
!   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Πειραιάς 
                                                                                                                     Αρ. Πρωτ.:  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                             
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Δ.ΝΣΗ ΑΡΧ/ΚΟΥ & Λ.Τ.Ε. 
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧ/ΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ                ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο Δ.Σ  
Αρµόδιος: Χ. ΜΠΑΜΠΙΡΗ                                                                     για το Δηµοτικό Συµβούλιο 
ΤΗΛ.: 2132123010                                                                                   

 ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά µε την ολοκλήρωσης ή µη του έργου: «Βιοκλιµατική 

αναβάθµιση Πλατείας Πηγάδας (Καλαβρύτων) και περιµετρικών οδών» µετά την 

οριστικοποίηση της έκπτωσης της αναδόχου Κ/ΞΙΑΣ ΜΠΟΝΑΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - 

ΜΑΡΑΛΕΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ µε την υπαριθµ 500/2015 απόφαση Δηµοτικού Συµβουλίου. 

Παρακαλούµε να συµπεριλάβετε στην ηµερήσια διάταξη του Σώµατος το ανωτέρω 

θέµα για τη λήψη σχετικής απόφασης σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 

61 του Ν.3669/2008. 

Α. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

           Το έργο αφορά στη Βιοκλιµατική αναβάθµιση της Πλατείας Πηγάδας 

(Καλαβρύτων) και των περιµετρικών οδών. Συγκεκριµένα αντικείµενο του ήταν η 

ανάπλαση της πλατείας Πηγάδας καθώς και των οδών Γ. Θεοτόκη από Σαχτούρη έως 

Ζαϊµη, Αντ. Θεοχάρη από Σαχτούρη έως Ιάσωνος, Σαχτούρη από Αντ. Θεοχάρη έως 

Καραϊσκου και Ιάσωνος από Αντ. Θεοχάρη έως Γ. Θεοτόκη  

    Ο προϋπολογισµός του έργου ανερχόταν σε 1.768.521,75 € πλέον Φ.Π.Α ήτοι 

2.175.281,75 €. Η µελέτη του έργου συντάχθηκε 8-4-2013.  Το έργο είχε τις κάτωθι 

εγκρίσεις: 
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           α. Την υπ’ αριθµ πρωτ 417/26-7-2013 ΕΦΔ ΚΑΠΕ ΕΠΠΕΡΑΑ  απόφαση ένταξης 

της Πράξης ¨Βιοκλιµατικές αναβαθµίσεις Δηµόσιων Ανοικτών Χώρων Δήµου Πειραιά¨ µε 

κωδικό MIS 376713 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον και Αειφόρος 

Ανάπτυξη». 

β. Την υπ’ αριθµ.:  121/21-3-2013 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου µε την 

οποία εγκρίθηκε η  µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήµου Πειραιά και η εκτέλεση του 

έργου µε τίτλο: «Βιοκλιµατική αναβάθµιση Πλατείας Πηγάδας (Καλαβρύτων) και 

περιµετρικών οδών».  

γ. Την υπ’ αριθµ πρωτ. 428/29-07-2013 ΕΦΔ ΚΑΠΕ ΕΠΠΕΡΑΑ  διατύπωση 

σύµφωνης γνώµης για τα σχέδια των Τευχών Δηµοπράτησης και τη διαδικασία σύµφωνα 

µε την οποία προκηρύχθηκε το υποέργο 2 «Βιοκλιµατική αναβάθµιση Πλατείας Πηγάδας 

(Καλαβρύτων) και περιµετρικών οδών» της Πράξης "Βιοκλιµατικές αναβαθµίσεις 

Δηµόσιων ανοικτών χώρων του Δήµου Πειραιά" µε κωδικό ΟΠΣ 376713 συνολικού 

προϋπολογισµού 2.175.281,75 €. 

