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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 Εκ  του υπ’ αριθ. 9/24-4-2018 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 

 
Αριθ.αποφ. 120/2018 

Περί οριστικής παραλαβής των εργασιών που 
εκτελέστηκαν µε την εργολαβία: «8ο 

Νηπιαγωγείο & Α.Π.Χ. – Κλειστό Γυµναστήριο 
Μεγάρων» από την ανάδοχο εργοληπτική 

επιχείρηση «Ελληνική ∆οµική ΑΤΕΕ». 
  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα 24 Απριλίου 
2018 ηµέρα Τρίτη & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 8187/20-4-2018 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 20 ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 

Ζάλης Αθανάσιος - 
Αντιπρόεδρος 

 
Καστάνη Αικατερίνη 

Μαυροειδή Βασιλική -
Πρόεδρος 

Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Σωτηρίου Γεώργιος Ρήγα Ιωάννα 

Μιχάλαρος Γεώργιος ∆ρυµούσης Κων/νος Κολάτας Ιωάννης 
Κοσµόπουλος Ελευθεριος Παπαπανούσης Νικόλαος Ρήγα Ελένη 
∆ήµας Ιωάννης Μαρινάκης Ιωάννης Σταµούλης Ιωάννης 

Κορώσης Σπυρίδων Κόττας Βασίλειος Βογιατζή Εµµανουέλα 
Λέλης Μελέτιος Βαρελάς Κλεάνθης Παπανίκος ∆ηµήτριος 
Καράµπελας Κων/νος ∆ρένης Αθανάσιος Πιλίλης Σωτήριος 

Φυλακτός Κων/νος Μπερδελής Γεώργιος Παπαλευθέρης Ελευθ. 

Καστάνη Αικατερίνη Μαργέτης Παναγιώτης Φωτίου Σταύρος του Κων. 

  Γρίβα Παναγιώτα  
  Χοροζάνης Αντώνιος 

  Μιχάλαρος Ιωάννης 
  ====== 

  Λιώτας ∆ηµοσθένης.-ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

  ∆ηµοτ. Κοινότητας Ν.Περάµου 

   

       Λόγω απουσίας της Προέδρου κας Μαυροειδή Βασιλικής, ο Αντιπρόεδρος  κ. 
Ζάλης Αθανάσιος  εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως 
       Προσκληθείς παρίστανται και ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης Ι. 
Γρηγόριος καθώς και ο Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Μεγαρέων κ. Μουσταϊρας Ηλίας. 
       Στην αρχή της υπ’ αριθ. 119/2018 αποφάσεως προσήλθαν οι ∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι  κ. Παπαλευθέρης Ελευθέριος και Πιλίλης Σωτήριος. 
����������������������������������.. 
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Ακολούθως ο Αντιπρόεδρος εισηγείται το 3ο θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως 
περί του εν περιλήψει αντικειµένου & θέτει υπ’ όψη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την 
υπ’ αριθ. πρωτ. 5036/16-3-2018 εισήγηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου: 
«8ο Νηπιαγωγείο & Α.Π.Χ. – Κλειστό Γυµναστήριο Μεγάρων» από την ανάδοχο 
εργοληπτική επιχείρηση «Ελληνική ∆οµική ΑΤΕΕ»., η οποία έχει ως εξής: 

 
ΘΕΜΑ :  Οριστική παραλαβή των εργασιών  που εκτελέστηκαν  µε την εργολαβία : 

«8ο Νηπιαγωγείο και Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων -   Κλειστό 
Γυµναστήριο Μεγάρων» από την ανάδοχο εργοληπτική επιχείρηση   
«Ελληνική  ∆οµική ΑΤΕΕ»   

Ιστορικό    
       Στις 9-12-2014 µε την υπ’αριθµ. 270/2014 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
εγκρίθηκε το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής των εργασιών που 
εκτελέστηκαν µε την εργολαβία: «8o Νηπιαγωγείο και Α.Π.Χ. – Κλειστό 
Γυµναστήριο Μεγάρων»,  µε παρατηρήσεις και συγκεκριµένα κατά την παράδοση 
οι παραδίδοντες γνώρισαν στους παραλαµβάνοντες ότι για το κτίριο ΚΛΕΙΣΤΟ 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ εκκρεµεί η σύνδεση µε µόνιµη παροχή ∆ΕΗ και κατά 
συνέπεια δεν δύναται να λειτουργήσει το κτίριο µε ασφάλεια. Ενδεικτικά 
αναφέρθηκε ότι : 
1. «∆εν λειτουργεί χωρίς τη σύνδεση µε τη ∆ΕΗ ο φωτισµός των εσωτερικών και 

εξωτερικών χώρων µε κίνδυνο εγκλωβισµού των χρηστών και πρόκληση 
ατυχήµατος σε περίπτωση πανικού. 

2. ∆εν έχει γίνει δοκιµή του δικτύου πυρόσβεσης λόγω µη σύνδεσης µε τη ∆ΕΗ 
και η αντλία πυρόσβεσης δεν µπορεί να τεθεί σε λειτουργία, συνεπώς το 
συγκρότηµα των κτιρίων δεν προστατεύεται σε περίπτωση πυρκαγιάς. 

