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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 Εκ  του υπ’ αριθ. 24/5-10-2017 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
Δημοτικού Σ/λίου Δήμου Μεγάρων. 
 

Αριθ.αποφ. 247/2017 
Συμβιβαστική επίλυση επί της με ΓΑΚ 112456/15 
και ΕΑΚ 14532/15 αγωγής της εταιρείας «ΘΩΜΑΣ 
ΛΟΥΚΑΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ» κατά του Δήμου Μεγαρέων. 

  
 Στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σήμερα 5 Οκτωβρίου 
2017 ημέρα Πέμπτη & ώρα 21:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 16151/29-9-2017 
εγγράφου προσκλήσεως της Προέδρου αυτού κας Μαυροειδή Βασιλικής που 
επιδόθηκε σε κάθε ένα εκ των μελών αυτού ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τα 
σχετικά αποδεικτικά επιδόσεως, σύμφωνα με τις Δ/ξεις των άρθρων 67 και 69 του 
Ν.3852/2010. 
 Διαπιστωθείσης νομίμου απαρτίας δεδομένου ότι επί συνόλου 33 
Δημοτικών Συμβούλων ευρέθησαν παρόντες 24 ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Μαυροειδή Βασιλική-Πρόεδρος Κολάτας Ιωάννης Ρήγα Ιωάννα 
Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Σωτηρίου Γεώργιος Βογιατζή Εμμανουέλα 
Μιχάλαρος Γεώργιος Δρυμούσης Κων/νος Μαρινάκης Ιωάννης 
Κοσμόπουλος Ελευθεριος Πολυχρόνης Ιερόθεος Πιλίλης Σωτήριος 
Δήμας Ιωάννης Παπαπανούσης Νικόλαος Ζάλης Αθανάσιος 
Κορώσης Σπυρίδων . Σταμούλης Ιωάννης Κόττας Βασίλειος 
Λέλης Μελέτιος Φωτίου Σταύρος του Κων Βαρελάς Κλεάνθης 
Καράμπελας Κων/νος Δρένης Αθανάσιος Παπαλευθέρης Ελευθ. 
Παπανίκος Δημήτριος Μπερδελής Γεώργιος Γρίβα Παναγιώτα 
Ρήγα Ελένη Μαργέτης Παναγιώτης --------- 
Φυλακτός Κων/νος Χοροζάνης Αντώνιος  Λιώτας Δημοσθ.-ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Καστάνη Αικατερίνη Μιχάλαρος Ιωάννης Δημοτ. Κοινότ.Ν.Περάμου 
   
 Η κα. Πρόεδρος   εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 

Προσκληθείς παρίστανται και ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Σταμούλης Ι. 
Γρηγόριος καθώς και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινοτήτας 
Μεγαρέων κ. Μουσταϊρας Ηλίας. 

Τo Δημοτικό Συμβούλιο ομοφώνως εγκρίνει να συζητηθεί ως 1ο θέμα το 11ο 
θέμα της ημερησίας διατάξεως. 

Στο μέσον της υπ’ αριθ. 247/2017 αποφάσεως προσήλθαν οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.κ. Μαρινάκης Ιωάννης και Παπαλευθέρης  Ελευθέριος. 