δ. Την υπ’ αριθµ.  373/2013  απόφαση  της  Οικονοµικής  Επιτροπής,  µε  την  

οποία εγκρίθηκε η δαπάνη διάθεσης πίστωσης ποσού 2.175.281,75€ µε α/α µητρώου 

δέσµευσης 1297/2013, η έγκριση µελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης  ανοικτού 

δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές  µε σύστηµα προσφοράς 

«µε επιµέρους ποσοστά έκπτωσης κατά οµάδες τιµών και έλεγχο οµαλότητας αυτών».  

ε. Την υπ’ αρ. 377/6-8-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί 

συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισµού για την 

εκτέλεση του παραπάνω έργου. 

στ. Την µε αρ. 497/22-10-13 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής η οποία 

απορρίπτει την ένσταση της εταιρείας ¨Χ. ΜΠΑΡΛΑΜΑΣ ΑΤΕ¨ κατά του από 24-9-2013 

Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισµού.  

ζ. Την µε αρ. 498/22-10-13 απόφαση Ο.Ε που αφορά στην έγκριση των πρακτικών 

της Επιτροπής Διαγωνισµού σύµφωνα µε την οποία η κοινοπραξία Στ. Μπονάτος-Αρ. 

Μαραλέτος αναδείχθηκε προσωρινός µειοδότης του διαγωνισµού µε την επιφύλαξη της 
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προσκόµισης των προβλεπόµενων δικαιολογητικών σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 

26 παρ. 2 του Ν. 3669/08. 

η. Την µε αριθµό 586/19-11-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  σύµφωνα 

µε την οποία ανακοινώθηκε στην ως άνω κοινοπραξία ότι η Ο.Ε. βρήκε πλήρη τα 

προσκοµιζόµενα εκ µέρους της και προβλεπόµενα από τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 

του Ν. 3669/08 δικαιολογητικά, µε την οποία εγκρίθηκε τελικά το αποτέλεσµα του 

Διαγωνισµού και ανακηρύχθηκε τελευταίος και οριστικός µειοδότης η δεύτερη των 

συµβαλλοµένων κοινοπραξία που προσέφερε ποσοστό µέσης έκπτωσης 53,05%, ήτοι 

συνολικής αξίας τιµολογίου ποσού 830.257,72€ πλέον Φ.Π.Α. (συµπεριλαµβανοµένων 

των απροβλέπτων και της αναθεώρησης). 

θ. Το από 19-11-13 πρακτικό της 586/19-11-2013 απόφασης της Οικονοµικής 

Επιτροπής που αναφέρεται ανωτέρω. 

ι. Την µε αριθµό πρωτοκόλλου 57319/46861/30-10-13 απόφαση του  Γενικού 

Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης  Αττικής. 

   Για το έργο υπογράφηκε η υπ’ αριθµ. 742/10-1-2014 σύµβαση µε 

χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του έργου δέκα έξι (16) µήνες. Με την υπαριθµ 

138/27-4-2015 απόφαση Δ.Σ εγκρίθηκε παράταση της προθεσµίας εκτέλεσης του 

έργου κατά 5 µήνες και είκοσι µία ηµέρες δηλαδή µέχρι 31-10-2015.  

   Σύµφωνα µε το άρθρο 61 του Ν. 3669/2008, η Διευθύνουσα Υπηρεσία µε την 

υπαριθµ 41770/1276/28-9-2015 απόφασή της κήρυξε έκπτωτη την ανάδοχο Κ/ΞΙΑ 

ΜΠΟΝΑΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΜΑΡΑΛΕΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του έργου «Βιοκλιµατική 

αναβάθµιση Πλατείας Πηγάδας (Καλαβρύτων) και περιµετρικών οδών» επειδή δεν 

προέβη στην εκτέλεση οιασδήποτε εκ των συγκεκριµένων εργασιών που είχαν οριστεί 

στην από 4-9-2015 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. 

