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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 538 
 
Συνεδρίαση 27η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 1414/2018 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 22-05-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30π.μ, στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ 
αριθ. πρωτ. οικ. 95417 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 
17-05-2018. 

 
Θέμα 12ο εκτός ημερησίας διατάξεως 

Υποκατάσταση αναδόχου του Έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΛΙΑΚΟΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 729 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ». 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα 
 Δημάκος Δημήτρης 

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.: 
 Χρυσικός Φώτιος 
 Λεβέντη Αγγελική 
 Μεταξά Ειρήνη 
 Χριστάκη Μαρία 
 Πελέκης Ζαχαρίας 

Απόντες:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Αλεξίου Αθανάσιος  
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Σαπουνά Αγγελική  
 Τζίβα Αιμιλία 
 Καράμπελας Κωνσταντίνος 
 Βρύνα Φωτεινή  
 Μπαλού Αλεξάνδρα  
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Γεωργία 
Κονταρά. 
  
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και αποφασίστηκε η συζήτηση του θέματος με την διαδικασία του 
κατεπείγοντος, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής για την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 94410/16.05.2018 εισήγηση και την από 15.5.2018 πρόταση της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων, στις οποίες αναφέρονται τα εξής: 
 
Σύμφωνα με:  
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87/7-6-2010). 
2. Την με αριθμ. 37419/13479 (ΦΕΚ 1661/τ.Β’/11-05-2018 απόφαση του Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η αριθμ. 121/2018 απόφαση του 
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Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, που αφορά την τροποποίηση – επικαιροποίηση 
του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.   

3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 “Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/ΕΕ)“, όπως ισχύουν.  

4. Τα άρθρα 8 και 176 του Ν.4018/2011 (ΦΕΚ 215 Α΄/30-09-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της 
Περιφέρειας Αττικής» και του Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚ 26Α΄/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή 
γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του 
ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής 
συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», καθώς και την 
Ερμηνευτική Εγκύκλιο 6 με αρ.πρωτ.13400/17-4-2013 της Γ.Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου 
Εσωτερικών. 

 
Και αφού λάβαμε υπόψη : 
1. Την υπ’ αρ. 295/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου με την οποία 

εγκρίθηκε η υπ’ αρ. οικ02/2015 επικαιροποιημένη μελέτη του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΣ» ΣΤΟ Ο.Τ. 729 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» 

2. Την υπ’ αρ. 392/2016 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής σχετικά με την έγκριση 
του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων  οικονομικού έτους 2017 της Περιφέρειας Αττικής. 

3. Την υπ’ αρ. 331/2016 Απόφαση της Περιφέρειας Αττικής με θέμα την έγκριση σύναψης και όρων 
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Ιλίου για το έργο 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΣ» ΣΤΟ Ο.Τ. 729 ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ». 

4. Την από 28.12.2016 προγραμματική σύμβαση μεταξύ Περιφερειάρχη Αττικής και Δημάρχου Ιλίου 
για την κατασκευή του έργου. 

5. Την υπ’ αρ. 295/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου με την οποία 
εγκρίθηκε η υπ’ αρ. οικ02/2015 επικαιροποιημένη μελέτη του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΣ» ΣΤΟ Ο.Τ. 729 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» 

6. Την υπ’ αρ. Πρωτ. 70814/03-04-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Δ/νσης Οικονομικής 
Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής. 

7. Την υπ’ αρ. 2138/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με θέμα: 
«Έγκριση 1ου  πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΣ» ΣΤΟ Ο.Τ. 729 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» με 
προϋπολογισμό 900.000,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) και εξουσιοδότηση της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων Περιφέρειας Αττικής για συνέχιση της διαδικασίας μέχρι την υπογραφή της σύμβασης» 

8. Την με αρ. 2706/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία 
εγκρίθηκαν τα πρακτικά της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου του θέματος, και η κατακύρωση 
του έργου στην εργοληπτική εταιρία «ΣΤΟΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», με ποσοστό μέσης έκπτωσης 
59,35%. 

9. Την από 28/03/2018 Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της Αναδόχου Εργοληπτικής 
επιχείρησης «ΣΤΟΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε..» 