………………………………………………………………………………………….. 
 Αρχομένης της συνεδριάσεως η κα. Πρόεδρος εισηγείται το  11ο θέμα της 
ημερησίας Δ/ξεως περί του εν περιλήψει αντικειμένου το οποίο το Δημοτικό 
Συμβούλιο ομοφώνως εγκρίνει να συζητηθεί ως 1ο θέμα και θέτει υπ’ όψη των 
μελών την υπ’ αριθ. 588/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
μας με θέμα «Συμβιβαστική επίλυση επί της με ΓΑΚ 112456/2015 και ΕΑΚ 
14532/2015 αγωγής της «ΘΩΜΑΣ ΛΟΥΚΑΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ» κατά του Δήμου 
Μεγαρέων», η οποία έχει ως εξής: 
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Συνεχιζομένης της συνεδριάσεως και μετά από διαπίστωση της απαρτίας ,ο 
Πρόεδρος και Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Σταμούλης Γρηγόριος, εισηγείται το 3ο  θέμα  του 
εκτός ημερησίας διατάξεως που αναφέρεται στην περίληψη θεωρηθέντος ως  
κατεπείγοντος κατόπιν ομοφώνου αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με 
το άρθρο 72 παρ. 6 του Ν.3852/2010 και θέτει υπ’ όψη των μελών της Επιτροπής,  την 
εισήγηση της Νομικής Σ/λου του Δήμου μας, κ.Αικατερίνης Σύρκου, που αναφέρει τα εξής: 
Α. Η εταιρεία, με την επωνυμία, "ΘΩΜΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ", με την από 4.12.2015 με Γ.Α.Κ. 112456/2015 και Ε.Α.Κ. 14532/2015 αγωγή 
της που εκκρεμεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (δικάσιμος μετά από 
αναβολή: 12.10.2017) διεκδικεί τη νομιμότοκη πληρωμή της για την εκτέλεση δέκα (10) 
έργων για λογαριασμό του Δήμου Μεγαρέων. Τα έργα αυτά, όπως περιγράφονται στην 
ένδικη αγωγή, είναι συνοπτικά τα εξής: 
1) «Εργασίες σε χώρο που προοριζόταν για χώρος γηπέδου στο συνοικισμό Μελί του 
Δήμου Μεγαρέων»: Το έργο πραγματοποιήθηκε, όπως ισχυρίζεται η ενάγουσα, κατά το 
χρονικό διάστημα από τις 10.9.2009 μέχρι τις 5.10.2009  αντί εργολαβικού τιμήματος 
είκοσι πέντε χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα (25.830) ευρώ πλέον εργολαβικού οφέλους 
ύψους 18% και γενικών δαπανών, συνολικά δηλαδή ποσού τριάντα χιλιάδων τετρακοσίων 
εβδομήντα εννιά ευρώ και σαράντα λεπτών (30.479,4 €) πλέον ΦΠΑ. 
2) «Κατασκευή σταμπωτού οδοστρώματος σε διάφορες οδούς του Δήμου Μεγαρέων»: Το 
έργο, σύμφωνα με την ενάγουσα, πραγματοποιήθηκε, κατά το χρονικό διάστημα από τις 
26.7.2010 έως τις 3.9.2010 αντί εργολαβικού τιμήματος δεκατριών χιλιάδων πεντακοσίων 
δεκαεφτά ευρώ κι εξήντα επτά λεπτών (13.517,67 €) πλέον εργολαβικού οφέλους ύψους 
18% και γενικών δαπανών, συνολικά δηλαδή ποσού δεκαπέντε χιλιάδων εννιακοσίων 
πενήντα ευρώ κι ογδόντα πέντε λεπτών (15.950,85 €) πλέον ΦΠΑ. Το εν λόγω έργο 
προέβλεπε την τοποθέτηση σταμπωτού οδοστρώματος στις οδούς Φωκά, Ορσίπου, 
πάροδος Ορσίπου, Σκρα και Κολοκοτρώνη που βρίσκονται εντός του εγκεκριμένου 
πολεοδομικού σχεδίου του Δήμου Μεγαρέων, πέραν δηλαδή αυτών που είχαν ανατεθεί 
στην ενάγουσα εταιρεία με την από 29.11.2010 σύμβαση κατασκευής έργου που 
συνάφθηκε μεταξύ του Δήμου Μεγαρέων κι αυτής, δυνάμει του από 26.7.2010 
διεξαχθέντος πρόχειρου διαγωνισμού. 
3) «Επέκταση του έργου κατασκευής οδού μεταξύ των υπ’ αρίθ. 501 και 502 Ο.Τ. του 
εγκεκριμένου πολεοδομικού σχεδίου του Δήμου Μεγαρέων»: Το έργο πραγματοποιήθηκε 
από τις 7.5.2010 μέχρι τις 15.6.2010 αντί εργολαβικού τιμήματος δύο χιλιάδων 
τετρακοσίων εξήντα οκτώ κι εβδομήντα δύο (2.468,72 €) πλέον εργολαβικού οφέλους 
ύψους 18% και γενικών δαπανών, συνολικά δηλαδή ποσού δύο χιλιάδων εννιακοσίων 
δώδεκα ευρώ και πενήντα λεπτών (2.912,5 €) πλέον ΦΠΑ, αποτελούσε δε επέκταση του 
έργου με τίτλο «Κατασκευή οδού μεταξύ των Ο.Τ. 501 ΚΑΙ 502» που είχε ανατεθεί στη 
«ΖΗΝΩΡ ΕΤΕ», με την υπ’ αριθ. πρωτ. 3177/14.4.2010 σύμβαση, μετά τη διεξαγωγή 
σχετικού προχείρου μειοδοτικού διαγωνισμού, στον οποίο η ενάγουσα μειοδότησε. 
4) «Εργασίες ανάπλασης του εργοταξίου του Δήμου Μεγαρέων»: Το έργο αυτό 
παραδόθηκε εμπρόθεσμα στο Δήμο Μεγαρέων στις 21.9.2010 εν συνόλω, 
συμπεριλαμβανομένων δηλαδή τόσο των εργασιών που προβλέπονταν στην υπ’ αρίθ. 
4608/21.5.2010 σύμβαση που σύναψε η ενάγουσα με τον Δήμο –μετά τη διεξαγωγή 
πρόχειρου διαγωνισμού, στον οποίο αυτή είχε μειοδοτήσει- όσο και των επιπλέον 
εργασιών που της ανατέθηκαν προφορικά αντί εργολαβικού τιμήματος τριάντα ενός 
χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα εννέα ευρώ και σαράντα εννέα λεπτών (31.449,49 €) 
πλέον εργολαβικού οφέλους ύψους 18% και γενικών δαπανών, συνολικά δηλαδή ποσού 
τριάντα εφτά χιλιάδων εκατό δέκα ευρώ και σαράντα λεπτών (37.110,4 €) πλέον ΦΠΑ. 
5) «Αποξήλωση επιφάνειας οδοστρώματος της οδού Γεωργίου Σχινά». Το έργο αυτό 
