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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
 Εκ  του υπ’ αριθ. 7/22-3-2016  πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 

 
Αριθ.αποφ.  57/2016 

Περί ανάληψης υπό του ∆ήµου της 
υπολοίπου δαπάνης του έργου της 

Περιφέρειας Αττικής µε τίτλο «Παρεµβάσεις 
επισκευών σε αθλητικές εγκαταστάσεις του 

∆ήµου Μεγαρέων». 
  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα 22 Μαρτίου 
2016 ηµέρα Τρίτη & ώρα 20:30 µ.µ.  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 5392/18-3-
2016 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτού κ. Μιχάλαρου Γεωργίου 
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 
∆.Σ/λων ευρέθησαν παρόντες 28 ήτοι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Μιχάλαρος Γεώργιος - 
Πρόεδρος 

 
Βογιατζή Εµµανουέλα 

 
Σταµούλης Ιωάννης 

Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Σωτηρίου Γεώργιος Μαρινάκης Ιωάννης 
Μαυροειδή Βασιλική ∆ρυµούσης Κων/νος Πιλίλης Σωτήριος 
Κοσµόπουλος Ελευθεριος Ρήγα Ελένη Παπαλευθέρης Ελευθ. 
∆ήµας Ιωάννης Παπαπανούσης Νικόλαος Γρίβα Παναγιώτα 
Κορώσης Σπυρίδων Φωτίου Σταύρος του Κων.  
Λέλης Μελέτιος Ζάλης Αθανάσιος  
Καράµπελας Κων/νος Κόττας Βασίλειος  
Παπανίκος ∆ηµήτριος Βαρελάς Κλεάνθης  
Ρήγα Ιωάννα ∆ρένης Αθανάσιος  
Φυλακτός Κων/νος Μπερδελής Γεώργιος  
Καστάνη Αικατερίνη Μαργέτης Παναγιώτης ∆ηµ.Λιώτας-ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Κολάτας Ιωάννης Χοροζάνης Αντώνιος  ∆ηµ.Κοινότητας Ν.Περάµου 
Πολυχρόνης Ιερόθεος Μιχάλαρος Ιωάννης  
   
 Ο κ. Πρόεδρος   εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 

Προσκληθείς παρίστανται και ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης Ι. 
Γρηγόριος καθώς και ο Πρόεδρος της Σ/λίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Μεγαρέων κ. Μουσταϊρας Ηλίας. 

Τo ∆ηµοτικό Συµβούλιο οµοφώνως εγκρίνει να συζητηθεί το 14ο θέµα 
της ηµερησίας διατάξεως µετά την συζήτηση του 9ου θέµατος. 
………………………………………………………………………………………….. 
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Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος εισηγείται το 15ο θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως 
περί του εν περιλήψει αντικειµένου και θέτει  υπ’ όψη των µελών του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου το υπ’ αριθ. 5194/2016/16-3-2016 εισήγηση του ∆ιευθυντή της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας κ. Ρούσση Ευάγγελου. η οποία έχει ως εξής: 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΠΕΡΙ  ΑΝΑΛΗΨΗΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΕΙΣΗΓΗΣΗ  
Προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι ανάγκες παρεµβάσεων σε αθλητικές 

εγκαταστάσεις του ∆ήµου µας συντάχθηκε η υπ΄αριθµ.  19 /2015 µελέτη µε τίτλο 
«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΜΕΓΑΡΕΩΝ» µε προϋπολογισµό (χωρίς  Φ.Π.Α) 528.455,28 € και συνολικά απαιτούµενη 
πίστωση 650.000,00 € µε ΦΠΑ. 

Οι προς κατασκευή παρεµβάσεις επισκευών µπορούν να διακριθούν ανά 
γεωγραφική ενότητα ως εξής: 

Α) Ποδοσφαιρικό γήπεδο οµάδος "ΒΥΖΑΣ" Μεγάρων του ∆ήµου Μεγαρέων. 
Στο ποδοσφαιρικό γήπεδο «ΒΥΖΑΣ»  που είναι σήµερα καλυµµένος µε φυσικό 

χλοοτάπητα και επιφάνεια 8.310,00 m2 θα πραγµατοποιηθεί τοποθέτηση συνθετικού 
τάπητα µε χαλαζιακή άµµο και κόκκους από ανακυκλωµένο καθαρό καουτσούκ, 
εξαιρετικής αντοχής στο πάτηµα και στις κλιµατικές συνθήκες. 

Β) Ποδοσφαιρικό γήπεδο Νέας Περάµου (Μεγάλο Πεύκο)  της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας  Νέας Περάµου του ∆ήµου Μεγαρέων. 
Στο ποδοσφαιρικό γήπεδο Νέας Περάµου  που είναι σήµερα καλυµµένος µε 

συνθετικό χλοοτάπητα και επιφάνεια περίπου 8.300,00 m2 θα πραγµατοποιηθεί 
τοποθέτηση συνθετικού τάπητα µε χαλαζιακή άµµο και κόκκους από ανακυκλωµένο 
καθαρό καουτσούκ, εξαιρετικής αντοχής στο πάτηµα και στις κλιµατικές συνθήκες. 

