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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                      19η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική̋ Επιτροπή̋  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                         την 19.05.2020 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 19η Μαΐου 2020, 

ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 32549/15.05.2020 πρόσκληση του 

Δημάρχου ω̋ Προέδρου τη̋ Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα 

μέλη τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ στι̋ 15.05.2020 και πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με 

την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020) και την υπ’ αριθμ. 429/12.03.2020 Κοινή 

Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών & Επικρατεία̋ (Β’ 850/13.03.2020). 

        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ                  Δήμαρχο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ Ο.Ε. 

1. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ          Αντιπρόεδρο̋ τη̋ Ο.Ε. 

2. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ    Μέλο̋ τη̋ Ο.Ε. 

3. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                                  «    « 

4. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ                       «    « 

5. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                                  «    « 

6. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.                                 «    « 

7. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ                      «    « 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.                 Μέλο̋ τη̋ Ο.Ε.   

             ΑΠΟΦΑΣΗ –139– 

     Ο Δήμαρχο̋ κ. Ζενέτο̋ Νίκο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋, εισάγει για συζήτηση το  

10ο θέμα ημερήσια̋ διάταξη̋, που αφορά την έγκριση καταβολή̋ δαπάνη̋ αποζημίωση̋ λόγω διάλυση̋ 

τη̋ σύμβαση̋ του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ 729».  

Αφού θέτει υπόψιν τη̋ Επιτροπή̋ το υπ’ αριθμ. 31892/13.05.2020 σχετικό έγγραφο τη̋ 

Διεύθυνση̋ Τεχνικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Έχοντα̋ υπόψη: 

1. Την από  28/12/2016 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Περιφέρεια̋ Αττική̋ και Δήμου Ιλίου για 

την ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 729 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΙΛΙΟΥ. 

2. Την από 28/3/2018 Σύμβαση μεταξύ τη̋ Περιφέρεια̋ Αττική̋ και τη̋ Αναδόχου Εργοληπτική̋ 

επιχείρηση̋ «ΣΤΟΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» 

3. Την με αρ. πρ. ΔΤΕΠΑ 141029/17-07- 2018 αίτηση τη̋ αναδόχου εταιρία̋ περί διάλυση̋ τη̋ 
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παραπάνω σύμβαση̋. 

4. Την με αρ. πρωτοκ. οικ 141029/30-07-2018 με (ΑΔΑ:ΩΚΞ47Λ7-ΙΒΓ) απόφαση τη̋ Περιφέρεια̋ 

Αττική̋ περί «Διάλυση τη̋ από 28-03-2018 προαναφερόμενη̋ εργολαβική̋ σύμβαση̋». Σύμφωνα 

με το σκεπτικό τη̋ απόφαση̋ «…..υπάρχει απόκλιση των σχεδίων που προσκομίσθηκαν σε 

ηλεκτρονική μορφή από τον Δήμο Ιλίου και αναρτήθηκαν στη ιστοσελίδα τη̋ Περιφέρεια̋ Αττική̋ 

κατά την δημοπράτηση του έργου, με τα εγκεκριμένα σχέδια που συνοδεύουν την άδεια δόμησή̋ 

του βρεφονηπιακού σταθμού βάσει των οποίων πρέπει να κατασκευασθεί. Το γεγονό̋ ότι η 

μελέτη δημοπράτηση̋ έχει μεγάλη διαφορά από την εγκεκριμένη πολεοδομική μελέτη, τροποποιεί 

ουσιωδώ̋ τη σύμβαση και δεν επιτρέπει τη σύναψη συμπληρωματική̋ σύμβαση̋. Εξαιτία̋ των 

προβλημάτων που δημιούργησε η ω̋ άνω απόκλιση, καθυστέρησε η έναρξη κατασκευή του 

έργου του θέματο̋ για διάστημα μεγαλύτερο των 3 μηνών από την υπογραφή τη̋ σύμβαση̋ και 

ο ανάδοχο̋ αιτήθηκε τη διάλυσή τη̋».    