εκτελέστηκε εντός τριών ημερών και συγκεκριμένα στις 25, 26 και 27 Αυγούστου 2010 αντί 
εργολαβικού τιμήματος δύο χιλιάδων πενήντα ενός ευρώ και δεκαοκτώ λεπτών (2.051,18 
€) πλέον εργολαβικού οφέλους ύψους 18% και γενικών δαπανών, συνολικά δηλαδή 
ποσού δύο χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι ευρώ και σαράντα λεπτών (2.420,4 €) πλέον 
ΦΠΑ. 
6) «Εργασίες στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου Μεγάρων». Το εν λόγω έργο εκτελέστηκε 
στις 19 και 20 Μαρτίου 2011 (ήμερες Σάββατο και Κυριακή, προκειμένου να μην 
παρεμποδιστεί η ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας) αντί εργολαβικού αντιτίμου χιλίων 
εφτακοσίων ενενήντα ευρώ κι εβδομήντα έξι λεπτών (1.790,76 €) πλέον εργολαβικού 
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οφέλους ύψους 18% και γενικών δαπανών, συνολικά δηλαδή ποσού δύο χιλιάδων εκατό 
δεκατριών ευρώ κι εννιά λεπτών (2.113,09 €) πλέον ΦΠΑ. 
7α) «Αλλαγή και αύξηση του πλάτους του οδοστρώματος μήκους 30 μ. κι αλλαγή της 
ακτίνας καμπυλότητας στο άκρο της εισόδου στον κόμβο της Έξω Βρύσης». Το 
συγκεκριμένο έργο εκτελέστηκε από τις 19.1.2010 μέχρι τις 22.1.2010 αντί εργολαβικού 
αντιτίμου τριών χιλιάδων τετρακοσίων δέκα (3.410) ευρώ πλέον εργολαβικού οφέλους 
ύψους 18% και γενικών δαπανών, συνολικά δηλαδή ποσού τεσσάρων χιλιάδων είκοσι 
τριών ευρώ κι ογδόντα λεπτών (4.023,8€) πλέον ΦΠΑ.  
7β) «Αποκατάσταση κλίσης στη συμβολή των οδών Λουκιανού και Λυσίου, που βρίσκονται 
στο ΟΤ 42-28-40 του εγκεκριμένου πολεοδομικού σχεδίου του Δήμου Μεγαρέων». Το 
έργο αυτό έλαβε χώρα στις  26 και 27 /1 / 2010 αντί εργολαβικού τιμήματος χιλίων 
οκτακοσίων τριάντα (1.830) ευρώ πλέον εργολαβικού οφέλους ύψους 18% και γενικών 
δαπανών, συνολικά δηλαδή ποσού δύο χιλιάδων εκατό πενήντα εννιά ευρώ και σαράντα 
λεπτών (2.159,4 €) ευρώ πλέον ΦΠΑ.  
7γ) «Θραύση βράχων κι απομάκρυνσή τους από οικόπεδο ιδιοκτησίας του Ευάγγελου 
Καλλιούπη, κείμενου στα Μέγαρα Αττικής, στην περιοχή Αγίου Δημητρίου, θέση Βορινά». 
Το εν λόγω έργο από τις 23.3.2010 μέχρι τις 27.3.2010 αντί εργολαβικού αντιτίμου πέντε 
χιλιάδων εκατό (5.100) ευρώ πλέον εργολαβικού οφέλους ύψους 18% και γενικών 
δαπανών, συνολικά ποσού έξι χιλιάδων δεκαοκτώ (6.018) ευρώ πλέον ΦΠΑ και 
7δ) «Εργασίες στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μεγαρέων». Το έργο αυτό 
έλαβε χώρα από τις 16.6.2010 μέχρι τις 18.6.2010 αντί εργολαβικού τιμήματος τριών 
χιλιάδων εξακοσίων τριάντα (3.630) ευρώ πλέον εργολαβικού οφέλους ύψους 18% και 
γενικών δαπανών, συνολικά δηλαδή ποσού τεσσάρων χιλιάδων ογδόντα τριών ευρώ και 
σαράντα λεπτών (4.283,4 €) πλέον ΦΠΑ». 
Οι τόκοι για τα ανωτέρω έργα είχαν διαμορφωθεί στις 25.9.2017 στα εξής ποσά: 14.580 
ευρώ για το υπ’ αρίθ. 1 έργο,  6.754,04 ευρώ για το υπ’ αρίθ. 2 έργο,  1.272,08 ευρώ για 
το υπ’ αρίθ. 3 έργο, 15.610,76 ευρώ για το υπ’ αρίθ. 4 έργο,1.028,1 ευρώ για το υπ’ αρίθ. 
5 έργο, 826,37 ευρώ για το υπ’ αρίθ. 6 έργο,1.852,71 ευρώ για το υπ’ αρίθ. 7α 
έργο,992,48 ευρώ για το υπ’ αρίθ. 7β έργο, 2.707,6 ευρώ για το υπ’ αρίθ. 7γ έργο και 
1.868,72 ευρώ για το υπ’ αρίθ. 7δ έργο. 
Επιπλέον, η ενάγουσα διεκδικεί το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ ως 
αποζημίωση, λόγω ηθικής βλάβης, εξαιτίας της μη εκπλήρωσης των συμβατικών 
υποχρεώσεων του Δήμου, νομιμότοκα από την επίδοση της ως άνω αγωγής και μέχρι την 
ολοσχερή εξόφληση. 
Συνοπτικά, το σύνολο των απαιτήσεών της ενάγουσας ανέρχεται στο ποσό των εκατό 
εφτά χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα ενός ευρώ κι είκοσι τεσσάρων λεπτών (107.471,24 
€) για κεφάλαιο,πλέον είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ ως αποζημίωση απ’ τη μη 
εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του Δήμου, πλέον συνολικού ποσού σαράντα 
εφτά χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα δύο ευρώ κι ογδόντα έξι λεπτών (47.492,86 €) για 
οφειλόμενους τόκους, ήτοι συνολικά στο ποσό των εκατό εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων 
εννιακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ και δέκα λεπτών (174.964,10 €).  
Β. Η ενάγουσα εταιρεία υπέβαλε την από 25.9.2017 πρότασή της προς τον Δήμο προς 
επίτευξη συμβιβασμού: Προτάθηκαν: 
«Παραίτησή απ’ το αιτούμενο κονδύλιο των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ ως αποζημίωση 
απ’ τη μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του Δήμου. 
Παροχή έκπτωσης για τα υπ’ αρίθ. 1, 2 και 4 έργα ύψους 8% επί των διεκδικούμενων 