                Η ανάδοχος Κ/ΞΙΑ υπέβαλε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 44484/13-10-2015  ένσταση 

κατά της ως άνω µε αριθµό 41770/1276/28-9-2016 απόφασης έκπτωσης, η οποία 

απορρίφθηκε µε την 500/2015 απόφαση Δ.Σ. µετά και τη σύµφωνη γνώµη του Τεχνικού 

Συµβουλίου Δηµοσίων Έργων µε το υπαριθµ 20151/2-12-2015 έγγραφό του. Με την 

500/2015 απόφαση Δ.Σ. οριστικοποιήθηκε η έκπτωση της αναδόχου Κ/ΞΙΑΣ και η 
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υπηρεσία µας µε το υπαριθµ 55428/10-12-2015 έγγραφό της προς ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ ζήτησε 

την κατάπτωση υπέρ του Δήµου των κατατεθειµένων εγγυητικών επιστολών καλής 

εκτέλεσης της αναδόχου Κ/ΞΙΑΣ, συνολικού ποσού 477.176,88 €.  

              Η ανάδοχος Κ/ΞΙΑ προσέφυγε στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά κατά της υπαριθµ 

500/2015 απόφασης του Δηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία οριστικοποιήθηκε η 

έκπτωσή της και παράλληλα υπέβαλε στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά την  υπ’ αριθµ. 

33/8-12016 ΑΙΤΗΣΗ περί αναστολής εκτελέσεως:  α) της παράλειψης του Γενικού 

Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Αττικής να αποφανθεί εµπρόθεσµα επί της 

από 21-12-2015 αιτήσεως θεραπείας της αναδόχου Κ/ΞΙΑΣ β) της υπ’ αριθµ. 500/2015  

απόφασης του Δηµοτικού Συµβουλίου του Δήµου µε την οποία απερρίφθη η ένστασή της 

κατά της απόφασης έκπτωσης και µε την οποία οριστικοποιήθηκε η έκπτωση της 

αναδόχου Κ/ΞΙΑΣ από την εργολαβία  γ) της υπ’ αριθµ. 41770/1276/28-9-2015 απόφασης 

του Προϊσταµένου της Δ/νουσας Υπηρεσίας µε την οποία η Κ/ΞΙΑ κηρύχθηκε για δεύτερη 

φορά έκπτωτη και δ) κάθε άλλης συναφούς προγενέστερης ή µεταγενέστερης πράξης ή 

παράλειψης. 

              Το Διοικητικό Εφετείο µε την υπαριθµ 14/2016 απόφαση του Γ΄ Τµήµατος 

απέρριψε την αίτηση αναστολής. Στη συνέχεια η ανάδοχος Κ/ΞΙΑ προσέφυγε εκ νέου στο 

Διοικητικό Εφετείο Πειραιά ζητώντας ανάκληση της ως άνω µε αριθµό 14/2016 

απόφασης. 

              Η µε αριθµό 34/2016 απόφασης του Γ΄ Τµήµατος του Διοικητικού Εφετείου έκανε 

εν µέρει δεκτή την ως άνω αίτηση και µόνον όσον αφορά στη µη κατάπτωση των 

εγγυητικών επιστολών µέχρι την οριστική εκδίκαση της  σχετική προσφυγής της αναδόχου 

Κ/ΞΙΑΣ, η δικάσιµος εκδίκασης της οποίας δεν έχει ακόµα προσδιοριστεί από το 

Διοικητικό Εφετείο. 

            Συµπληρωµατικά σας γνωρίζουµε ότι οι εκτελεσµένες εργασίες στο ως άνω έργο 

ανέρχονται σε ποσοστό περίπου 10% του αρχικού αντικειµένου και περιορίζονται στο 

χώρο της πλατείας καθώς και ότι το έργο έχει απενταχθεί από τη χρηµατοδότηση µε βάση 

την υπ’ αριθµ.  292 ΕΦΔ ΚΑΠΕ ΕΠΠΕΡΑΑ/8-6-2016 απόφαση της  Ειδικής Γραµµατείας 
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Διαχείρισης τοµεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονοµίας Ανάπτυξης και 

Τουρισµού. 

