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Εκ του υπ’ αριθ. 40/8-10-2018  πρακτικού ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδριάσεως της Οικονομικής  Επιτροπής του 

Δήμου Μεγαρέων 
 

Αριθμός Απόφασης:   385/2018 Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης της σύμβασης της μελέτης 
«ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΒΑΡΕΑΣ» 

 
Στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σήμερα  8-10-2018  ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00  
η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγαρέων συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση κατόπιν της υπ’ αριθ. 
Πρωτ.: 18793/4-10-2018  εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτής και Δημάρχου  Μεγαρέων κ. 
Γρηγορίου Σταμούλη  που επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα , με τα 
άρθρα 72 και 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/07-6-2010 τεύχος Α’),  

Διαπιστωθείσης νομίμου απαρτίας δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) Δ.Σ/λων ευρέθησαν παρόντες 
πέντε (5) ήτοι: 

                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 

1 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΤΤΑΣ 

2 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΤΑΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΡΕΝΗΣ 

3 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ/ΤΗΣ ΜΑΡΓΕΤΗΣ 

4 ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΡΩΣΗΣ 
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6   

    
 Συνεχιζομένης  της συνεδριάσεως και μετά από διαπίστωση της απαρτίας,  ο Πρόεδρος και Δήμαρχος 
Μεγαρέων κ. Σταμούλης Γρηγόριος, εισηγείται το 3ο θέμα     της  ημερησίας Δ/ξεως περί του εν περι-
λήψει αντικειμένου, και θέτει υπ’οψη των μελών, το υπ’ αριθ. Πρωτ. 18421/1-10-2018 Πρακτικό κατα-
κύρωσης της από 31-5-2018 διαξαγωγής της δημοπρασίας της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
ΤΟΙΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΑΡΕΑΣ», που αναφέρει τα εξής: 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 31-5-2018 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  «Μελέ-
τη αποκατάστασης και αντιμετώπισης προβλημάτων λόγω διάβρωσης και  ανακατασκευής των τμημά-

των τοίχων που έχουν καταρρεύσει στην παραλία Βαρέας» 
 

«ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
«Μελέτη αποκατάστασης και αντιμετώπισης προβλημάτων λόγω διάβρωσης και  ανακατασκευής των 

τμημάτων τοίχων που έχουν καταρρεύσει στην παραλία Βαρέας» 
 
Στα Μέγαρα σήμερα στις 24-9-2018, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 12:00π.μ. οι παρακάτω υπάλληλοι του 
Δήμου Μεγαρέων 

1. Μουρελάτου Αικατερίνη , υπάλληλος του Δήμου Μεγαρέων, Πρόεδρος Ε.Δ. 

2. Τουμπανιάρης Χαράλαμπος , υπάλληλος του Δήμου Μεγαρέων, μέλος Ε.Δ. 

3. Μπούρης Κων/νος ,υπάλληλος του Δήμου Μεγαρέων, μέλος Ε.Δ. 