ποσών, έκαστο εκ των οποίων υπερβαίνει το ποσό των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ, 
ήτοι του προβλεπόμενου απ’ το νόμο ορίου απευθείας ανάθεσης. Με τον τρόπο αυτό, το 
κεφάλαιο για τα έργα αυτά περιορίζεται στο ποσό των εβδομήντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων 
πενήντα εφτά ευρώ και σαράντα λεπτών (76.857,4 €) αντί του οφειλόμενου ποσού των 
ογδόντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα ευρώ κι εξήντα πέντε λεπτών (83.540,65 * 
0,92 = 76.857,4 €). 
Παραίτηση απ’ το εργολαβικό όφελος που οφείλεται για τα υπόλοιπα έργα –υπ’ αρίθ. 3, 5, 
6, 7α, 7β, 7γ, 7δ- ύψους 18%. Στο πλαίσιο αυτό, το οφειλόμενο ποσό για τα έργα αυτά 
περιορίζεται απ’ το αρχικό ποσό των είκοσι τριών χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα ευρώ και 
πενήντα εννιά λεπτών (23.930,59 €) στο ποσό των είκοσι χιλιάδων διακοσίων ογδόντα 
ευρώ και δεκαέξι λεπτών (23.930,59 / 1,18 = 20.280,16 €). 
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Καταβολή του 75% των οφειλόμενων νόμιμων τόκων, ήτοι του ποσού των τριάντα πέντε 
χιλιάδων εξακοσίων δεκαεννιά ευρώ κι εξήντα πέντε λεπτών αντί του αρχικού ποσού των 
σαράντα εφτά χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα δύο ευρώ κι ογδόντα έξι λεπτών  (47.492,86 
* 0,75 = 35.619,65 €).  
Προτάθηκε δηλαδή να καταβληθεί για τις παραπάνω αιτίες το συνολικό ποσό των εκατό 
τριάντα δύο χιλιάδων εφτακοσίων πενήντα εφτά ευρώ κι είκοσι ένα λεπτών (132.757,21 €)». 
Γ. Ακολούθως, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μεγαρέων, με την από 
27.9.2017 εισήγησή της, επισήμανε επί της συγκεκριμένης υπόθεσης τα εξής: 
''Επί της από 4.12.2015 με Γ.Α.Κ. 112456/2015 και Ε.Α.Κ. 14532/2015 αγωγής της 
εταιρείας, με την επωνυμία, «ΘΩΜΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εκκρεμεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τακτική 
διαδικασία, δικάσιμος μετά από αναβολή: 12.10.2017), με την οποία αγωγή η ως άνω 
εταιρεία διεκδικεί τη νομιμότοκη πληρωμή της για την εκτέλεση δέκα (10) έργων για 
λογαριασμό του Δήμου Μεγαρέων, επισημαίνουμε τα εξής:  
Η ανωτέρω εταιρεία ισχυρίζεται ότι, εξαιτίας της πολύχρονης επαγγελματικής σχέσης που 
διατηρούσε με τον Δήμο Μεγαρέων, εκτέλεσε την τριετία 2009-2011 έργα, κατόπιν 
προφορικών αναθέσεων χωρίς διαγωνιστικές διαδικασίες και χωρίς την υπογραφή 
σχετικών συμβάσεων, με την υπόσχεση ότι στην πορεία θα γινόταν σε αυτήν η ανάλογη 
ανάθεση και υπογραφή σύμβασης, για να πληρωθεί. 
Η Τεχνική Υπηρεσία πραγματοποίησε, παρουσία του εκπροσώπου της κατασκευάστριας  
εταιρείας «ΖΗΝΩΡ Ε.Τ.Ε.», αυτοψία στον τόπο των έργων και διαπίστωσε την 
πραγματοποίηση αυτών. Επίσης, πιστοποιήθηκε το είδος των εργασιών που εκτελέστηκαν 
για την κατασκευή των έργων, ενώ οι ποσότητες ορισμένων εργασιών (χωματουργικά, 
ημερομίσθια  μηχανημάτων και προσωπικού κλπ) δεν μπορούσαν να ελεγχθούν, 
δεδομένου ότι έχουν παρέλθει από τον χρόνο κατασκευής των έργων ως σήμερα 6 έως 9 
χρόνια.  
Η υπηρεσία έλεγξε επίσης το κόστος κατασκευής των έργων και διαπίστωσε ότι για τον 
υπολογισμό του κόστους των έργων ελήφθησαν υπ’ όψιν εκ μέρους της εταιρείας οι τιμές 
του Α.Τ.Ο.Ε του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, όπως ίσχυαν, κατά το χρόνο κατασκευής 
των έργων, ενώ παράλληλα στο κόστος κατασκευής είχε υπολογισθεί αύξηση για δαπάνη 
Γενικών Εξόδων και Όφελος Εργολάβου, ποσοστού  18%.  
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, διαπιστώθηκε ότι τρία (3) έργα της εταιρίας (και συγκεκριμένα 
τα υπ’ αρίθ. 1, 2 και 4, όπως περιγράφονται στην ένδικη αγωγή) ήταν δαπάνης μεγαλύτερης 
του ορίου της απευθείας ανάθεσης (12.000 ευρώ) που σημαίνει ότι σωστά υπολογίστηκε στο 
κόστος αυτό το ποσοστό 18% των Γενικών Εξόδων και Όφελος Εργολάβου, πλην όμως δεν 
υπολογίστηκε καθόλου ποσοστό εκπτώσεως επί του συνολικού κόστους που θα προσέφερε 
οποιοσδήποτε επιθυμούσε να αναλάβει το έργο. Τα υπόλοιπα εφτά (7) έργα (δηλαδή τα υπ’ 
αρίθ. 3, 5, 6, 7α, 7β, 7γ και 7δ της ένδικης αγωγής ) ήταν δαπάνες κάτω των 12.000,00 
ευρώ εντός του ορίου των απευθείας αναθέσεων και σε αυτά τα έργα δεν προβλέπεται 18%  
Γ.Ε. & Ο.Ε. 
Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται στο συνολικό κόστος των τριών πρώτων έργων (και 
συγκεκριμένα τα υπ’ αριθ. 1, 2 και 4) άνω των 12.000,00 ευρώ να υπολογιστεί ένα εύλογο 
ποσοστό έκπτωσης, για δε τα εφτά (7) υπόλοιπα έργα (δηλαδή τα υπ’ αρίθ. 3, 5, 6, 7α, 7β, 
7γ και 7δ) να μην υπολογιστεί το ποσοστό 18% των Γ.Ε & Ο.Ε. 
Ειδικότερα:  