10. Την από 05-4-2018 αίτηση της εταιρίας «ΣΤΟΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. », για έγκριση υποκατάστασης 
σύμφωνα με τα άρθρα 164 και 132 του Ν. 4412/2016, συνοδευόμενη από τις με αρ. πρωτ. 
829508/22-08-2017 και 10087/15/18-02-2016 Ανακοινώσεις της Υπηρεσίας Γ.Ε.Μ.Η. του 
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ με ολόκληρα τα νέα κείμενα του 
καταστατικού, όπως καταχωρήθηκαν την ίδια ημερομηνία στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, τα οποία 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής της ανακοίνωσης. 

11. Τα από 20-04-2018 προσκομισθέντα συμπληρωματικά έγγραφα της εταιρίας «ΣΤΟΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 
Α.Ε.», που αφορούν την από 05-04-2018 αίτηση της για υποκατάσταση αναδόχου. Την δήλωση 
αποδοχής της από 05-04-2018 αίτηση υποκατάστασης της εταιρίας ¨ΣΤΟΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» 
από την εταιρία «ΤΕΜΑΚΟ Α.Ε.» σύμφωνα με το άρθρο 164 παρ 3 του  Ν4412/2016. 

12. Την υπ’ αριθμ 85885/ 15-05-2018 απάντηση της Νομικής Υπηρεσίας Π.Α. 
 
Και επειδή : 
1. Με την αρ. 2706/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την 

οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου του θέματος, και η 
κατακύρωση του έργου στην εργοληπτική εταιρία «ΣΤΟΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», με ποσοστό μέσης 
έκπτωσης 59,35%. 
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2. Με την από 05-04-2018 αίτηση της εταιρίας «ΣΤΟΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», ζητείται έγκριση 
υποκατάστασης σύμφωνα με τα άρθρα 164 και 132 του Ν. 4412/2016, από την εταιρία 
«ΤΕΜΑΚΟ Α.Ε. 

3. Με την από 05-4-2018 δήλωση της, η εταιρία «ΤΕΜΑΚΟ Α.Ε.» αποδέχεται το περιεχόμενο της 
αίτησης της αναδόχου για υποκατάσταση αυτής σύμφωνα με το άρθρο 164 του Ν. 4412/2016 και 
προσκομίζει τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

4. Σύμφωνα με τον νόμο 4412/2016, στο άρθρο 164 παρ.1 αναφέρεται: «Η υποκατάσταση του 
αναδόχου από τρίτο στην κατασκευή μέρους ή όλου του έργου (εκχώρηση του έργου) είναι 
δυνατή αποκλειστικά υπό τις προϋποθέσεις της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 
132», και στο άρθρο 132 παρ.1 περίπτωση δ’ αναφέρεται: «Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-
πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε 
από τις ακόλουθες περιπτώσεις: δ) όταν ένας νέος ανάδοχος υποκαθιστά εκείνον στον οποίο 
ανατέθηκε αρχικά η σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή, συνεπεία ββ)ολικής ή μερικής διαδοχής 
του αρχικού αναδόχου, λόγω εταιρικής αναδιάρθρωσης, περιλαμβανομένων της εξαγοράς, της 
απορρόφησης, της συγχώνευσης ή καταστάσεων αφερεγγυότητας ιδίως στο πλαίσιο 
προπτωχευτικών ή πτωχευτικών διαδικασιών, από άλλον οικονομικό φορέα, ο οποίος πληροί τα 
κριτήρια ποιοτικής επιλογής που καθορίστηκαν αρχικά, υπό τον όρο ότι η διαδοχή δεν 
συνεπάγεται άλλες ουσιώδεις τροποποιήσεις της σύμβασης και δεν γίνεται με σκοπό την 
αποφυγή της εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου».  

5. Σύμφωνα με τον νόμο 4412/2016, στο άρθρο 164 παρ.2: « Κατ’ εξαίρεση μπορεί να εγκριθεί η 
υποκατάσταση με απαλλαγή του αναδόχου από την ευθύνη του προς τον κύριο του έργου, αν 
αυτό επιβάλλεται από το συμφέρον του έργου και ο ανάδοχος βρίσκεται σε προφανή αδυναμία 
να περατωθεί το έργο.» 

6. Έχουν υποβληθεί, ελεγχθεί και βρίσκονται σε ισχύ όλα τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν 
από τη νέα ανάδοχο εταιρία. 

