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Τα προβλήµατα που προέκυψαν για το έργο ¨ Ανάπλαση οδών Μ.Γερουλάνου - 
Αλεξιουπόλεως µε δηµιουργία ποδηλατοδρόµου και διαµόρφωση πλατειών ¨ είναι γνωστά. 
Άλλωστε έχουµε επανειληµµένα συζητήσει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Στη συνεδρίαση της 25ης  Φεβρουαρίου του 2011 είχαµε συζητήσει αναλυτικά και είχαµε 
καταλήξει ότι παρά τα προβλήµατα τεχνικής φύσης (στένεµα του οδοστρώµατος,  
κυκλοφοριακά, δυσκολίες που θα συναντούσαµε στην πλατεία, και σοβαρές ενστάσεις 
από πολίτες κατοίκους στη Γερουλάνου), να συνεχιστεί το έργο γιατί στην περίπτωση της 
µη συνέχισης του έργου, οι αρνητικές συνέπειες θα ήταν µεγαλύτερες από τα   οφέλη.
Βασικοί λόγοι που βάρυναν σε αυτή την απόφαση ήταν:

- Αν σταµατούσε το έργο µε απόφαση του ∆ήµου θα ήταν υποχρεωµένος ο ∆ήµος να 
επιστρέψει τα χρήµατα στη διαχειριστική αρχή για όσο έργο είχε εκτελεστεί

- Η εργοληπτική εταιρεία θα διεκδικούσε το κέρδος που προσδοκούσε από το 
υπόλοιπο του έργου που δεν θα είχε εκτελεσθεί. 

Στο διάστηµα που πέρασε ως Τεχνική Υπηρεσία αλλά και ως ∆ιοίκηση προσπαθήσαµε να 
τρέξουµε το έργο.  
Σήµερα έχουµε τα εξής νέα στοιχεία .

- Ο συµβατικός χρόνος για την περαίωση του έργου λήγει 30 Σεπτεµβρίου του 2011.  
Το τµήµα του έργου  που έχει εκτελεστεί είναι πολύ µικρό σε σχέση µε το σύνολο. 
Είναι αδύνατο να περαιωθεί σε αυτό το χρονικό πλαίσιο.

- Η ανάδοχος εταιρία υπέβαλε στο ∆ήµο έγγραφο µε αριθ. πρωτ. 26879/27/7/2011 
µε το οποίο εξωτερικεύει τη βούλησή της για την µη προβολή αξιώσεων 
αποζηµίωσης σε περίπτωση µη συνέχισης του έργου, υπό την προϋπόθεση της 
προέγκρισης του ΑΠΕ από τη ∆ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής.

- Η σύµφωνη γνώµη προέγκρισης του ΑΠΕ για το µέχρι σήµερα φυσικό αντικείµενο 
,αποτελεί και κλείσιµο του έργου χωρίς να προκληθεί απένταξη του µε επιβολή 
αξιώσεων έναντι του ∆ήµου.       

- Η ∆ιαχειριστική Αρχή  σε συζήτηση που είχαµε µας ενηµέρωσε ότι µια τέτοια λύση 
µπορεί να γίνει αποδεκτή , λαµβάνοντας υπ' όψιν ότι το τµήµα του έργου που έχει 
εκτελεστεί έχει αυτοτέλεια και καθίσταται λειτουργικό.