Β. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Ή  ΜΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ«Βιοκλιµατική αναβάθµιση Πλατείας Πηγάδας 

(Καλαβρύτων) και περιµετρικών οδών» 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου  61 του Ν.3669/2008, αν -   µετά 

την οριστικοποίηση της έκπτωσης - η Προϊσταµένη Αρχή αποφασίσει την ολοκλήρωση 

του έργου, προσκαλεί τον επόµενο κατά σειρά µειοδότη του διαγωνισµού, στον οποίο 

αναδείχθηκε ο έκπτωτος ανάδοχος και του προτείνει να αναλάβει αυτός το έργο 

ολοκλήρωσης της έκπτωτης εργολαβίας, µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει 

της προσφοράς που υπέβαλε στο διαγωνισµό. Η σύµβαση εκτέλεσης συνάπτεται εφόσον 

εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση της πρότασης περιέλθει στην 

Προϊσταµένη Αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της 

προθεσµίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. Αν ο ανωτέρω µειοδότης δεν δεχθεί 

την πρόταση σύναψης σύµβασης, η Προϊσταµένη Αρχή προσκαλεί τον επόµενο κατά 

σειρά µειοδότη, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία. Εφόσον και αυτός 

απορρίψει την πρόταση, η Προϊσταµένη Αρχή για την ανάδειξη αναδόχου στο έργο 

προσφεύγει κατά την κρίση της είτε στην ανοικτή δηµοπρασία είτε στη διαδικασία µε 

διαπραγµάτευση, κατά τις οικείες διατάξεις. Η διαδικασία της παραγράφου αυτής δεν 

εφαρµόζεται µόνο στην περίπτωση που η προϊσταµένη αρχή κρίνει αιτιολογηµένα ότι οι 

παραπάνω προσφορές δεν είναι ικανοποιητικές για τον κύριο του έργου, ενώ µπορεί να 

εφαρµόζεται αναλογικά και σε περίπτωση ολοκλήρωσης του έργου, ύστερα από 

αυτοδίκαιη διάλυση της σύµβασης κατόπιν πτώχευσης του αναδόχου ή διάλυση µε 

υπαιτιότητα του κυρίου του έργου κατά τις κείµενες διατάξεις. 

           Ο Δήµος Πειραιά δύναται σε περίπτωση που δεν αποφασιστεί η ολοκλήρωση του 

έργου κατά τα ανωτέρω να προβεί σε  αποκατάσταση-ανάπλαση µόνο της πλατείας, στην 

οποία και εστιάζονται κατά το µεγαλύτερο µέρος οι επεµβάσεις της έκπτωτης 

κοινοπραξίας.  Η αποκατάσταση µόνο της πλατείας είναι ένα τελείως διαφορετικό τεχνικά 

έργο και σαφώς µε µικρότερο προϋπολογισµό σε σχέση µε όλο το υπόλοιπο µη 
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κατασκευασθέν έργο.  Η αποκατάσταση της πλατείας δύναται να πραγµατοποιηθεί είτε 

από τα συνεργεία του Δήµου είτε µε  εργολαβία. 

 Κατά την άποψη της υπηρεσίας µας  και µετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης 

της αρχικής αναδόχου κοινοπραξίας δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση του έργου 

«Βιοκλιµατική αναβάθµιση Πλατείας Πηγάδας (Καλαβρύτων) και περιµετρικών οδών» 

διότι έχουν ανατραπεί οι όροι της αρχικής δηµοπράτησης (χρονοδιάγραµµα, 

χρηµατοδότηση κλπ).  

          Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε για τη λήψη απόφασης για την ολοκλήρωση ή 

µη του έργου «Βιοκλιµατική αναβάθµιση Πλατείας Πηγάδας (Καλαβρύτων) και περιµετρικών 

οδών» σύµφωνα µε την παρ. 13 του άρθρου 61 του ν. 3669/2008. 

 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                                        Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

   Κ.  ΣΙΓΑΛΑΚΟΣ                                                                          ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΩΡΑΛΗΣ 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Β. ΤΑΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
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