 
σκεπτικό : 
I. Την 06-06-2017 η εταιρία «ΣΤΟΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», έλαβε μέρος στη δημοπρασία του έργου: 

«Επισκευές-κατασκευές πεζοδρομίων και εκριζώσεις στο Δήμο Χαλανδρίου» όπου 
αναδείχτηκε μειοδότης την 13-06-2017 και υπέγραψε σύμβαση την 28-11-2017. (συν. Σχετικό 1) 

II. Την 16-06-2017 αποφασίστηκε με την Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 
εταιρίας η εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας καθώς και συντάχθηκε το πρακτικό 
του διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το οποίο νέος πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της 
εταιρίας αναλαμβάνει ο Νικόλαος Κουρούπης του Δημητρίου ενώ ο τέως πρόεδρος κος Δημήτριος 
Κουρούπης δεν θα είναι πλέον μέλος του Δ.Σ. 

III. Την 29-06-2017 η εταιρία «ΣΤΟΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», έλαβε μέρος στη δημοπρασία του έργου 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΣ» ΣΤΟ Ο.Τ. 729 ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» δεδομένου όπως αναφέρει στην αίτησή του, του μικρού σχετικά οικονομικού 
αντικειμένου της ανωτέρω εργολαβίας στον Δήμο Χαλανδρίου, αλλά και του γεγονότος ότι για 
σχεδόν 3 χρόνια η εταιρία «ΣΤΟΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» δεν είχε αναδειχθεί μειοδότης σε κάποιο 
άλλο έργο, με ότι αυτό συνεπάγεται για τη συρρίκνωση του μεγέθους της, όπου έλαβε αρχικώς την 
2η θέση κατά σειρά μειοδοσίας με ποσοστό 59,35%. 

IV. Την 18-07-2017 η εταιρία «ΣΤΟΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» συμμετείχε στον διαγωνισμό του έργου: 
«Ανάδειξη Πολιτιστικής Κληρονομιάς στο Δήμο Φυλής», με βάση ότι όπως αναφέρει η εταιρία 
δεν αναδείχθηκε μειοδότης στο προαναφερθέν έργο του «Νικόλαος Λιάκος».  

V. Την 22-08-2017 με την ανακοίνωση της Δ/νσης Μητρώου και Ανάπτυξης Πληροφοριακών 
Συστημάτων (Γ.Ε.ΜΗ) με Α.Π. 829508/22-08-02017 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 
η αντικατάσταση του προέδρου της εταιρίας «ΣΤΟΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» Δημήτριου Κουρούπη από 
τον Νικόλαο Κουρούπη (σύμφωνα με το από 16-06-2017 πρακτικό του Δ.Σ.) γεγονός που όπως 
ισχυρίζεται ο ανάδοχος είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μεγάλων προβλημάτων στην 
χρηματοδότηση και λειτουργία της εταιρίας, (συν σχετ 3,3.α), με αποτέλεσμα να καθίσταται 
επισφαλής η εκτέλεση ακόμη και του 2ου έργου του Δήμου Φυλής ( iv σκεπτικό). Ο ανάδοχος 
ισχυρίζεται ότι ο 78χρονος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου πολ. Μηχ/κός Δημήτριος 
Κουρούπης ήταν για σειρά ετών ο κύριος μέτοχος και βασικός χρηματοδότης της. 

VI. Την 07-09-2017 ανακοινώθηκε στην εταιρία «ΣΤΟΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»,ότι κηρύσσεται 
προσωρινός ανάδοχος για το έργο «Ανάδειξη Πολιτιστικής Κληρονομιάς στο Δήμο Φυλής» 
(συν σχετ 2). Με το έργο αυτό όπως ισχυρίζεται ο ανάδοχος: “έφτασα στα όρια της δυνατότητας 
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εκτέλεσης έργων από πλευράς της εταιρίας μου, δεδομένης της συρρίκνωσης των τελευταίων ετών 
που είχε ως αποτέλεσμα την έλλειψη σε τεχνικό προσωπικό και χρηματοδοτική ικανότητα”. 

VII. Την 07-09-2017 ανακοινώθηκε στην εταιρία «ΣΤΟΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», ότι κηρύσσεται 
προσωρινός μειοδότης (με 2η κατά σειρά τεκμαρτή έκπτωση 59,35%), κατόπιν απόρριψης της 
προσφοράς του 1ου προσωρινού μειοδότη ΔΟΜΗΚΑΤ Ε.Ε. στο έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΣ» ΣΤΟ Ο.Τ. 729 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» (συν. 
Σχετ 4). 

