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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
 Εκ  του υπ’ αριθ. 5/14-3-2017 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 

Αριθ.αποφ. 64/2017 
Ανάκληση διάλυσης σύµβασης και 

αντικατάσταση αναδόχου για το έργο: 
«Ανάπλαση οδού 28ης Οκτωβρίου από γήπεδο 

και νότια στην επέκταση σχεδίου πόλης». 
  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα 14 Μαρτίου 2016 
ηµέρα Τριτη & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 4068/10-3-2017 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 ∆/ξεις των άρθρων 67 και 69 του 
Ν.3852/2010. 
 ∆ιαπιστωθείσης νοµίµου απαρτίας δεδοµένου ότι επί συνόλου 33 
∆ηµοτικών Συµβούλων ευρέθησαν παρόντες 26 ήτοι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Μαυροειδή Βασιλική-Πρόεδρος Πολυχρόνης Ιερόθεος Ρήγα Ιωάννα 
Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Ρήγα Ελένη Σταµούλης Ιωάννης 
Μιχάλαρος Γεώργιος Σωτηρίου Γεώργιος Βογιατζή Εµµανουέλα 
Κοσµόπουλος Ελευθεριος ∆ρυµούσης Κων/νος Πιλίλης Σωτήριος 
∆ήµας Ιωάννης Μαρινάκης Ιωάννης Βαρελάς Κλεάνθης 
Κορώσης Σπυρίδων Φωτίου Σταύρος του Κων. Παπαλευθέρης Ελευθ. 
Λέλης Μελέτιος Ζάλης Αθανάσιος Χοροζάνης Αντώνιος  
Καράµπελας Κων/νος Κόττας Βασίλειος ----------- 
Παπανίκος ∆ηµήτριος ∆ρένης Αθανάσιος Μουσταϊρας Ηλίας.-ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

Παπαπανούσης Νικόλαος Μπερδελής Γεώργιος ∆ηµοτ. Κοινότητας Μεγαρέων 
Φυλακτός Κων/νος Γρίβα Παναγιώτα ------------ 
Καστάνη Αικατερίνη Μαργέτης Παναγιώτης Λιώτας ∆ηµοσθένης.-ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Κολάτας Ιωάννης Μιχάλαρος Ιωάννης ∆ηµοτ. Κοινότητας Ν.Περάµου 
   
 Η κα Πρόεδρος   εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 
      Προσκληθείς παρίσταται και ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης Ι. Γρηγόριος . 
………………………………………………………………………………………….. 

Ακολούθως η κα. Πρόεδρος εισηγείται το 13ο θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως 
περί του εν περιλήψει αντικειµένου και θέτει υπ’ όψη των µελών του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου την υπ’ αριθ. πρωτ.: 4274/2017/14-3-2017 εισήγηση του ∆/ντή της 
Τεχν.Υπηρεσίας  του ∆ήµου µας Ρούσση Ευάγγελου, η οποία έχει ως εξής: 

 
Θ Ε Μ Α :   ΜΑΤΑΙΩΣΗ ∆ΙΑΛΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ,  
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Ανάπλαση οδού 28ης Οκτωβρίου από γήπεδο και νότια στην 
επέκταση σχεδίου πόλεως» 
ΣΧΕΤ.:  Το µε αριθµ. Πρωτ 4243/14-3-2017 έγγραφο του Αναδόχου. 
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ: 
• Το έργο «Ανάπλαση οδού 28ης Οκτωβρίου από γήπεδο και νότια στην επέκταση 
σχεδίου πόλεως» είχε ενταχθεί στο Πρόγραµµα «Θησέας» µε κωδικό έργου 6631. Το 
έργο είχε προϋπολογισµό 462.184,87 € (χωρίς ΦΠΑ 19%)  ή  550.000,00 € (µε ΦΠΑ 
19%).  

• Με την υπ΄αριθµ. 74/2005 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου έγινε αποδοχή του ποσού 
από το Πρόγραµµα «Θησέας»  και δηµιουργήθηκε  κωδικός  για το συγκεκριµένο  έργο 
µε  ΚΑ 30.7326.0011. 

• Μετά από διαγωνισµό υπογράφηκε  η υπ’ αριθµ. Πρωτ. 2603/22-2-2008 Σύµβαση 
κατασκευής του έργου µε την ανάδοχο εταιρεία ‘’ΑΛΦΑ  ∆ΟΜΙΚΗ  ΘΡΙΑΣΙΟΥ Ο.Ε.’’ 
αξίας 351.260,50 €  (χωρίς ΦΠΑ). 

