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Απόσπασμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

από το πρακτικό της 6ης συνεδρίασης

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης

Σήμερα 24 Μαΐου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:30 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε το
Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης, σύμφωνα με την οικ.9999/18.5.2018 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που
δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 67 του Ν. 3852/2010.
Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών σαράντα ενός
είναι παρόντα τριάντα τρία, δηλ. οι κ.κ. 1. Πανταζόπουλος Ηλίας, Πρόεδρος, 2. Κορμά – Γκουτζιάνα
Δήμητρα, Γραμματέας, 3. Γιαννάκης Χρήστος, 4. Χατζηδάκης Γεώργιος, 5. Παπαδόπουλος Κων/νος, 6.
Ψυρρόπουλος Ευστάθιος, 7. Σερέτη Χριστίνα, 8. Καλαρρύτης Χρήστος, 9. Ζαννιά Ευφημία, 10. Αντζινάς
Ιωάννης, 11. Βιδάλης Παναγιώτης, 12. Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, 13. Δημητρόπουλος Άγγελος, 14.
Καλούδης Κων/νος, 15. Μπασούρης Μαρίνος, 16. Κούρτης Ανδρέας, 17. Κουρή Μαρία, 18. Νικηφόρος
Ιωάννης, 19. Γρηγορέας Ιωάννης, 20. Γεωργίου Δημήτριος, 21. Καπίρη Ελένη, 22. Κοκοτίνης Χρήστος, 23.
Καλαντίδης Δημήτριος, 24. Αντύπας Γεώργιος, 25. Δουβή Αγγελική, 26. Τσατσούλη Αναστασία, 27.
Χιωτέλης Ιωάννης, 28. Ευσταθίου Αναστάσιος, 29. Κουρής Μιχαήλ, 30. Πανταζόπουλος Δημήτριος, 31.
Πούλος Ιωάννης, 32. Πίκουλα Αργυρώ, 33. Σεφτελής Κων/νος, ότι οι κ.κ. 1. Χρυσουλάκης Φώτιος,
Αντιπρόεδρος, 2. Χωματά Αικατερίνη, 3. Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 4. Παναγιώταρης Αναστάσιος, 5.
Ασβεστάς Δημήτριος, 6. Αναγνώστου Ιωάννης, 7. Αγαδάκος Γεώργιος, 8. Σόφης Γεώργιος, δεν προσήλθαν
αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ότι ο Δήμαρχος κ. Βασίλειος Βαλασόπουλος, είναι παρών, ο κ. Πρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ.
Αναστόπουλος, οι Νομικοί Σύμβουλοι του Δήμου κ.κ. Καραβέλος και Μανταδάκης, ο Συμπαραστάτης του
Δημότη κ. Αραμπατζής και ο κ. Κοντονίκας.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, Καλπουζάνη Αμαλία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 166/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αποδοχή πορίσματος της αρμόδιας επιτροπής της Περιφέρειας για την κάλυψη θετικών
ζημιών του έργου «Κατασκευή παιδικού σταθμού επί των Λεωφ. Ειρήνης και Αριστογείτονος».