Τα υπ’ αριθ. 1, 2 και 4 έργα να υπολογιστούν με έκπτωση ύψους 12% αντί της 
προταθείσας έκπτωσης απ’ την ενάγουσα ύψους 8%. Άρα, το κεφάλαιο για τα έργα αυτά 
περιορίζεται στα ποσά των 26.821,87 €, 14.036,75 € και 32.657,15 €, αντί των αρχικών 
ποσών 30.479,4 €, 15.950,85 € και 37.110 €  αντίστοιχα, συνολικά δηλαδή στο ποσό των 
73.515,77 € αντί του αρχικού 83.540,25 €. 
Για τα υπ’ αριθ. 3, 5, 6, 7α, 7β, 7γ και 7δ έργα, να μην καταβληθεί το αιτούμενο εργολαβικό 
όφελος ύψους 18%. Το συνολικό κόστος των έργων αυτών να περιοριστεί έτσι από το 
αρχικό ποσό των 23.930,59 € στο ποσό των 20.280,16 € (23.930,59 / 1,18).  
Συνεπώς, το κεφάλαιο περιορίζεται στο ποσό των 93.795,93 € (73.515,77 + 20.280,16) 
αντί του αρχικά αιτούμενου ποσού για την αιτία αυτή των 107.471,24 €. 
Μετά τις παραπάνω περικοπές, οι τόκοι για κάθε  έργο από το χρόνο παράδοσής τους 
μέχρι τις 25.9.2017 διαμορφώνονται στα παρακάτω ποσά: 12.830,4 € για το υπ’ αριθ. 1 
έργο,  5.946,21 € για το υπ’ αριθ. 2,  1.078,25 € για το υπ’ αριθ. 3, 13.737,48 € για το υπ’ 
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αριθ. 4 έργο, 871,27 € για το υπ’ αριθ. 5, 700,32 € για το υπ’ αριθ. 6 έργο, 1.570,10 € για 
το υπ’ αριθ. 7α έργο, 841,10 € για το υπ’ αριθ. 7β έργο, 2.294,58 € για το υπ’ αριθ. 7γ έργο 
και 1.583,68 € για το υπ’ αριθ. 7δ έργο, συνολικά δηλαδή στο ποσό των 41.453,39 €".  
Δ. Ο Δήμος, εξετάζοντας την ως άνω πρόταση της ενάγουσας και την εισήγηση της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, συντάχθηκε με την τελευταία αυτή εισήγηση και 
επιπλέον πρότεινε, στο πλαίσιο της συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, να καταβληθεί 
το 56% των νόμιμων τόκων του κεφαλαίου, δηλαδή το ποσό των 23.213,9 €. 
Δυνάμει των ανωτέρω, το συνολικό ποσό που προτείνεται να καταβληθεί στην ενάγουσα 
ανέρχεται στα 117.009,83 € (93.795,93 € για κεφάλαιο + 23.213,9 € για τόκους). 
Ε. Με τα δεδομένα αυτά, έχοντας υπ' όψιν: 
1. Tην από 25.9.2017 πρόταση της ενάγουσας εταιρείας,  
2. Tην από 27.9.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, 
σύμφωνα με την οποία εισήγηση η πραγματοποίηση των έργων δεν αμφισβητείται, έχουν 
δε προταθεί τροποποιήσεις που έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους των 
εργασιών (πχ υπολογισμός εύλογου ποσοστού έκπτωσης για κάποια έργα και μη 
υπολογισμός ποσοστού 18% των Γενικών Εξόδων και Όφελος Εργολάβου για άλλα έργα, 
κατά την ως άνω εισήγηση της υπηρεσίας). 
3. Tην αντιπρόταση του εναγομένου Δήμου, σύμφωνα και με την από 27.9.2017 εισήγηση 
της  Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, να καταβληθεί το ποσό των 117.009,83 ευρώ 
(έναντι του συνολικά διεκδικούμενου 174.964,10 € και του τελικά προτεινόμενου από την 
ενάγουσα 132.757,21 €), ποσό το οποίο αποδέχθηκε η ενάγουσα εταιρεία, εισηγούμαι 
όπως ληφθεί από την Οικονομική Επιτροπή απόφαση (εισήγηση) για την ενδοδικαστική 
συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς, με την εταιρεία, με την επωνυμία, "ΘΩΜΑΣ ΛΟΥΚΑΣ 
ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", επί της από 4.12.2015 με Γ.Α.Κ. 
112456/2015 και Ε.Α.Κ. 14532/2015 αγωγής της που εκκρεμεί ενώπιον του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών (τακτική διαδικασία) προκειμένου να αποφευχθεί και περαιτέρω 
τοκοφορία και επιδίκαση δικαστικών εξόδων, ήτοι να καταβληθεί στην ενάγουσα , 
"ΘΩΜΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ'' από τον Δήμο 
Μεγαρέων το ποσό των 117.009,83 ευρώ. 
Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εισηγηθεί σχετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο, 
προκειμένου το τελευταίο να αποφασίσει, σύμφωνα το άρθρο 72, παρ. 1, εδαφ. ιδ΄ του 
νόμου 3852/2010, για την ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς με την 
εταιρεία, με την επωνυμία, "ΘΩΜΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ", επί της από 4.12.2015 με Γ.Α.Κ. 112456/2015 και Ε.Α.Κ. 14532/2015 αγωγή 
της που εκκρεμεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (δικάσιμος μετά από 
αναβολή: 12.10.2017 ή οποιαδήποτε, μετ' αναβολή, ορισθεί) και την υποβολή στο 
Δικαστήριο πρακτικού συμβιβαστικής επίλυσης της εν λόγω διαφοράς. 
        Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και συζήτησε & αντάλλαξε 
απόψεις 
        Αφού είδε & τις Δ/ξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87 τ.Α/7-6-2010   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ 
Α) Εγκρίνει το εν λόγω θέμα ως έκτακτον & κατεπείγον 
Β) Εγκρίνει  την ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς, με την 