• Επειδή κατά την πορεία κατασκευής του έργου η πληρωµή του 6ου  Λογαριασµού και 
ακολούθως  του 7ου και του 8ου Λογαριασµού καθυστέρησε να πραγµατοποιηθεί πέραν 
από τον προβλεπόµενο από τον νόµο χρόνο, η ανάδοχος εταιρεία υπέβαλε  µε το υπ΄ 
αριθµ. πρωτοκ. 27245/7-12-2011 έγγραφο, αίτηµα διάλυσης της σύµβασης, το οποίο η 
διευθύνουσα υπηρεσία απεδέχθη αφού εντός δύο µηνών δεν εξέδωσε σχετική 
απόφαση.   

• Σύµφωνα µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. 6525/491/1-2-2017 έγγραφο  της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Αττικής, Γραµµατείας Προγράµµατος «Θησέας», παρατείνεται η διάρκεια του 
Προγράµµατος «Θησέας» έως και την 30η Ιουνίου 2017.  

• Ο ∆ήµος έχει πρόθεση να συνεχίσει και να περαιώσει το έργο µέσα στο χρονικό αυτό 
διάστηµα. 

• Μετά από προφορικές συνεννοήσεις µεταξύ του ∆ηµάρχου, του αναδόχου και της 
διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών του ∆ήµου,  η ανάδοχος εταιρία υπέβαλε το υπ΄αριθµ. 
πρωτ.  4243/14-3-2017 αίτηµα ανάκλησης – µαταίωσης διάλυσης σύµβασης και  
εγγυήθηκε ότι δεν θα αξιώσει αποζηµίωση από την διακοπή των εργασιών, σύµφωνα µε 
την παράγραφο 1 του άρθρου 162 του Ν.4412/2016 . 

• Με την ανωτέρω αίτηση του ο ανάδοχος ζητά  την υποκατάσταση του, σύµφωνα µε το 
άρθρο 65 του Ν. 3669 /2008 και τα άρθρα 132 & 164 του Ν. 4412/2016. Η προτεινόµενη 
αντικατάσταση της εταιρείας ως αναδόχου του έργου οφείλεται στο ότι η δραστηριότητα 
της τα τελευταία χρόνια είναι µηδενική µε συνέπεια την αδυναµία εκτέλεσης του έργου 
όπως δηλώνεται στο σχετικό έγγραφο της. Σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία η 
υποκατάσταση του αναδόχου  είναι δυνατή µε την προϋπόθεση ότι ο νέος ανάδοχος θα 
πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που καθορίστηκαν αρχικά και η διαδοχή δεν θα 
συνεπάγεται άλλες ουσιώδεις τροποποιήσεις της σύµβασης.  

• Η ανάδοχος εταιρία βάσει όλων των ανωτέρω µε την ίδια αίτηση της, προτείνει την 
υποκατάσταση της  στην κατασκευή µέρους του  έργου,  την  ΄΄Κ/Ξ  ΖΗΝΩΡ (ΑΡ. ΜΕΕΠ 
21329) - ΟΧΑΝΕΣ ΑΙ∆ΙΝΙΑΝ (ΑΠ.ΜΕΕΠ 23473)΄΄ η οποία έχει  µε την Αρχική ∆ιακήρυξη 
Ανοικτής ∆ηµοπρασίας, τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής αναδόχου (εργοληπτικά 
πτυχία)  που σύµφωνα µε το ΜΕΕΠ ήταν κατηγορία 1η  για Ο∆ΟΠΟΙΙΑ και Α1 για Η/Μ 
έργα,  ή  Κ/ΞΙΑ  κατηγορίας  Α2  για Ο∆ΟΠΟΙΙΑ και Α1 για Η/Μ έργα. 

• Ο προτεινόµενος υποκατάστατος του αναδόχου σύµφωνα µε το άρθρο 164 του 
Ν.4412/2016, αποδέχεται το περιεχόµενο της αίτησης του αρχικού αναδόχου σύµφωνα 
µε την 4585/14-3-2017 δήλωση αποδοχής. Έχει δε τα προσόντα που απαιτούνται στην 
αρχική ∆ιακήρυξη. 