(Από τη συνεδρίαση έχουν αποχωρήσει οι κ.κ. Ευσταθίου, Δ.Πανταζόπουλος, Πίκουλα, Πούλος, Δουβή,
Καλαντίδης, Κουρής, Σεφτελής)
Ο Αντιδήμαρχος κ. Χατζηδάκης, που εισηγήθηκε το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη
των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ’ αριθ. πρωτ. 10356/2018 (αρ. πρωτ. 97518/2018 Περιφέρεια
Αττικής) έγγραφο με το οποίο η Περιφέρεια Αττικής μας διαβιβάζει το Πρακτικό της Επιτροπής του άρθρου
63 του Ν.3669/2008 για την διερεύνηση του βάσιμου των απαιτήσεων του αναδόχου και την εκτίμηση του
ύψους των θετικών ζημιών του για την ματαίωση της διάλυσης της σύμβασης του έργου «Κατασκευή
παιδικού σταθμού επί των Λεωφ. Ειρήνης και Αριστογείτονος», καθώς και την υπεύθυνη δήλωση του
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νομίμου εκπροσώπου του αναδόχου με την οποία αποδέχεται την αποζημίωσή του με το ποσό των 47.198,03
€ προκειμένου να ματαιωθεί η διάλυση της σύμβασης.
Επίσης, ζητά από το Σώμα να εγκριθεί η πληρωμή του ποσού αυτού από τον Δήμο Ηλιούπολης,
σύμφωνα με το άρθρο 6 της από 8.4.2016 Προγραμματικής Σύμβασης του έργου μεταξύ της Περιφέρειας
Αττικής και του Δήμου Ηλιούπολης και να αποσταλεί η απόφαση προκειμένου να εγκριθεί η απόφαση
ματαίωσης διάλυσης της σύμβασης από την Προϊσταμένη Αρχή.
Στη συνέχεια ο εισηγητής, έθεσε υπόψη του Σώματος το Πρακτικό της Επιτροπής του άρθρου 63
του Ν. 3669/2008, στο οποίο μεταξύ άλλων αναφέρονται:
Κατά τον έλεγχο των προσκομισθέντων στοιχείων και δικαιολογητικών του αναδόχου όσο και αυτών
της Διευθύνουσας Υπηρεσίας η Επιτροπή διαπίστωσε τα εξής:
Όσον αφορά στην αξίωση της αποζημίωσης η επιτροπή θεωρεί τα εξής:
1. Η δαπάνη εξυπηρέτησης της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου του θέματος ποσού 452,74 €
θεωρείται εύλογη απαίτηση του αναδόχου προς αποζημίωση καθόσον αποτελεί θετική ζημία εις βάρος του
2. Η δαπάνη των ασφαλιστηρίων συμβολαίων κατά παντός κινδύνου και γενικής ευθύνης για το αιτούμενο εκ
του αναδόχου και επιβεβαιωμένου από τον ΔΥ χρονικού διαστήματος των 155 ημερών, ήτοι από
03.07.2017 έως 04.12.2017 ποσού 139,77 € θεωρείται εύλογη απαίτηση του αναδόχου προς αποζημίωση
καθόσον αποτελεί θετική ζημία εις βάρος του
3. Η δαπάνη των αναλογούντων λειτουργικών εξόδων του αναδόχου που θεωρείται εύλογη απαίτηση του
αναδόχου προς αποζημίωση καθόσον αποτελεί θετική ζημία εις βάρος του έχει ως εξής:
844.022,25 €/1095=770,80 € (ημερήσια αξία έργου) Χ 155 ημέρες = 119.474 € Χ 0,0907 (ποσοστό
εξόδων χρήσεων των 5 τελευταίων ετών) = 10.836,29 €
4. Η δαπάνη των 57.000 € (μετά των προσκομισθέντων τιμολογίων και της με αριθ. δήλωσης4688 Δ.Ο.Υ.
1206) που αφορά σε αμοιβές του προσωπικού του από 28.06.2017 προσκομισθέντος εγκεκριμένου
οργανογράμματος, όπως αυτή περικόπηκε στο ποσό των 48.543,96 € με την από 27.03.2018 με αριθ.
πρωτ. 62513 εισήγηση της Διευθύνουσας του Έργου Υπηρεσίας δύναται να αναγνωριστεί ως θετική ζημία
εις βάρος του αναδόχου.
Όσον αφορά στον απαιτούμενο αριθμό των χρησιμοποιούμενων ατόμων του προσωπικού καθόσον δεν
μπορεί να διερευνηθεί από την επιτροπή. Εκ των υστέρων, αυτός στηρίζεται στην αναφερθείσα εισήγηση
της ΔΥ. Πάραυτα, εκ του από 29.05.2017 με αριθ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 103310 (ΑΔΑ: 6ΝΔΡ7Λ7-Ν5Δ)
εγκριθέντος χρονοδιαγράμματος διαφαίνεται ότι οι Η/Μ εργασίες εκκινούν την 09/04/2018 οπότε δεν
συνέτρεχε λόγος, σε κάθε περίπτωση, σύναψης παροχής υπηρεσίας με ιδιώτη μηχανολόγο μηχανικό για το
αιτούμενο χρονικό διάστημα . έτσι η επιτροπή γνωμοδοτεί συμμορφούμενη εν μέρει με την εισήγηση της ΔΥ
ήτοι για τρεις μηχανικούς, πλην του μηχανολόγου.
Συγκεκριμένα, δαπάνη 42.000 € (155/182) = 35.769,23 €.
5. Τέλος, η δαπάνη των αιτούμενων 80.089,92 € που αφορά σε αύξηση του κόστους του έργου λόγω
ανατιμήσεων υλικών και συνεργείων κατ’ ισχυρισμό του αναδόχου, δεν αποτελεί κατά την κρίση της
επιτροπής θετική ζημία και δεν δύναται να θεωρηθεί ως αποζημίωση στον ανάδοχο.
Ανακεφαλαιωτικά:
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α/α