 
αποτελούντες μέλη της επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού του έργου «Μελέτη αποκατάστασης 
και αντιμετώπισης προβλημάτων λόγω διάβρωσης και  ανακατασκευής των τμημάτων τοίχων που έ-
χουν καταρρεύσει στην παραλία Βαρέας» που διεξήχθη στις 31-5-2018 και συνεχίζεται όπως ορίζεται 
στο άρθρο 4 της Διακήρυξης και στο Ν.4412/2016. 
Η επιτροπή παρέλαβε τον σφραγισμένο φάκελο με τα δικαιολογητικά που υπέβαλε ο προσωρινός ανά-
δοχος στις 24-9-2018 μετά από πρόσκληση με το υπ΄ αρ. πρωτ. 16823/2018 έγγραφο της Δ/νσης 
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Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μεγαρέων, όπου διαπίστωσε ότι είναι τα απαιτούμενα σύμφωνα με τα 
έγγραφα της σύμβασης και τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 και  
Έχοντας υπόψη: 
Α. Τις εξής διατάξεις όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν: 
1.Το Π.Δ.171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων 
που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και άλλες σχετικές  διατά-
ξεις» (ΦΕΚ 84Α/02-06-87). 
2.Το Ν.3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΦΕΚ 
116Α΄/18-06-2008) και συγκεκριμένα των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110 
και της παραγράφου 1α του άρθρου 176. 
3.Του Ν. 3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α/08-06-06) 
4.Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρό-
γραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α/07-06-2010). 
5.Το Ν.4278/2014 «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα την παράγραφο 1 του 
άρθρου 59 «΄Αρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα» και την 
εγκύκλιο 13/20-08-2014 του ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ (ΦΕΚ 157Α/04-08-2014). 
6.Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλ-
λες διατάξεις» (ΦΕΚ 112Α/13-07-2010). 
7.Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδη-
γίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (ΦΕΚ 147Α/08-08-2016). 
8.Το ΠΔ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄145) 
9.Της λοιπής νομοθεσίας εκτέλεσης έργων. 
Β. Τα κάτωθι στοιχεία και έγγραφα που περιλαμβάνονται στο φάκελο του διαγωνισμού του έργου 
«Μελέτη αποκατάστασης και αντιμετώπισης προβλημάτων λόγω διάβρωσης και  ανακατασκευής των 
τμημάτων τοίχων που έχουν καταρρεύσει στην παραλία Βαρέας». 
1. Την με αριθμό 7/2018 μελέτη του έργου «Μελέτη αποκατάστασης και αντιμετώπισης προβλημάτων 
λόγω διάβρωσης και  ανακατασκευής των τμημάτων τοίχων που έχουν καταρρεύσει στην παραλία Βα-
ρέας» που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μεγαρέων και ο προϋπολογισμός δημο-
πράτησης ανέρχεται σε  50.673,92 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 
2. Την υπ΄ αριθμ. 90/18 (27-3-18) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου  περί έγκρισης μελέτης και τρό-
που εκτέλεσης (ΑΔΑ:6 Α2ΟΩΚΠ-Τ10). 
3.Το υπ΄ αριθμ. ΑΔΑΜ: 18REQ002955956/18-4-2018 Πρωτογενές αίτημα. 
4.Την υπ΄ αριθμ. 145/2018 (16-4-2018) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης δαπάνης και διά-
θεσης πίστωσης. (ΑΔΑ:6ΙΥΞΩΚΠ-Χ9Σ). 
5.Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 290/18-4-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΩΙ3ΨΩΚΠ-ΨΟΧ) 
6.Την από 18-47-2018 έγκριση αιτήματος στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:18REQ002955956 . 
8. Την υπ΄ αριθμ. 187/2018 (7-5-2018) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί Σύνταξης όρων δημο-
πρασίας του έργου «Μελέτη αποκατάστασης και αντιμετώπισης προβλημάτων λόγω διάβρωσης και  
ανακατασκευής των τμημάτων τοίχων που έχουν καταρρεύσει στην παραλία Βαρέας» με ανοικτή δια-
δικασία  συνοπτικού διαγωνισμού. (ΑΔΑ:6ΘΤ8ΩΚΠ-ΦΜΘ). 
9. Την υπ΄ αριθμ. 189/2018 (7-5-2018) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί Ορισμού οργάνων διε-
νέργειας διαδικασιών σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου (ΑΔΑ:6ΓΔΞΩΚΠ-6Υ6). 
10.Τη Διακήρυξη του έργου «Μελέτη αποκατάστασης και αντιμετώπισης προβλημάτων λόγω διάβρω-
σης και  ανακατασκευής των τμημάτων τοίχων που έχουν καταρρεύσει στην παραλία Βαρέας» με 
ΑΔΑΜ 18PROC003072479/2018-05-10. 
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11.Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 9235/9-5-2018 Προκήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας Συνοπτικού Διαγωνισμού 
για το έργο «Μελέτη αποκατάστασης και αντιμετώπισης προβλημάτων λόγω διάβρωσης και  ανακατα-
σκευής των τμημάτων τοίχων που έχουν καταρρεύσει στην παραλία Βαρέας)». 
12.Το Πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού από τη διεξαγωγή της δημοπρασίας, στις 31-5-2018  του 
έργου  «Μελέτη αποκατάστασης και αντιμετώπισης προβλημάτων λόγω διάβρωσης και  ανακατα-
σκευής των τμημάτων τοίχων που έχουν καταρρεύσει στην παραλία Βαρέας» με το οποίο ανακηρύσ-
σεται προσωρινός ανάδοχος ο οικονομικός φορέας «Συμπράττοντα γραφεία μελετών Μ. 
Φράγκου, Κ. Τοπτση και Π Τζανακάκη’.  
13. Την υπ΄ αριθμ. 344/2018 (13-8-2018) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, περί Έγκρισης Πρακτι-
κού της επιτροπής διαγωνισμού (ΑΔΑ:ΩΟΝΥΩΚΠ-ΔΤΡ-7ΨΩ). 
14.Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 16823/7-9-2018 πρόσκληση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, 
για την προσκόμιση επικαιροποιημένων δικαιολογητικών για το έργο «Μελέτη αποκατάστασης και α-
ντιμετώπισης προβλημάτων λόγω διάβρωσης και  ανακατασκευής των τμημάτων τοίχων που έχουν 
καταρρεύσει στην παραλία Βαρέας». 
15.Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 17928/24-9-18 αίτηση των Μ. Φράγκου, Κ. Τοπτση και Π Τζανακάκη  , 
προσκομίζοντας στο Δήμο Μεγαρέων σε σφραγισμένο φάκελο τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφω-
να με τις διατάξεις  του άρθρου 80, όπως αυτά έχουν καθοριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, ως απο-
δεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74, καθώς και για 
την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75,76 και 77 του Ν.4412/2016. 
16.Την υποβληθείσα προσφορά των Μ. Φράγκου, Κ. Τοπτση και Π Τζανακάκη    που προσέφερε 
το ποσό των 27.253,87€ (χωρίς ΦΠΑ) με μέση έκπτωση Εμ=33,31% και αποτελεί την πλέον συμφέ-
ρουσα από οικονομική  άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής της μελέτης , 
«Μελέτη αποκατάστασης και αντιμετώπισης προβλημάτων λόγω διάβρωσης και  ανακατασκευής των 
τμημάτων τοίχων που έχουν καταρρεύσει στην παραλία Βαρέας». 
Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και ελέγχοντας την πληρότητα, την εγκυρότητα 
και ορθότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών από τους προσωρινούς ανάδοχους   
Μ. Φράγκου, Κ. Τοπτση και Π Τζανακάκη     