-    Εδώ αναφέρουµε το έγγραφο της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής µε αριθ. πρωτ. 
2998/7-9-2011, στο οποίο αναφέρεται συνοπτικά το ιστορικό του έργου από τις 
4-2-2011 που υποβλήθηκε η ειδική δήλωση διακοπής εργασιών. Συνοπτικά, 
κατάθεση εκ µέρους του εργολάβου στις 4-2-11 ειδικής δήλωσης δήλωσης 
διακοπής και στην συνέχεια 6-4-11 αίτησης διάλυσης µε κύριο λόγο την µη έγκαιρη 
καταβολή πληρωµών που πρέκυψε από την εφαρµογή του σχεδίου "Καλλικράτη" 
στους ∆ήµους. Από επιθεώρηση που πραγµατοποιήθηκε από στελέχη της 
Περιφέρειας,  έγινε αντιληπτό ότι στην περίοδο Φεβρουαρίου - Ιουνίου 2011, 
υπήρξε ανταλλαγή πλήθους επιστολών νοµικού περιεχοµένου και ότι η παύση 
εργασιών παρέµενε ανενεργή. ∆εν διαφαινόταν άρση της διαφοράς και συνέχιση 
των εργασιών. Αναφέρει επίσης ότι θα ήτανε υποχρεωµένη να προβεί έως και στην 
απένταξη του έργου και την επιστροφή των καταβληθέντων ποσών, αφόσον 
εξακολουθούσε να παραµένει η διακοπή των εργασιών. Γι' αυτό το λόγο 
συζητήθηκε η περίπτωση µείωσης του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου, στα 



πλαίσια της νοµοθεσίας ∆ηµοσίων Εργων.
      Για να γίνει αυτό, δηλαδή οποιαδήποτε τροποποίηση, πρέπει να υποβληθεί µε 

σχέδιο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) για προέγκριση. Για να τύχει 
έγκρισης, πρέπει να τηρούνται οι εξής προυποθέσεις: 1) Το τµήµα του έργου που 
τελικά θα εκτελεστεί να έχει αυτοτέλεια, να καθίσταται λειτουργικό και να βρίσκεται 
σε συνάφεια τεχνική και οικονοµική µε το αρχικό σχέδιο που εγκρίθηκε και 
χρηµατοδοτήθηκε. 2) Ο προτεινόµενος ΑΠΕ να ακολουθεί τις απαιτήσεις της 
νοµοθεσίας που διέπει τα δηµόσια έργα και τους κανόνες διαχείρισης του ΕΣΠΑ.

-    Επίσης, σας ενηµερώνουµε ότι ο εργολάβος έχει ασκήσει αίτηση θεραπείας 
ενώπιον του Γεν. Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής, να κάνει δεκτή 
την υποβληθείσα µε αριθ. πρωτ. 10256/21-4-11 ένστασή του, η οποία αφορά την 
ένσταση κατά της απόφασης της ∆.Υ. µε αριθ. πρωτ. 8583/6-4-11 αιτήσεώς του για 
διάλυση της σύµβασης, να ακυρωθεί η 145/2011 απόφαση ∆.Σ., µε την οποία 
απερρίφθη η µε αρ.πρωτ. 8583/6-4-11 αίτησή του για την διάλυση της σύµβασης 
και να γίνει δεκτό το αίτηµά του να διαλυθεί η σύµβαση.

Κατόπιν των ανωτέρω, και µε δεδοµένα οτι α) ο ∆ήµος δεν ζηµιώνεται ούτε απέναντι στην 
Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής ούτε στην ανάδοχο εταιρία, και β) 
Το τµήµα του έργου που τελικά έχει εκτελεστεί, έχει αυτοτέλεια,καθίσταται λειτουργικό και 
βρίσκεται σε συνάφεια τεχνική και οικονοµική µε το αρχικό σχέδιο που εγκρίθηκε και 
χρηµατοδοτήθηκε, 
Καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει την µείωση του φυσικού και οικονοµικού 
αντικειµένου του έργου, µε την προυπόθεση προέγκρισης του σχετικού ΑΠΕ, δίνοντας 
εντολή στην Τ.Υ. του ∆ήµου για την σύνταξη σχεδίου ΑΠΕ, το οποίο θα υποβληθεί στην 
Ενδ. ∆ιαχειριστική Αρχή για προέγκριση, στα πλαίσια της νοµοθεσίας των ∆ηµοσίων 
Εργων.
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