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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Εκ  του υπ’ αριθ. 7/22-3-2016  πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 

Αριθ.αποφ. 59/2016 
Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής 
παραλαβής του έργου: «Ανέγερση 

Γηροκοµείου θέση ΚΦ 557 του ∆ήµου 
Μεγαρέων». 

  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα 22 Μαρτίου 
2016 ηµέρα Τρίτη & ώρα 20:30 µ.µ.  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 5392/18-3-
2016 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτού κ. Μιχάλαρου Γεωργίου 
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 
∆.Σ/λων ευρέθησαν παρόντες 28 ήτοι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Μιχάλαρος Γεώργιος - 
Πρόεδρος 

 
Βογιατζή Εµµανουέλα 

 
Σταµούλης Ιωάννης 

Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Σωτηρίου Γεώργιος Μαρινάκης Ιωάννης 
Μαυροειδή Βασιλική ∆ρυµούσης Κων/νος Πιλίλης Σωτήριος 
Κοσµόπουλος Ελευθεριος Ρήγα Ελένη Παπαλευθέρης Ελευθ. 
∆ήµας Ιωάννης Παπαπανούσης Νικόλαος Γρίβα Παναγιώτα 
Κορώσης Σπυρίδων Φωτίου Σταύρος του Κων.  
Λέλης Μελέτιος Ζάλης Αθανάσιος  
Καράµπελας Κων/νος Κόττας Βασίλειος  
Παπανίκος ∆ηµήτριος Βαρελάς Κλεάνθης  
Ρήγα Ιωάννα ∆ρένης Αθανάσιος  
Φυλακτός Κων/νος Μπερδελής Γεώργιος  
Καστάνη Αικατερίνη Μαργέτης Παναγιώτης ∆ηµ.Λιώτας-ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Κολάτας Ιωάννης Χοροζάνης Αντώνιος  ∆ηµ.Κοινότητας Ν.Περάµου 
Πολυχρόνης Ιερόθεος Μιχάλαρος Ιωάννης  
   
 Ο κ. Πρόεδρος   εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 

Προσκληθείς παρίστανται και ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης Ι. 
Γρηγόριος καθώς και ο Πρόεδρος της Σ/λίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Μεγαρέων κ. Μουσταϊρας Ηλίας. 

Τo ∆ηµοτικό Συµβούλιο οµοφώνως εγκρίνει να συζητηθεί το 14ο θέµα 
της ηµερησίας διατάξεως µετά την συζήτηση του 9ου θέµατος. 
………………………………………………………………………………………….. 

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος εισηγείται  το 17ο θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως  
περί του εν περιλήψει αντικιµένου και θέτει υπ’ όψη του ∆ηµοτικού Σ/λίου την 
υπ’αριθ. Πρωτ.: 4653/7-3-2016 εισήγηση του ∆/ντή της ∆/νσης  Τεχνικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου µας κ. Ρούσση Ευάγγελου, η οποία έχει ως εξής: 
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ΘΕΜΑ: Συγκρότηση  επιτροπής  προσωρινής παραλαβής του έργου: «Ανέγερση 
Γηροκοµείου θέση Κ.Φ.557 του ∆ήµου Μεγαρέων» 

ΣΧΕΤ: Το υπ΄αριθµ.2851/12-2-2016 έγγραφο του Αναδόχου. 
          Σας γνωρίζουµε ότι µέχρι την ψήφιση του Ν.4257/14-4-2014 οι επιτροπές 
παραλαβής  έργων ορίζονταν από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής, µετά από 
έγγραφο αίτηµα της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας.  
          Μετά την ψήφιση του Ν.4257/14-4-2014 (ΦΕΚ 93 Α/2014), σύµφωνα µε το άρθρο 
61, καθώς επίσης το άρθρο 26 του Ν.4026/2011 (ΦΕΚ 226 Α 2011) και το υπ΄ αριθµ. 
28020/22129/16-5-2014 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής, η αρµοδιότητα 
του ορισµού των επιτροπών παραλαβής των έργων των ΟΤΑ αποδίδεται στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου στον οποίο έχει εκτελεστεί το έργο.  Συγκεκριµένα στο αρ. 61 του 
Ν.4257/14 ΦΕΚ 93Α/14-4-2014 αναφέρεται ότι : 
«Σύσταση επιτροπής παραλαβής  
1. Οι κατά τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του ν. 3669/2008 (Α΄116), επιτροπές 
παραλαβής των έργων ορίζονται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού προηγουµένως η 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία ανακοινώσει την περαίωση του έργου και τη σύνταξη της τελικής 
επιµετρήσεως στην Προϊσταµένη Αρχή και ζητήσει την παραλαβή του. Οι επιτροπές 
παραλαβής, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 15 του π.δ. 
171/1987 (Α΄ 84), αποτελούνται από έναν δηµοτικό σύµβουλο και α) Για έργα 
προϋπολογισµού µέχρι και 1.000.000 ευρώ …………. β) Για έργα προϋπολογισµού άνω 
του 1.000.000 ευρώ από τρεις υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών ή δύο 
υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών και ενός υπαλλήλου κατηγορίας ΤΕ Μηχανικών. 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο όµως όταν  πρόκειται για έργα σηµαντικά µπορεί να ορίσει και 
τέσσερα (4) επιπλέον µέλη για να συµπεριληφθούν σε αυτήν τεχνικοί διαφόρων 
ειδικοτήτων.( παρ 3 του άρθρου 73 του Ν 3669/08 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 
136 του Ν 4070/12) 