• Κατόπιν όλων ανωτέρω  
                                                                   ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ: 
• Να εγκρίνετε  την µαταίωση διάλυσης της σύµβασης άνευ αποζηµίωσης, για το έργο: 

«Ανάπλαση οδού 28ης Οκτωβρίου από γήπεδο και νότια στην επέκταση σχεδίου 
πόλεως» σύµφωνα µε το  άρθρο 162 του Ν. 4412/2016.  

• Να εγκρίνετε  την υποκατάσταση του αρχικού αναδόχου  ΄΄ΑΛΦΑ ∆ΟΜΙΚΗ ΘΡΙΑΣΙΟΥ 
Ο.Ε΄΄  µε απαλλαγή από την ευθύνη κατά το τµήµα του έργου που ακόµα δεν έχει 
πραγµατοποιηθεί, από την ΄΄ Κ/Ξ  ΖΗΝΩΡ (ΑΡ. ΜΕΕΠ 21329) ΟΧΑΝΕΣ ΑΙ∆ΙΝΙΑΝ 
(ΑΠ.ΜΕΕΠ 23473)΄΄ σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 164 του Ν. 
4412/2016.  

• Να εγκρίνετε  την παράταση περαίωσης του έργου έως τις 30-6-2017. 
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 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη τα ανωτέρω εκτεθέντα και 
συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις. 

 Αφού είδε το άρθρο 65 του Ν. 3669 /2008 καθώς και τα άρθρα 132, 162 
και 164  παρ. 2 του Ν. 4412/2016. 

    
     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΩΣ 

 
 Α) Ανακαλεί την διάλυση της σύµβασης άνευ αποζηµίωσης, του έργου 

«Ανάπλαση οδού 28ης Οκτωβρίου από γήπεδο και νότια στην επέκταση σχεδίου 
πόλεως» προϋπολογισµού 462.184,87 € (χωρίς ΦΠΑ 19%)  ή  550.000,00 € (µε 
ΦΠΑ 19%), το οποίο  είχε ενταχθεί στο Πρόγραµµα «Θησέας» µε κωδικό έργου 
6631 σύµφωνα µε το  άρθρο 162 του Ν. 4412/2016.  

Β) Εγκρίνει  την υποκατάσταση του αρχικού αναδόχου  ΄΄ΑΛΦΑ ∆ΟΜΙΚΗ 
ΘΡΙΑΣΙΟΥ Ο.Ε΄΄  µε απαλλαγή από την ευθύνη κατά το τµήµα του έργου που 
ακόµα δεν έχει πραγµατοποιηθεί, από την «Κ/Ξ  ΖΗΝΩΡ (ΑΡ. ΜΕΕΠ 21329) 
ΟΧΑΝΕΣ ΑΙ∆ΙΝΙΑΝ (ΑΠ.ΜΕΕΠ 23473)»΄ σύµφωνα µε τα άρθρα 132 µε την 
παράγραφο 2 του άρθρου 164 του Ν. 4412/2016.  

Γ) Εγκρίνει  την παράταση περαίωσης του έργου «Ανάπλαση οδού 28ης 
Οκτωβρίου από γήπεδο και νότια στην επέκταση σχεδίου πόλεως» έως τις 30-6-
2017. 
      ∆) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω. 
                        Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθµό 64/2017 . 
…………………………………………………………………………………….…….      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

 Η  Πρόεδρος                                                        Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
Μαυροειδή Βασιλική Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Ρήγα Ελένη 
 ∆ήµας Ιωάννης ∆ρυµούσης Κων/νος 
Η Γραµµατέας Μιχάλαρος Γεώργιος Σωτηρίου Γεώργιος 
Γρίβα Παναγιώτα Κοσµόπουλος Ελευθεριος Πολυχρόνης Ιερόθεος 
 Παπαπανούσης Νικόλαος Μαρινάκης Ιωάννης 
 Κορώσης Σπυρίδων Φωτίου Σταύρος του Κων. 
 Λέλης Μελέτιος Ζάλης Αθανάσιος 
 Καράµπελας Κων/νος Κόττας Βασίλειος 
 Παπανίκος ∆ηµήτριος ∆ρένης Αθανάσιος 
 Φυλακτός Κων/νος Μπερδελής Γεώργιος 
 Καστάνη Αικατερίνη Μαργέτης Παναγιώτης 
 Κολάτας Ιωάννης Μιχάλαρος Ιωάννης 
   
                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο 
∆ήµαρχος Μεγαρέων  

 
 

Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 
 

  
 

 
 


