου διαφορές για τις οποίες θα κληθούν να αποφανθούν τα
αρμόδια όργανα του δήμου. Κρίνεται δε απαραίτητη η νομική υποστήριξη των οργάνων του Δήμου κατά το
στάδιο αυτό. Επισημαίνεται ότι πρόκειται για υπόθεση με ιδιαίτερη και μεγάλη σημασία και σπουδαιότητα
για τα συμφέροντα του δήμου, με σοβαρό αντικείμενο, εμφανίζει πολυπλοκότητα, απαιτεί εξειδικευμένες
γνώσεις και εμπειρία, συστηματικό χειρισμό, επείγει η διεκπεραίωσή της, και κρίνεται αναγκαία η νομική
υποστήριξή της από δικηγόρο με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία στις διαφορές που προκύπτουν από
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την εκτέλεση συμβάσεων δημοσίων/δημοτικών έργων. Η ανάθεση δε της εντολής αυτής επιβάλλεται εκτός
των άλλων και επειδή ο Δήμος Προσοτσάνης στερείται νομικού συμβούλου με σχέση έμμισθης εντολής.
Ενόψει των ανωτέρω εισηγούμαι την ανάθεση εντολής για τη νομική υποστήριξη των οργάνων του
Δήμου που εμπλέκονται στην εκτέλεση του εν λόγω έργου, αλλά και του ίδιου του Δήμου Προσοτσάνης, ως
κυρίου του έργου, κατά το χειρισμό των διαφορών που εκκρεμούν ήδη και τυχόν θα ανακύψουν στο μέλλον από την εκτέλεση του ως άνω έργου με τον ανάδοχο αυτού της δικηγόρου του Πρωτοδικείου Δράμας,
Σουλτάνα Ναλμπάντη, και την ανάθεση σ’ αυτήν της σχετικής εντολής και της πληρεξουσιότητας, καθώς
πρόκειται για δικηγόρο που διαθέτει τις απαιτούμενες εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία σε υποθέσεις
γενικότερα συμβάσεων δημοσίων έργων και των διαφορών που ανακύπτουν από την εκτέλεσή τους, έχει δε
χειρισθεί υποθέσεις με το αντικείμενο αυτό. Το αντικείμενο της παρούσης γενικής ανάθεσης εντολής περιλαμβάνει την παροχή νομικής υποστήριξης με νομικές συμβουλές, προφορικές ή γραπτές, και σύνταξη σχεδίων αποφάσεων κατά το χειρισμό των διαφορών που έχουν ανακύψει και εκκρεμεί η κρίση τους στα αρμόδια όργανα του έργου. Για κάθε μία από τις ως άνω νομικές υπηρεσίες θα γίνεται ειδική ανάθεση. Ειδικότερα, αντικείμενο της παρούσης εντολής είναι:
ι. Η παροχή νομικών συμβουλών και υποστήριξης και σύνταξη σχεδίου απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης για την ανάθεση της γενικής εντολής παροχής νομικής υποστήριξης επί
των διαφορών που θα προκύψουν με την ανάδοχο του έργου.
ιι. Τη σύνταξη γνωμοδότησης επί των ενεργειών της Δ.Υ. μετά την κοινοποίηση στην ανάδοχο της ως
άνω με αριθ. πρωτ. 5371/15-5-2010 3ης Ειδικής Πρόσκλησης της ΔΥ.
Η αμοιβή της δικηγόρου για την παροχή των νομικών υπηρεσιών της επί του συγκεκριμένου θέματος
ορίζεται, σύμφωνα με τα άρθρα 57, 59, 63 παρ. 1.ι.α, 74 παρ. 1 και 2 του κώδικα δικηγόρων (ν 4194/2013,
όπως ισχύει) ορίζεται στο ποσό των 450 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%.
Για την αντιμετώπιση της δαπάνης αμοιβής δικηγόρων έχει εγγραφεί πίστωση 12.000,00 ευρώ
στον Κ.Α. 00/6111 με τίτλο «αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων από ιδίους πόρους» του σκέλους των
εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2020
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ άκουσε την ανωτέρω εισήγηση και έλαβε υπόψη τις διατάξεις
• του άρθρου 72 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.5 του άρθρου 6 του
Ν.4071/2012 και από την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και ισχύει
• του άρθρου 281 του Ν.3463/2006
• του Ν.4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων).
Μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α.- Την ανάθεση εντολής για τη νομική υποστήριξη των οργάνων του Δήμου που εμπλέκονται στην
εκτέλεση του εν λόγω έργου, αλλά και του ίδιου του Δήμου Προσοτσάνης, ως κυρίου του έργου, κατά το
χειρισμό των διαφορών που εκκρεμούν ήδη και τυχόν θα ανακύψουν στο μέλλον από την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου και τμήματος εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Κ.Πετρούσας Δήμου Προσοτσάνης» με κωδικό ΟΠΣ 5000912, με την ανάδοχο του έργου, στη Δικηγόρο του Πρωτοδικείου
Δράμας, κ.Σουλτάνα Ναλμπάντη, καθώς πρόκειται για δικηγόρο που διαθέτει τις απαιτούμενες εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία σε υποθέσεις γενικότερα συμβάσεων δημοσίων έργων και των διαφορών που
ανακύπτουν από την εκτέλεσή τους, έχει δε χειρισθεί υποθέσεις με το αντικείμενο αυτό σε όλα τους τα
στάδια, προδικαστικά και δικαστικά.
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Το αντικείμενο της παρούσης γενικής ανάθεσης εντολής περιλαμβάνει την παροχή νομικής υποστήριξης με νομικές συμβουλές, προφορικές ή γραπτές, και σύνταξη σχεδίων αποφάσεων κατά το χειρισμό των
διαφορών που έχουν ανακύψει και εκκρεμεί η κρίση τους στα αρμόδια όργανα του έργου.
Για κάθε μία από τις ως άνω νομικές υπηρεσίες θα γίνεται ειδική ανάθεση.
Ειδικότερα, αντικείμενο της παρούσης ανάθεσης - εντολής είναι:
ι. Η παροχή νομικών συμβουλών και υποστήριξης και σύνταξη σχεδίου απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης για την ανάθεση της γενικής εντολής παροχής νομικής υποστήριξης επί
των διαφορών που θα προκύψουν με την ανάδοχο του έργου.
ιι. Τη σύνταξη γνωμοδότησης επί των ενεργειών της Δ.Υ. μετά την κοινοποίηση στην ανάδοχο της ως
άνω με αριθ. πρωτ. 5371/15-5-2010 3ης Ειδικής Πρόσκλησης της ΔΥ.
Β.- Η αμοιβή της δικηγόρου για την παροχή των νομικών υπηρεσιών της επί του συγκεκριμένου θέματος ορίζεται, σύμφωνα με τα άρθρα 57, 59, 63 παρ. 1.ι.α, 74 παρ. 1 και 2 του κώδικα δικηγόρων (ν
4194/2013, όπως ισχύει) ορίζεται στο ποσό των 450 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%.
Γ.- Εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει την πίστωση που θα προκύψει σε βάρος του Κ.Α. 00/6111 για
αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων, του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου
οικ.έτους 2020
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθ. 140/2020
Γι’ αυτό εχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί
Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος
Ως πρόεδρος της ΟΕ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

Τα Μέλη