VIII. Ο ανάδοχος αιτείται με την από 05-04-2018 αίτηση του την υποκατάσταση του από την 
εργοληπτική εταιρία «ΤΕΜΑΚΟ Α.Ε.» που αφορά το έργο του θέματος λόγω αφερεγγυότητας 
σύμφωνα με την περίπτωση δ’(ββ) της παραγράφου 1 άρθρο 132 Ν4412/2016, (συν σχετ 6) και 
την απαλλαγή του από κάθε ευθύνη προς τον Κύριο του έργου σύμφωνα με την παρ 2 άρθρο 164 
Ν4412/2016.  (συν σχετ 5), λόγω οικονομικής αδυναμίας του να περατώσει το έργο για τους 
λόγους που αναφέρονται στην σχετ. αίτηση του και συγκεκριμένα όπως ισχυρίζεται, “ η εταιρία μας 
περιήλθε σε πλήρες αδιέξοδο να ανταποκριθεί στην εκτέλεση 3 έργων ταυτοχρόνως, δεδομένων 
των δυσάρεστων εξελίξεων στην σύνθεσή της και της ατυχούς χρονικής συγκυρίας που οδήγησαν 
στην ανάληψη των έργων αυτών”. Επιπλέον στην παράγραφο 4 της αίτησης υποκατάστασης 
αναφέρει ότι “ Λόγω των σοβαρών αυτών περιστατικών και των παγκοσμίως γνωστών οικονομικών 
δυσκολιών στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, η εταιρία μας βρίσκεται σε αδυναμία να εκτελέσει 
συγχρόνως και παράλληλα 3 έργα καθώς δε διαθέτει πλέον την απαιτούμενη χρηματοδοτική 
ικανότητα, ούτε την απαιτούμενη υποδομή σε επιστημονικό και σε άλλης φύσης προσωπικό και 
μηχανήματα και εξ αυτών των λόγων έχει δημιουργηθεί κατάσταση αφερεγγυότητας να 
ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας σε αυτά. Κατόπιν αυτού επειδή έχουμε ήδη υπογράψει τη 
σχετική σύμβαση και εκτελούμε το έργο που μας έχει αναθέσει ο Δήμος Χαλανδρίου η εταιρία μας 
βρίσκεται σε προφανή αδυναμία να εκτελέσει και το έργο στο οποίο είστε Δ/νουσα Υπηρεσία. 
Σημειώνεται ότι αντίστοιχη αίτηση υποκατάστασης έχει κατατεθεί και στον Δήμο Φυλής για το έργο 
«Ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς στον δήμο Φυλής». Κατόπιν των ανωτέρω θεωρούμε ότι 
επιβάλλεται και για το συμφέρον του έργου να αποφασίσετε και να εγκρίνετε την υποκατάστασή μας, 
καθ’ ότι συντρέχουν οι από τον Ν 4412/2016 απαιτούμενες προϋποθέσεις (άρθρο 164 σε 
συνδυασμό με το άρθρο 132 παρ. 1 εδάφιο δ, περίπτωση ββ, σχετικά επισυναπτόμενα 5 και 6”. 
Επίσης αναφέρει ότι : «Ήδη το αποχωρήσαν μέλος αιτήθηκε σύγκλιση έκτατης γενικής συνέλευσης 
με μοναδικό θέμα την πολύ σημαντική μείωση του εταιρικού κεφαλαίου για να αποκομίσει τα 
χρήματα που του είναι απαραίτητα για τη διαβίωσή του». 

IX.  Ο ανάδοχος σε συνέχεια της από 05-04-2018 αίτησής του, με το από 20-04-2018 έγγραφό του 
προσκόμισε α) Το πρακτικό της αυτόκλητης έκτακτης Γ.Σ. της 18-04-2018 μείωσης εταιρικού 
κεφαλαίου. β) Το τροποποιημένο καταστατικό (άρθρο 5 – Μετοχικό κεφάλαιο) γ)Αίτηση 
καταχώρησης στο ΓΕΜΗ με Α.Π. 1169277/18-04-2018 δ) Έντυπο πληρωμής κόστους Υποβολής 
αίτησης καταχώρησης ε) Υπόμνημα 