5. Όπω̋ αναγράφεται στην ω̋ άνω Προγραμματική Σύμβαση και ειδικότερα το άρθρο 7 παρ.3 αυτή̋ 

 «ο Δήμο̋ Ιλίου είναι ο μόνο̋ υπεύθυνο̋ για καταβολή αποζημιώσεων και για την εκπλήρωση των 

προβλεπόμενων στην εργολαβική σύμβαση και την κείμενη νομοθεσία υποχρεώσεων έναντι του 

αναδόχου του έργου ή άλλων προσώπων που διεκδικούν δικαιώματα από την αναφερόμενη στην 

προηγούμενη παράγραφο αδυναμία ή καθυστέρηση ή διακοπή υλοποίηση̋ του έργου». 

6. Σύμφωνα με το άρθρο 163 του Ν.4412/2016 ο ανάδοχο̋, λόγω διάλυση̋ σύμβαση̋ δικαιούται 

(παρ.1.γ) αποζημίωση για το τεκμαιρόμενο όφελο̋ η οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από 

το 5% του αρχικού συμβατικού ποσού χωρί̋ αναθεώρηση, μειωμένου κατά ¼ , ήτοι 363.220,15 

x 5% x ¾ = 13.620,76 € και (παρ.2) η ανωτέρω αποζημίωση καθώ̋ και η αποζημίωση για το 

τεκμαιρόμενο όφελο̋ του αναδόχου προτείνεται από την επιτροπή παραλαβή̋ του έργου και 

καθορίζεται με απόφαση τη̋ Προϊσταμένη̋ Αρχή̋ κατά την έγκριση του πρωτοκόλλου 

Παραλαβή̋. 

7. Την υπ’ αρίθμ. 484/26-02-2019 (ΑΔΑ:Ω8ΥΖ7Λ7-Φ9Π) Απόφαση Περιφέρεια̋ Αττική̋ καθορισμού 

τη̋ ω̋ άνω αποζημίωση̋ στο ύψο̋ των 13.620,67€ . 

8. Τα με αρ. πρωτοκ. 151903/21-02-2020, 224003/18-03-2020 και 238859/01-04-2020 έγγραφα τη̋ 

Περιφέρεια̋ Αττική̋ σχετικά με την καταβολή τη̋ ω̋ άνω αποζημίωση̋. 

9. Την υπ’ αρίθμ. 38/12-03-2020 (ΑΔΑ:6Γ79ΩΕΒ-8ΓΩ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιλίου 

έγκριση̋ τη̋ 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτου̋ 2020 στον 

οποίο εντάχθηκε η «Αποζημίωση λόγω διάλυση̋ τη̋ σύμβαση̋ για το έργο "Κατασκευή 

Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ 729"» με Κ.Α. 30.6162.0001.  

10. Την υπ’ αρίθμ. 26088/09-04-2020 (ΑΔΑ:Ω25ΥΩΕΒ-0ΡΛ) Απόφαση Ανάληψη̋ Υποχρέωση̋ τη̋ 

Οικονομική̋ Υπηρεσία̋ του Δήμου για έγκριση διάθεση̋ πίστωση̋ του ω̋ άνω ποσού. 
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         Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την έγκριση καταβολή̋, ω̋ αποζημίωση λόγω 

διάλυση̋ τη̋ σύμβαση̋ του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ 729», 

συνολικού ποσού 13.620,76 ευρώ η οποία θα πραγματοποιηθεί στο οικονομικό έτο̋ 2020 σε βάρο̋ του 

Κ.Α.: 30.6162.0001.»  

Προτείνει την λήψη σχετική̋ απόφαση̋ 

              Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντα̋ υπόψη τα ανωτέρω,  

            Αποφασίζει  Ομόφωνα 

Εγκρίνει την καταβολή, ω̋ αποζημίωση λόγω διάλυση̋ τη̋ σύμβαση̋ του έργου «Κατασκευή 

Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ 729», συνολικού ποσού 13.620,76 ευρώ και η οποία θα 

πραγματοποιηθεί στο οικονομικό έτο̋ 2020 σε βάρο̋ του Κ.Α.: 30.6162.0001. 

 

 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ τη̋  Ο.Ε.                                          Τα Μέλη 

                         Αλεβίζου Α., Βασιλόπουλο̋ Δ.,               

  Κουκουβίνο̋ Δ.,  Μαρκόπουλο̋ Φ., 

          ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ                                            Βέργο̋ Ι., Φεγγερό̋ Β., Κάβουρα̋. 
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