          2. α) Πρόεδρος της επιτροπής παραλαβής ορίζεται ο αρχαιότερος από τα µέλη των      
υπαλλήλων αυτής, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του τρίτου εδαφίου της παρ. 3 του 
άρθρου 73 του Ν.3669/2008, όπου ορίζεται ότι: ¨…..στην επιτροπή παραλαβής των έργων 
τουλάχιστον ο πρόεδρος δεν ορίζεται από υπαλλήλους της διευθύνουσας υπηρεσίας.¨  
            β) Ο προϊστάµενος της διευθύνουσες Υπηρεσίας και ο επιβλέπων του έργου δεν 
δύνανται να είναι µέλη της επιτροπής παραλαβής. 
             γ) Στην επιτροπή παραλαβής υποχρεωτικά συµµετέχει τεχνικός υπάλληλος 
αντίστοιχης ειδικότητας µε την κύρια κατηγορία του έργου το οποίο παραλαµβάνεται. 
          3. Για τη συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής εφαρµόζεται υποχρεωτικά η     
προβλεπόµενη από τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) διαδικασία  
κλήρωσης. Οι υπάλληλοι που θα λάβουν µέρος στην κλήρωση και δεν ανήκουν στην 
Αναθέτουσα Αρχή, υποδεικνύονται από τα αρµόδια όργανα των φορέων στον οποίο 
ανήκουν. Η κλήρωση διενεργείται από την αρµόδια τεχνική υπηρεσία του φορέα 
κατασκευής του έργου, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 2β΄ του παρόντος άρθρου. 
          4. Για την επιλογή του προβλεπόµενου στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου 
∆ηµοτικού Συµβούλου διεξάγεται κλήρωση µµεταξύ του συνόλου των µελών του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
        Σας γνωρίζουµε ότι οι τεχνικοί υπάλληλοι κατόπιν κληρώσεως που διενεργήθηκε στη 
Υπηρεσία σύµφωνα µε το συνηµµένο πρακτικό είναι οι εξής : 
τακτικά µέλη οι: 

1.  Μιχαλάκη Σοφία   (T.E.) 
2.  Μουρελάτου Κατερίνα  (Π.Ε.) 
3.  Κάµπαξης Κων/νος   (Π.Ε.) 
 

Και αναπληρωµατικά µέλη οι : 
1. Κεφαλόπουλος Παναγιώτης   (Τ.Ε.) 
2. Παπαθανασίου ∆ηµήτριος   (Τ.Ε.) 
3. Μήλεσης Πέτρος   (Τ.Ε.) 
 

           Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούµαστε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
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1. Να προβεί σε κλήρωση για την ανάδειξη του ∆ηµοτικού Συµβούλου ως µέλος της 

Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου : «Ανέγερση Γηροκοµείου θέση Κ.Φ.557 
του ∆ήµου Μεγαρέων»   

2. Να ορίσει Πρόεδρο της Επιτροπής  τον υπάλληλο που θα ορισθεί από την ∆ιεύθυνση 
Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν του  υπ΄αρίθµ. 4652/7-3-2016 
εγγράφου της υπηρεσίας µας   

3. Να συγκροτήσει την  επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Ανέγερση 
Γηροκοµείου θέση Κ.Φ.557 του ∆ήµου Μεγαρέων», λόγω αρµοδιότητας. 

 
Επίσης σας γνωρίζουµε ότι :   
1)  Ο ανάδοχος του ανωτέρω  έργου ¨Εργοληπτική Γαλανίδη Α.Ε.¨ προέκυψε κατόπιν 
δηµόσιου διαγωνισµού. 

2)  Επιβλέποντες Μηχανικοί του έργου είναι οι κ. Κατρακούλη Παρ., Μουρτζούκου Αθ. και 
ο Τουµπανιάρης Χαρ. υπάλληλοι της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
Μεγαρέων.  

3)  Η αξία των εργασιών είναι 2.144.251,72 € (µε ΦΠΑ) 
4)  Ο προϋπολογισµός  είναι  4.376.340,00 € (µε ΦΠΑ) 
5)  Οι όροι της ∆ιακήρυξης ∆ηµοπρασίας εγκρίθηκαν µε την υπ’ αριθµ. 652/2012 Απόφαση 
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Μεγαρέων 

6)  Με την υπ΄αριθ. 64/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής κατακυρώθηκε το 
αποτέλεσµα της δηµοπρασίας. 