X. Στο υπόμνημα που συνοδεύει το από 20-04-2018 έγγραφο του ο ανάδοχος προς απόδειξη της 
κατάστασης αφερεγγυότητας στην οποία ισχυρίζεται ότι έχει περιέλθει η εταιρία με την 
αποχώρηση του Προέδρου του Δ.Σ, παραπέμπει στο κατατεθέν στο ΓΕΜΗ κωδικοποιημένο 
καταστατικό της εταιρίας και στο από 18-04-2018 πρακτικό της αυτόκλητης έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, όπου από αυτά ισχυρίζεται ότι αποδεικνύεται πλήρως η 
μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας από το ποσό των 509.200,00€ στο ποσό των 
50.000,00€, Αναλυτικά: παρουσιάζεται μείωση του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας 
ύψους 25.460 μετοχών κατά 22.960 μετοχές, με ονομαστική αξία εκάστης μετοχής 20€. 
Συγκεκριμένα ο κος Δημήτριος Κουρούπης, πρώην Πρόεδρος και Δ/νοντας Σύμβουλος της 
εταιρίας, από τις  12.730 μετοχές διατηρεί τις 1.250 μετοχές (ακυρώνονται 11.480 μετοχές),και ο 
κος Νικόλαος Κουρούπης, νύν Πρόεδρος και Δ/νοντας Σύμβουλος της εταιρίας, από τις 12.730 
μετοχές διατηρεί επίσης τις 1.250 μετοχές (ακυρώνονται 11.480 μετοχές). Η σημαντική μείωση του 
εταιρικού κεφαλαίου προκλήθηκε κατά τον ανάδοχο από το αποχωρήσαν μέλος για να αποκομίσει 
τα χρήματα που του είναι απαραίτητα για τη διαβίωσή του, όπως αναφέρεται στο πρακτικό της 
αυτόκλητης έκτακτης γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας «ΣΤΟΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»   
  Ο ανάδοχος στο υπόμνημα αναφέρει επίσης ότι: «Εν όψει των ανωτέρω καθίσταται προφανές ότι 

η αποδοχή της αίτησης υποκατάστασης της εταιρίας μας από την εταιρία «ΤΕΜΑΚΟ ΑΕ» είναι προς 
το συμφέρον του έργου δεδομένου ότι αυτό θα εκτελεσθεί από άλλη φερέγγυα εταιρία, την «ΤΕΜΑΚΟ 
ΑΕ», χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τον κύριο του έργου δεδομένου ότι ο μετά την 
υποκατάσταση νέος ανάδοχος αναλαμβάνει να εκτελέσει το έργο με τους ίδιους ακριβώς όρους και το 
ίδιο εργολαβικό αντάλλαγμα που είχε αναλάβει να το εκτελέσει και ο αρχικός ανάδοχος», και 
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επικαλείται ότι «Στην περίπτωση, ο μη γένοιτο, απόρριψης της αίτησης υποκατάστασης που 
υποβάλαμε είναι βέβαιο ότι η εταιρία μας δεν θα μπορέσει να εκτελέσει το έργο και αυτό θα βαλτώσει 
λόγω των διαδικασιών που θα πρέπει να επακολουθήσουν για την εκκαθάριση της μη εκτελεσμένης 
εργολαβίας». 

 
 Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Πρωτ 85885/15-05-2018 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος 

Νομικής υποστήριξης Π.Α., στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν συντρέχει και δεν αποδεικνύεται 
κατάσταση αφερεγγυότητας και δεν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής της περίπτωσης ββ του 
εδαφίου δ της παραγράφου 1 του άρθρου 132 του Ν4412/2016 και της παραγράφου 2 του άρθρου 
164 του Ν4412/2016, που αφορά στην τροποποίηση της σύμβασης χωρίς νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης και υποκατάσταση της αναδόχου «ΣΤΟΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» , στην οποία ανατέθηκε 
αρχικά η σύμβαση του έργου του θέματος. 
Κατόπιν των ανωτέρω, 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ  

Την απόρριψη της υποκατάστασης της εταιρείας «ΣΤΟΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α..Ε.», από την εταιρία 
«ΤΕΜΑΚΟ Α.Ε.” στο έργο: : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΣ ΣΤΟ 
Ο.Τ. 729 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ»  
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
Την απόρριψη της υποκατάστασης της εταιρείας «ΣΤΟΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α..Ε.», από την εταιρία 
«ΤΕΜΑΚΟ Α.Ε.” στο έργο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΣ ΣΤΟ 
Ο.Τ. 729 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ», για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω. 

 
 

 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 
 
 

 
Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα 
Δημάκος Δημήτρης 
Χρυσικός Φώτιος 
Λεβέντη Αγγελική 
Μεταξά Ειρήνη 
Χριστάκη Μαρία 
Πελέκης Ζαχαρίας 
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