3. ∆εν είναι δυνατόν να εκδοθεί χωρίς την σύνδεση κανονικής παροχής µε την 
∆ΕΗ πιστοποιητικό πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

4. ∆εν είναι δυνατή χωρίς τη σύνδεση µε τη ∆ΕΗ η λειτουργία του συστήµατος 
πυρανίχνευσης µε κίνδυνο εγκλωβισµού των χρηστών σε περίπτωση 
πυρκαγιάς. 

5. ∆εν λειτουργεί χωρίς την σύνδεση µε τη ∆ΕΗ ο εξαερισµός – κλιµατισµός της 
αίθουσας µε κίνδυνο συσσώρευσης µεγάλων ποσοτήτων διοξειδίου του 
άνθρακα σε περίπτωση συγκέντρωσης κοινού. 

6. Γενικά δεν δύναται να τεθούν σε λειτουργία τα Ηλεκτροµηχανολογικά 
συστήµατα του κτιρίου για τα οποία απαιτείται σύνδεση µε την µόνιµη παροχή 
της ∆ΕΗ ισχύος  όπως απαιτείται από τη Μελέτη. 

     Η σύνδεση µε µόνιµη παροχή της ∆ΕΗ δεν είναι συµβατική υποχρέωση του 
Αναδόχου.» 
          Στις 12-11-2014 µε την υπ’αριθµ. 235/2014 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
συγκροτήθηκε η επιτροπή οριστικής παραλαβής του ανωτέρω έργου. 
         Στις 15-1-2015 µε αριθµ. πρωτ. 666/2015 η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
επισήµανε στον  ανάδοχο κακοτεχνίες του έργου τις οποίες δεν είχε 
αποκαταστήσει, για το λόγο αυτό  και δεν είχε γίνει µέχρι τότε η οριστική παραλαβή.  
         Στις 29-1-2015 συντάχθηκε το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής µε 
παρατηρήσεις,  (το οποίο δεν υπεγράφη τότε από τον ανάδοχο), οι οποίες ήταν οι 
εξής: 
1. «Στις παιδικές τουαλέτες και στις τουαλέτες ενηλίκων στο Νηπιαγωγείο η 

επένδυση µε  κεραµικά πλακίδια , έχει φουσκώσει  περιµετρικά καθ’ όλο το 
µήκος, µε αποτέλεσµα να έχουν ξεκολλήσει τα πλακάκια τα οποία και δεν 
έχουν αποκατασταθεί. 

2.  Το δάπεδο στο χώρο υποδοχής των µαθητών έχει επίσης φουσκώσει 
παρουσιάζοντας ανεπίπεδες επιφάνειες .Επίσης δεν έχει αποκατασταθεί. 
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3.  Στο κλειστό Γυµναστήριο η οροφή παρουσιάζει σε πολλά σηµεία διαρροή 
νερού µε αποτέλεσµα να λιµνάζουν νερά στον αθλητικό χώρο Η διαρροή νερού 
δεν έχει αποκατασταθεί  

4.  Ιδιαίτερα στο υπόγειο του κλειστού Γυµναστηρίου και στον χώρο των 
αποδυτηρίων,  παρατηρηθήκαν λιµνάζοντα νερά, µετά από το πλύσιµο (ντουζ) 
των αθλητών, γεγονός  οφειλόµενο  αποκλειστικά και µόνο στη κακότεχνη 
τοποθέτηση των πλακιδίων του δαπέδου , χωρίς να έχει  προβλεφθεί η 
κατάλληλη  κλίση, ώστε τα νερά να οδηγούνται στα αντίστοιχα σιφώνια 
απορροής. 

      Είναι προφανές ότι τα προβλήµατα αυτά δεν έχουν καµία σχέση µε την χρήση 
του κτιρίου   αλλά είναι ουσιώδη προβλήµατα εξ αιτίας κακοτεχνιών που 
αναδείχθηκαν την πρώτη χρονιά λειτουργίας  και µε τις πρώτες βροχοπτώσεις.» 
        Στις 26-2-2015 µε αριθµ. πρωτ. 3323/2015 η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών µε 
έγγραφο προς τον ανάδοχο επισήµανε και πάλι τις κακοτεχνίες που έπρεπε να 
αποκατασταθούν.  
        Στις 23-6-2017 µε αριθµ. πρωτ. 10593/2017 διαβιβάστηκε στην ανάδοχο 
εταιρεία µε δικαστικό επιµελητή Ειδική ∆ιαταγή της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας 
προκειµένου να αποκατασταθούν οι κακοτεχνίες.  
Στη συνέχεια επιδόθηκε µε δικαστικό επιµελητή Ειδική Πρόσκληση της 
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας στις 4-10-2017 µε αρ. πρωτ. 16471/2017 προκειµένου 
να επιδιορθωθούν οι κακοτεχνίες που είχαν επισηµανθεί.  
     Στις 5-2-2018 τα µέλη της επιτροπής οριστικής παραλαβής µεταβήκαµε 
παρουσία του αναδόχου επί τόπου του έργου και διαπιστώσαµε ότι έχει γίνει 
αποκατάσταση των εργασιών 1), 2) και 4) που αφορούσαν τις παρατηρήσεις στο 
πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής. Σε ό,τι αφορά την 3) παρατήρηση σχετικά µε 
την διαρροή νερού σε πολλά σηµεία της οροφής του κλειστού Γυµναστηρίου, η 
επιδιόρθωση έχει πραγµατοποιηθεί σε µεγάλο βαθµό πλήν όµως σε δυο σηµεία 
υπήρχε εισροή υδάτων µετά από έντονη βροχόπτωση 