7)  Με την υπ΄ αριθµ. πρωτ. Α.Π.8045/7011/12-3-2013 απόφαση, η Αποκεντρωµένη 
∆ιοίκηση Αττικής νοµιµοποιεί την µε αριθµό 64/2013 Απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής του ∆ήµου Μεγαρέων.  

 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος εκθέτει στα µέλη του ∆ηµοτικού Σ/λίου ότι  

πρέπει να διεξαχθεί κλήρωση  µεταξύ του συνόλου των µελών του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου ώστε να αναδειχθεί ο ∆ηµοτικός Σ/λος ο οποίος µετά των δηµοτικών 
υπαλλήλων και του υπαλλήλου της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής 
Ενότητας ∆υτ.Αττικής που αναφέρονται ανωτέρω θα συµπληρώσει την επιτροπή 
προσωρινής παραλαβής του έργου: «Ανέγερση Γηροκοµείου θέση ΚΦ 557 του 
∆ήµου Μεγαρέων». 

    ∆ιεξάγεται κλήρωση µεταξύ των µελών του ∆ηµοτικού Σ/λίου και εκλέγεται 
ο ∆ηµοτικός Σ/λος κ. Φυλακτός Κων/νος. 

          Το ∆ηµοτικό Σ/λιο αφού έλαβε υπ’ όψη την ανωτέρω εκτεθέντα υπό του κ. 
Προέδρου και συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις. 
     Αφού είδε & τις ∆/ξεις του Ν.4257/14-4-2014 και άρθρου 65 του Ν. 3852/2010. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΩΣ 

 
    Α) Ορίζει για την επιτροπή προσωρινής παραλαβής του έργου: «Ανέγερση 

Γηροκοµείου θέση ΚΦ 557 του ∆ήµου Μεγαρέων». 
 

  α. τον υπάλληλο που θα ορισθεί από την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της 
Περιφέρειας Αττικής κατόπιν του  υπ΄αρίθµ. 4652/7-3-2016 εγγράφου της 
υπηρεσίας µας, ως  Πρόεδρο της Επιτροπής 

   
  β.  τους παρακάτω  Τεχνικούς ∆ηµοτικούς υπαλλήλους: 

       ως τακτικά µέλη οι κ.κ.: 
1.  Μιχαλάκη Σοφία   (T.E.) 
2.  Μουρελάτου Κατερίνα  (Π.Ε.) 
3.  Κάµπαξης Κων/νος   (Π.Ε.) 
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        ως αναπληρωµατικά µέλη οι κ.κ.: 

1. Κεφαλόπουλος Παναγιώτης   (Τ.Ε.) 
2. Παπαθανασίου ∆ηµήτριος   (Τ.Ε.) 
3. Μήλεσης Πέτρος   (Τ.Ε.) 
σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 4653/7-3-2016 εισήγηση Τµήµατος Μελετών -
Έργων, ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου µας που αναφέρεται στο 
ιστορικό της παρούσης. 
 

     γ. Τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Φυλακτό Κων/νο . 
      

Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθ. 59/2016. 

…………………………………………………………………………………….…….      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

  Ο Πρόεδρος                                                        Οι ∆.Σ/λοι 
Μιχάλαρος Γεώργιος  Φωτίου Σταύρος  του Νικ. ∆ρυµούσης Κων/νος 
 ∆ήµας Ιωάννης Σωτηρίου Γεώργιος 
Η Γραµµατέας Μαυροειδή Βασιλική Παπαπανούσης Νικόλαος 
Ρήγα Ελένη Κοσµόπουλος Ελευθεριος Βογιατζή Εµµανουέλα 
 Πολυχρόνης Ιερόθεος Φωτίου Σταύρος του Κων. 
 Κορώσης Σπυρίδων Ζάλης Αθανάσιος 
Ο Πρόεδρος της  Λέλης Μελέτιος Κόττας Βασίλειος 
∆ηµ.Κοιν. Μεγαρέων Καράµπελας Κων/νος Βαρελάς Κλεάνθης 
Μουσταϊρας Ηλίας Παπανίκος ∆ηµήτριος ∆ρένης Αθανάσιος 
 Ρήγα Ιωάννα Μπερδελής Γεώργιος 
 Φυλακτός Κων/νος Μαργέτης Παναγιώτης 
 Καστάνη Αικατερίνη Χοροζάνης Αντώνιος  
 Κολάτας Ιωάννης Μιχάλαρος Ιωάννης 
   
                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο 
∆ήµαρχος Μεγαρέων  

 
 

Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 
 

  
 

 
 


