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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 Εκ  του υπ’ αριθ. 34/27-11-2017 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
Δημοτικού Σ/λίου Δήμου Μεγάρων. 
 

Αριθ.αποφ. 300/2017 
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής - 

οριστικης παραλαβής του έργου «Προσθήκη 
καθ’ ύψος Β’ ορόφου Δημαρχείου». 

  
 Στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σήμερα 27 Νοεμβρίου 
2017 ημέρα Δευτέρα & ώρα 21:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 21138/23-11-2017 
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 23 ήτοι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Μαυροειδή Βασιλική-Πρόεδρος Κολάτας Ιωάννης Ρήγα Ιωάννα 
Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Πολυχρόνης Ιερόθεος Βογιατζή Εμμανουέλα 

Μιχάλαρος Γεώργιος Σταμούλης Ιωάννης Παπανίκος Δημήτριος 
Κοσμόπουλος Ελευθεριος Δρυμούσης Κων/νος Πιλίλης Σωτήριος 
Δήμας Ιωάννης Σωτηρίου Γεώργιος Ζάλης Αθανάσιος 

Κορώσης Σπυρίδων Μαρινάκης Ιωάννης Βαρελάς Κλεάνθης 
Λέλης Μελέτιος Φωτίου Σταύρος του Κων. Παπαλευθέρης Ελευθ 

Καράμπελας Κων/νος Δρένης Αθανάσιος Κόττας Βασίλειος 

Ρήγα Ελένη Μαργέτης Παναγιώτης Μπερδελής Γεώργιος 
Παπαπανούσης Νικόλαος Χοροζάνης Αντώνιος  Γρίβα Παναγιώτα 

Φυλακτός Κων/νος Μιχάλαρος Ιωάννης ---------------- 

Καστάνη Αικατερίνη  Λιώτας Δημοσθ.-ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

  Δημοτ. Κοινότ.Ν.Περάμου 

  ------------ 

  Μουσταϊρας Ηλίας-ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

  Δημοτ. Κοινότητας Μεγαρέων 

   

 Η κα. Πρόεδρος   εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 
      Προσκληθείς παρίσταται και ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Σταμούλης Γρηγόριος. 
      Στην αρχή της υπ’ αριθ. 277/2017 αποφάσεως προσήλθε ο Δημοτικός 
Σύμβουλος κ. Πιλίλης Σωτήριος. 
      Στο τέλος της υπ’ αριθ. 288/2017 αποφάσεως απεχώρησε ο Δημοτικός 
Σύμβουλος κ. Χοροζάνης Αντώνιος. 
      Στο μέσον της υπ’ αριθ. 303/2017 αποφάσεως απεχώρησε ο Δημοτικός 
Σύμβουλος κ. Μιχάλαρος Ιωάννης. 
      ………………………………………………………………………………………….. 
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Ακολούθως η κα. Πρόεδρος εισηγείται το 29ο θέμα της ημερησίας Δ/ξεως 
περί του εν περιλήψει αντικειμένου & θέτει υπ’ όψη του Δημοτικού Συμβουλίου το 
πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου: «Προσθήκη καθ’υψος Β’ 
ορόφου  Δημαρχείου» προϋπολογισμού δαπάνης 558.823,53 €  (χωρίς ΦΠΑ). 
 
       Στα Μέγαρα σήμερα την   11  -  9  - 2017  οι υπογράφοντες 
1) Σαμπατακάκη Κατερίνα, Αρχιτέκτονα Μηχανικό Π.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Δυτ. 

Αττικής (πρόεδρος) 
2) Μήλεσης  Πέτρος Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε . του Δήμου Μεγαρέων 
3) Κάμπαξης Κων/νος Αρχιτ.Μηχανικός (Π.Ε.) Του Δήμου Μεγαρέων 
4) Ρήγα Ελένη  Δημοτική Σύμβουλος του Δήμου Μεγαρέων , ορισμένοι σύμφωνα με την 