Εισηγείται 
 
Την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού της μελέτης «Μελέτη αποκατάστασης και αντι-
μετώπισης προβλημάτων λόγω διάβρωσης και  ανακατασκευής των τμημάτων τοίχων που έχουν κα-
ταρρεύσει στην παραλία Βαρέας» 
 Στα συμπράττοντα γραφεία . Μ. Φράγκου, Κ. Τοπτση και Π Τζανακάκη  που προσέφερε το ποσό 
των 27.253,87€ (χωρίς ΦΠΑ)  με μέση έκπτωση 33,31%, και αποτελεί την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής, της μελέτης, καλύπτοντας ό-
λες τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο  Διαγωνισμό. 
 
 
Μέγαρα  1-10-2018 
Τα μέλη της επιτροπής: 
Η Πρόεδρος                                                     Τα Μέλη 
 
Αικατερίνη Μουρελάτου                                    Τουμπανιάρης Χαράλαμπος 
Τοπογράφος Μηχανικός                                       Μηχανολόγος Μηχανικός 
                                                                    Μπούρης Κω/νος 
                                                                      Πολιτικός  Μηχανικός  Τ.Ε. 
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και συζήτησε & αντάλλαξε απόψεις 
Αφού είδε & τις Δ/ξεις των άρθρων με τα άρθρα 72 και 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/07-6-2010 τεύχος 
Α’)  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ 

 

Α) Εγκρίνει το Πρακτικό κατακύρωσης της από 31-5-2018 διαξαγωγής της δημοπρασίας της μελέτης 
«ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΑΡΕΑΣ», στα 
συμπράττοντα γραφεία . Μ. Φράγκου, Κ. Τοπτση και Π Τζανακάκη  που προσέφερε το ποσό των 
27.253,87€ (χωρίς ΦΠΑ)  με μέση έκπτωση 33,31%, και αποτελεί την πλέον συμφέρουσα από οι-
κονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής, της μελέτης, καλύπτοντας όλες 
τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο  Διαγωνισμό. 

 
Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω. 

 
 
 

 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθμό   385/2018  

 
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως: 

 
                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ   
ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  

ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΤΑΝΗ 

  

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Μέγαρα 8-10-2018 

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων 

 

 

Σταμούλης Ι. Γρηγόριος 
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