εταιρεία, με την επωνυμία, "ΘΩΜΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ", επί της από 4.12.2015 με Γ.Α.Κ. 112456/2015 και Ε.Α.Κ. 14532/2015 αγωγής 
της που εκκρεμεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τακτική διαδικασία) 
προκειμένου να αποφευχθεί και περαιτέρω τοκοφορία και επιδίκαση δικαστικών εξόδων, 
ήτοι να καταβληθεί στην ενάγουσα , "ΘΩΜΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ'' από τον Δήμο Μεγαρέων το ποσό των 117.009,83 ευρώ. 

Γ) Εισηγείται στο Δ.Σ/λιο την λήψη απόφασης, σύμφωνα το άρθρο 72, παρ. 1, 
εδαφ. ιδ΄ του νόμου 3852/2010, για την ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση της 
διαφοράς με την εταιρεία, με την επωνυμία, "ΘΩΜΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", επί της από 4.12.2015 με Γ.Α.Κ. 112456/2015 και Ε.Α.Κ. 
14532/2015 αγωγής της που εκκρεμεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 
(δικάσιμος μετά από αναβολή: 12.10.2017 ή οποιαδήποτε, μετ' αναβολή, ορισθεί) και την 
υποβολή στο Δικαστήριο πρακτικού συμβιβαστικής επίλυσης της εν λόγω διαφοράς 