139/25-5-2017  απόφαση του Δημ.Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων αποτελούντες την 
Επιτροπή παραλαβής του έργου της επικεφαλίδας , σύμφωνα με τα άρθρα 73 & 74 του 
Ν.3669/2008. 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ  – ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 
1. Το αναφερόμενο  έργο με τίτλο « Προσθήκη καθ’υψος Β’ ορόφου  Δημαρχείου» 
βρίσκεται σε διάλυση της σύμβασης ύστερα από την υπάριθμ.πρωτ.10894/7-12-2010 
αίτησης αναδόχου, όπου αιτήθηκε την διάλυση της σύμβασης του έργου, λόγω 
καθυστέρησης έναρξης εργασιών περισσότερο του τριμήνου χωρίς την υπαιτιότητα του, 
σύμφωνα με το άρθρο 62 παρ.2α του Ν.3669/08. 
Η αίτηση θεωρήθηκε δεκτή από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών τμήματος Μελετών -
Έργων  του Δήμου Μεγαρέων , μετά την άπρακτη παρέλευση του διμήνου από την 
επίδοση της , σύμφωνα με το άρθρο 62 παρ.8 του Ν.3669/08.  
 2.Το παραλαμβανόμενο έργο έγινε με βάση την υπ’αριθμ.84/2008 μελέτη της Τ.Υ.Δ.Μ 
προυπολογισμού δαπάνης 558.823,53 € (χωρίς ΦΠΑ) 
3. Με την 556/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων εγκρίθηκε ο 
τρόπος εκτέλεσης του με ανοικτό διαγωνισμό. 
4.Το έργο δημοπρατήθηκε την 24-3-2009 στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων 
και το αποτέλεσμα της δημοπρασίας επικυρώθηκε με την 110/2009 απόφαση της 
Δημαρχιακής Επιτροπής και εγκρίθηκε με την 4155/3-06-2009 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής. 
5.Επιβλέπων μηχανικός ορίστηκε ο κ. Μακαρίτης Αθανάσιος πολιτικός Μηχανικός  που 
υπηρετεί στην Τ.Υ. του Δήμου με βοηθό επιβλέποντος μηχανικό την κ. Παπαφράγκου 
Ισιδώρα ,σύμφωνα με την 4696/26-5-2010 απόφαση του Δντη της Τεχνικής Υπηρεσίας 
Δήμου Μεγαρέων . 
6. Στις 26 Μαΐου  2010 (αρ. πρωτ.: 4695) μεταξύ του Δημητρίου Στρατιώτη Δημάρχου 
Μεγαρέων και του αναδόχου υπογράφηκε η  σύμβαση του έργου  ποσού 360.274,09€ 
(χωρίς ΦΠΑ). 
7.Η συμβατική προθεσμία του έργου ήταν οκτώ  (8) ημερολογιακούς μήνες όπως ορίζει η 
σύμβαση.  
8. Με την  υπάριθμ.πρωτ.10894/7-12-2010 αίτησης, ο ανάδοχος ζητά την διάλυση της 
σύμβασης του έργου, λόγω καθυστέρησης έναρξης εργασιών περισσότερο του τριμήνου 
χωρίς την υπαιτιότητα του. 
9. Στις 28 Φεβρουαρίου 2011 κατατέθηκε  ο 1ος λογαριασμός του έργου συνολικού ποσού 
16.617,64€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) ο οποίος Θεωρήθηκε  στις 6-10-2011 από 
την Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Μεγαρέων. 
10. Στις 14 Νοεμβρίου  2016 κατατέθηκε η υπ’αριθμ: 19448 αίτηση του αναδόχου για 
Σύσταση Επιτροπής παραλαβή του έργου , με συνημμένη την υπάριθμ.2313/2016 
απορριπτικής απόφασης (μη τήρησης διαδικασιών) του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 
αγωγής προς το Δήμο Μεγαρέων για μη πληρωμής 1ου λογαριασμού ποσού :16.617,64€   
11. Η υπάριθμ.2313/2016 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, η οποία θέτει 
υπόψη την ουσιώδη διαδικασία του νόμου για την αξίωση του αναδόχου, όταν δηλαδή 
υπάρχει διάλυση της σύμβασης από τον κύριο του έργου η τον φορέα κατασκευής του 
έργου ,την σχετική πρόταση της Επιτροπής παραλαβής του έργου και απόφαση της 
προϊσταμένης αρχής κατά την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής. 
12. Η επιτροπή προτείνει η παρούσα παραλαβή να θεωρηθεί και  ΟΡΙΣΤΙΚΗ σύμφωνα 
με το άρθρο 62 § 8 Ν.3669/2008. 
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ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΛΟΓΩ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Σύμφωνα με το Ν. 3669/2008 άρθρο 64 η επιτροπή παραλαβής λαμβάνοντας υπόψη τις 
συνθήκες του έργου ,το μέγεθος αυτού το χρόνο αποδέσμευσης του αναδόχου, και την 
ωφέλεια του αναδόχου από άλλη εργασία , προτείνει την καταβολή των κατωτέρω ποσών 
στον ανάδοχο από αποζημιώσεις λόγω διάλυσης της σύμβασης:  

1.Αποζημίωση για το τεκμαιρόμενο όφελος του αναδόχου λόγω διάλυσης της σύμβασης 
σύμφωνα με την παραγρ.1γ του άρθρου 64 Ν.3669/2008 είναι : 
 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΚΜΑΙΡΟΜΕΝΟ ΟΦΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
(άρθρο 64 παρ.1γ του Ν.3669/2008). 
αρχικό συμβατικό ποσό (χωρίς Φ.Π.Α)    1111360.274,09 € 