1

Δαπάνη

Αιτούμενο ποσό

Εξυπηρέτησης της εγγυητικής επιστολής καλής

Ποσό

Βάσιμο

Εκτίμηση ύψους

εισηγήσεως ΔΥ

απαίτησης

θετικής ζημίας

452,74 €

452,74 €

ΝΑΙ

452,74 €

139,77 €

139,77 €

ΝΑΙ

139,77 €

εκτέλεσης
2

Ασφαλιστηρίων συμβολαίων

3

Αναλογούντων λειτουργικών εξόδων

11.669,46 €

11.669,46 €

ΝΑΙ

10.836,29 €

4

Αμοιβών του προσωπικού

57.000,00 €

48.543,96 €

ΝΑΙ*

35.769,23 €

5

Αύξησης του κόστους έργου λόγω ανατιμήσεων

80.089,92 €

ΟΧΙ

0

υλικών και συνεργείων
Συνολική δαπάνη

149.351,89 €

60.805,93 €

47.198,03 €

*Προσκομίσθηκε η με αριθ. δήλωση 4688 Δ.Ο.Υ. 1206 κατάσταση συμφωνητικών παρ. 14 του Ν. 1882/1990

Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006, το άρθρο 63 του
Ν.3669/2008, το Πρακτικό της Επιτροπής
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(δηλώνοντας λευκό οι κ.κ. Τσατσούλη και Χιωτέλης)


Αποδέχεται και εγκρίνει το Πρακτικό της Επιτροπής του άρθρου 63 του Ν.3669/2008 για την
διερεύνηση του βάσιμου των απαιτήσεων του αναδόχου και την εκτίμηση του ύψους των θετικών
ζημιών του για την ματαίωση της διάλυσης της σύμβασης του έργου «Κατασκευή παιδικού σταθμού επί
των Λεωφ. Ειρήνης και Αριστογείτονος», καθώς και την υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου
του αναδόχου με την οποία αποδέχεται την αποζημίωσή του με το ποσό των 47.198,03 € προκειμένου να
ματαιωθεί η διάλυση της σύμβασης.



Εγκρίνει την πληρωμή του ποσού των 47.198,03 € από τον Δήμο Ηλιούπολης, σύμφωνα με το άρθρο 6
της από 8.4.2016 Προγραμματικής Σύμβασης του έργου μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου
Ηλιούπολης



Να αποσταλεί η παρούσα απόφαση στην Περιφέρεια Αττικής προκειμένου να εγκριθεί η απόφαση
ματαίωσης διάλυσης της σύμβασης από την Προϊσταμένη Αρχή.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 166/2018 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

Δ.ΚΟΡΜΑ-ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ Χ.Γιαννάκκης, Γ.Χατζηδάκης, Κ.Παπαδόπουλος, Ε.Ψυρρόπουλος,

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Χ.Σερέτη, Χ.Καλαρρύτης, Ε. Ζαννιά, Ι.Αντζινάς, Π.Βιδάλης,

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, 29.5.2018

Θ.Γιαννόπουλος, Α.Δημητρόπουλος, Κ.Καλούδης, Α.Κούρτης,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μ.Μπασούρης, Μ.Κουρή, Ι.Νικηφόρος, Ι.Γρηγορέας, Δ.Γεωργίου,
Ε.Καπίρη, Χ.Κοκοτίνης Γ.Αντύπας Α.Τσατσούλη, Ι.Χιωτέλης,

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
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