Δ) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθμό   588/2017 
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Στο σημείο αυτό προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μαρινάκης 
Ιωάννης και Παπαλευθέρης  Ελευθέριος. 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη τα ανωτέρω εκτεθέντα υπό 
του κ. Προέδρου και την υπ’ αριθ. 588/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
και συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις. 
 Αφού είδε και τις Δ/ξεις των  άρθρων 65 και 72 παρ.2  του Ν. 3852/2010. 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε  Ι 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΟΣ (21) ΕΠΙ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ (26) 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 

 
  Α) Εγκρίνει την ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς, με την 
εταιρεία, με την επωνυμία, "ΘΩΜΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", επί της από 4.12.2015 με Γ.Α.Κ. 112456/2015 και Ε.Α.Κ. 
14532/2015 αγωγής της ωε άνω εταιρείας που εκκρεμεί ενώπιον του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών (τακτική διαδικασία) προκειμένου να αποφευχθεί και 
περαιτέρω τοκοφορία και επιδίκαση δικαστικών εξόδων, ήτοι να καταβληθεί στην 
ενάγουσα , "ΘΩΜΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ'' 
από τον Δήμο Μεγαρέων το ποσό των 117.009,83 ευρώ, σύμφωνα με την υπ’ 
αριθ.  588/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που αναφέρεται στο ιστορικό 
της παρούσης.. 
 Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χοροζάνης Αντώνηις μειοψηφεί. 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μαρινάκης Ιωάννης, Παπαλευθέρης 
Ελευθέριος Δρένης Αθανάσιος και Φωτίου Σταύρος του Κων/νου ψηφίζουν λευκό. 