Αφαιρούνται εργασίες                                                                                                                                                    0,00 € 
αφαιρούνται υλικά                      0,00 € 
Σύνολο Ι 
Μείωση κατά το 1/4 

          360.274,09 € 
           90.068,52 € 

Σύνολο ΙΙ             270.205,57 € 

ΠΟΣΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ (επιπλέον ΦΠΑ)      5%*270.205,57€     =          13.510,28 € 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ : Το συνολικό ποσό που προτείνουμε για την αποζημίωση του αναδόχου 
(τεκμαιρόμενο όφελος) λόγω της διάλυσης της σύμβασης του έργου με τίτλο «Προσθήκη 
καθ’υψος Β’ ορόφου  Δημαρχείου» ανέρχεται σε 13.510,28€ (χωρίς το Φ.Π.Α.).  
Το παρόν πρωτόκολλο συντάσσεται σε οκτώ (8) αντίγραφα και δύο εξ αυτών 
παραδόθηκαν στον ανάδοχο.  
Αντίγραφο θα παραδοθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο (Προϊσταμένη Αρχή ) για την έγκρισή 
του. 
 Παρατηρήσεις της επιτροπής  
Η Επιτροπή  έχει να αναφέρει ότι οι επιβλέποντες του έργου δεν παραβρέθηκαν, λόγο του 
ότι ο ένας έχει  αποσπασθεί σε άλλη υπηρεσία ενώ ο δεύτερος είναι σε άδεια άνευ 
αποδοχών. 
 

Ανάδοχος του έργου είναι η «Παύλος Παν.Παππάς Ε.Δ.Ε.» διά της υπ’ 
αριθ. 110/2009 αποφάσεως της Δημαρχικής Επιτροπής - εγκριτική Γενικού 
Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής 4155/3-06-2009 - και υπογραφείσης της υπ’ 
αριθ. 4695/26-5-2010 συμβάσεως. 
Η επιτροπή παραλαβής του έργου που ορίσθηκε με την υπ’ αριθ. 139/2017 (ΑΔΑ: 
75ΤΠΩΚΠ-ΘΛΝ) απόφαση Δημοτικού Σ/λίου του Δήμου μας, προτείνει όπως η 
παραλαβή αυτή θεωρηθεί  και οριστική σύμφωνα με το άρθρο 62 § 8 Ν.3669/2008. 

Συνεπώς το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να εγκρίνει το πρωτόκολλο 
προσωρινής και οριστικής παραλαβής του ανωτέρω έργου. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη τα ανωτέρω εκτεθέντα υπό 
του κ. Προέδρου και συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις. 

Αφού είδε & τις Δ/ξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 καθώς και αυτές του 
της παρ. 8 άρθρου 62 και παρ.1γ άρθρου 64 Ν.3669/2008. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΩΣ 

 
Α) Εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του 

έργου: «Προσθήκη καθ’υψος Β’ ορόφου  Δημαρχείου.» προϋπολογισμού 
δαπάνης 558.823,53 € (χωρίς ΦΠΑ), όπως ακριβώς το παρέλαβε η επιτροπή 
παραλαβής η συσταθείσα με την υπ’ αριθ. 139/2017 (ΑΔΑ: 75ΤΠΩΚΠ-ΘΛΝ)  
απόφαση Δημοτικού Σ/λίου του Δήμου μας. 
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Β) Εγκρίνει την αποζημίωση της ανάδοχης εταιρείας «Παύλος Παν.Παππάς 

Ε.Δ.Ε.»  (τεκμαιρόμενο όφελος) λόγω της διάλυσης της σύμβασης του ανωτέρω 
έργου με το ποσό των 13.510,28€  (χωρίς το Φ.Π.Α.) 

 
Γ) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό  300/2017. 
…………………………………………………………………………………….…….      
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 Παπαπανούσης Νικόλαος 

 Σταμούλης Ιωάννης Μαρινάκης Ιωάννης 
 Κορώσης Σπυρίδων Πιλίλης Σωτήριος 
 Λέλης Μελέτιος Φωτίου Σταύρος του Κων. 
 Καράμπελας Κων/νος Δρένης Αθανάσιος 

 Φυλακτός Κων/νος Μαργέτης Παναγιώτης 

 Καστάνη Αικατερίνη Χοροζάνης Αντώνιος  
 Κολάτας Ιωάννης Μιχάλαρος Ιωάννης 

 Πολυχρόνης Ιερόθεος  
   

                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο 
Δήμαρχος Μεγαρέων  

 
 

Σταμούλης Ι. Γρηγόριος 
 

  
 

 

 