Επίσης σηµειώνεται ότι εκκρεµεί ακόµα η σύνδεση µε µόνιµη παροχή της 
∆.Ε.Η. , η οποία δεν είναι συµβατική υποχρέωση του αναδόχου.  

Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και δεδοµένου του µεγάλου χρονικού 
διαστήµατος που έχει παρέλθει από την υποχρεωτική συντήρηση του έργου από 
τον ανάδοχο (δεκαπεντάµηνο) καθώς και ότι όσο περνάει ο χρόνος θα υπάρχουν  
φυσιολογικές φθορές στην κατασκευή , προτείνουµε να παραλειφθεί το έργο και 
όποια προβλήµατα προκύψουν να επισκευαστούν από τον ∆ήµο 

Παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες προκειµένου να εγκριθεί το 
συνηµµένο πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής.  

Συνηµµένο: Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής» 

 

Το συνηµµένο στην ανωτέρω εισήγηση πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής 
των εργασιών  που εκτελέστηκαν από την ανάδοχο εργοληπτική επιχείρηση   
«Ελληνική  ∆οµική ΑΤΕΕ»   µε την εργολαβία : «8ο Νηπιαγωγείο και Αίθουσα 
Πολλαπλών Χρήσεων -   Κλειστό Γυµναστήριο Μεγάρων» προϋπολογισµού 
2.061.344,54 €,  έχει ως εξής: 
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Συνεπώς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρέπει να εγκρίνει το πρωτόκολλο 

οριστικής παραλαβής των εργασιών που εκτελέστηκαν µε την εργολαβία: «8ο 
Νηπιαγωγείο & Α.Π.Χ. – Κλειστό Γυµναστήριο Μεγάρων» πρ/σµού 2.061.344,54 € 
από την ανάδοχο εργοληπτική επιχείρηση «Ελληνική ∆οµική ΑΤΕΕ».. 

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

Αφού είδε & τις ∆/ξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 καθώς και αυτές του 
Ν. 1418/84 και του Π∆ 609/85. 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ∆ΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ (14) ΕΠΙ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ (22)  

∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 
 

Α) Εγκρίνει το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των εργασιών που 
εκτελέστηκαν µε την εργολαβία: «8ο Νηπιαγωγείο & Α.Π.Χ. – Κλειστό Γυµναστήριο 
Μεγάρων» από την ανάδοχο εργοληπτική επιχείρηση «Ελληνική ∆οµική ΑΤΕΕ». 
προϋπολογισµού 2.061.344,54 € (χωρίς ΦΠΑ), σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. πρωτ. 
5036/16-3-2018 εισήγηση της Επιτροπής Παραλαβής του ανωτέρω έργου, που 
αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης. 

Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Πιλίλης Σωτήριος, Μαρινάκης Ιωάννης,            
∆ρένης Αθανάσιος, Κόττας Βασίλειος, Παπαλευθέρης Ελευθέριος, Λέλης Μελέτιος, 
Μαργέτης Παναγιώτης και Μπερδελής Γεώργιος µειοψηφούν. 

 
       Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθµό 120/2018. 
��������������������������������.��.      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

 Ο  Αντιπρόεδρος                                 Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

Ζάλης Αθανάσιος Φωτίου Σταύρος  του Νικ. ∆ρυµούσης Κων/νος 

 ∆ήµας Ιωάννης Σωτηρίου Γεώργιος 
 Μιχάλαρος Γεώργιος Μαρινάκης Ιωάννης 
 Κοσµόπουλος Ελευθεριος Πιλίλης Σωτήριος 
Ο Πρόεδρος της  Κορώσης Σπυρίδων Κόττας Βασίλειος 
∆ηµ.Κοιν. Μεγαρέων Λέλης Μελέτιος Βαρελάς Κλεάνθης 

Μουσταϊρας Ηλίας Καράµπελας Κων/νος Παπαλευθέρης Ελευθ. 
 Φυλακτός Κων/νος ∆ρένης Αθανάσιος 

 Καστάνη Αικατερίνη Μπερδελής Γεώργιος 

 Πολυχρόνης Ιερόθεος Μαργέτης Παναγιώτης 
 Παπαπανούσης Νικόλαος  

   
                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 ΜέγαραOOOOOOO. 

Ο 
∆ήµαρχος Μεγαρέων  

 
 

Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 