 
Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω, ήτοι την υπογραφή 

πρακτικού συμβιβασμού επίλυσης της εν λόγω διαφοράς προκειμένου το πρακτικό 
να υποβληθεί στο ανωτέρω δικαστήριο για επικύρωση.  

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό  247/2017. 
…………………………………………………………………………………….…….       
  Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 

 Η  Πρόεδρος                                                        Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 
Μαυροειδή Βασιλική Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Ρήγα Ελένη 
 Δήμας Ιωάννης Δρυμούσης Κων/νος 
 Μιχάλαρος Γεώργιος Σωτηρίου Γεώργιος 
 Κοσμόπουλος Ελευθεριος Πολυχρόνης Ιερόθεος 
Ο Πρόεδρος της  Σταμούλης Ιωάννης Μαρινάκης Ιωάννης 
Δημ.Κοιν. Μεγαρέων Κορώσης Σπυρίδων Φωτίου Σταύρος του Κων. 
Μουσταϊρας Ηλίας Λέλης Μελέτιος Παπαλευθέρης Ελευθ. 
 Καράμπελας Κων/νος Δρένης Αθανάσιος 
 Παπανίκος Δημήτριος Μπερδελής Γεώργιος 
 Φυλακτός Κων/νος Μαργέτης Παναγιώτης 
 Καστάνη Αικατερίνη Χοροζάνης Αντώνιος  
 Κολάτας Ιωάννης Μιχάλαρος Ιωάννης 
 Παπαπανούσης Νικόλαος  
   
                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο 
Δήμαρχος Μεγαρέων  

 
Σταμούλης Ι. Γρηγόριος 