Ο Νέος συνθετικός χλοοτάπητας που θα τοποθετηθεί στο γήπεδο θα πληροί όσα 
προδιαγράφονται παραπάνω. (χρησιµοποιείται ο ίδιος χλοοτάπητας και στο γήπεδο 
«ΒΥΖΑΣ»). 

Η  πλήρης κατασκευή των ανωτέρω εργασιών προϋπολογίστηκε σε  650.000,00 € µε 
ΦΠΑ 

Η Περιφέρεια Αττικής έχει εντάξει για το ανωτέρω έργο στο Πρόγραµµα Εκτελεστέων 
Έργων της µε ΚΑΕ 9777.06.004 ποσόν 300.000 €.  Προκειµένου να συναφθεί 
Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ του ∆ήµου µας και της Περιφέρειας, σύµφωνα µε το 
υπ΄αριθµ. Πρωτ. 2643/ΦΕ /11-2-2016 έγγραφο της,  απαιτεί να ληφθεί Απόφαση 
∆ηµοτικού Συµβουλίου στην οποία θα αναφέρεται ότι το υπόλοιπο ποσόν θα το αναλάβει 
ο ∆ήµος, ώστε να συµπεριληφθεί ως όρος στην σύναψη της Προγραµµατικής Σύµβασης 
της Περιφέρειας µε τον ∆ήµο. 

Παρακαλούµε για σχετική γνωµοδότηση σας. 
 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος θέτει υπ’ όψη των µελών του ∆ηµοτικού Σ/λίου 

το υπ΄ αριθµ. Πρωτ. 2643/ΦΕ /11-2-2016 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής – 
∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας ∆υτ. Αττικής το οποίο έχει ως 
εξής: 

 
ΘΕΜΑ: «Παρεµβάσεις επισκευών σε αθλητικές εγκαταστάσεις του ∆ήµου Μεγάρων» 
Σχετ: Το µε Αρθµ. Πρωτ: 24101/2015/14-12-15 έγγραφό σας. 

Σας ενηµερώνουµε ότι για την µελέτη του θέµατος, προϋπολογισµού 
650.000€, δεν είναι δυνατόν να προχωρήσουµε στις απαιτούµενες ενέργειες της 
σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης, επειδή ο εγκεκριµένος προϋπολογισµός του 
έργου του θέµατος µε ΚΑΕ 9777.06.004 που έχει ενταχθεί στο πρόγραµµα 
εκτελεστέων έργων της Περιφέρειας Αττικής 2016 είναι µόνο 300.000€. Απαιτείται 
να ληφθεί απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στην οποία να αναφέρεται ότι το 
υπόλοιπο ποσόν θα το αναλάβει ο ∆ήµος, ώστε να συµπεριληφθεί ως όρος στην 
σύναψη της Προγραµµατικής Σύµβασης της Περιφέρειας µε τον ∆ήµο. 
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Το ∆ηµοτικό Σ/λιο αφού έλαβε υπ’ όψη τα ανωτέρω εκτεθέντα υπό του κ. 

Προέδρου και συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις. 
 Αφού είδε και τις ∆/ξεις των άρθρων 65 του Ν. 3852/2010. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΩΣ 
 

       Α) Εγκρίνει την ανάληψη υπό του ∆ήµου µας της υπολοίπου δαπάνης που θα 
προκύψει από την σύµβαση κατασκευής του έργου (κατόπιν ανοικτού 
διαγωνισµού) µε τίτλο «Παρεµβάσεις επισκευών σε αθλητικές εγκαταστάσεις του 
∆ήµου Μεγαρέων» αφού εφαιρεθούν  οι 300.000 € της χρηµατοδότησής του από 
την Περιφέρεια Αττικής µε µέγιστο ποσό τις 350.000 € . 

Η παραπάνω έγκριση θα συµπεριληφθεί ως όρος στην σύναψη της 
Προγραµµατικής Σύµβασης της Περιφέρειας µε τον ∆ήµο µας για την υλοποίησή 
του, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης.                                             
 
. Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω. 
                        Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθµό 57/2016. 
…………………………………………………………………………………….…….      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

  Ο Πρόεδρος                                                        Οι ∆.Σ/λοι 
Μιχάλαρος Γεώργιος  Φωτίου Σταύρος  του Νικ. ∆ρυµούσης Κων/νος 
 ∆ήµας Ιωάννης Σωτηρίου Γεώργιος 
Η Γραµµατέας Μαυροειδή Βασιλική Παπαπανούσης Νικόλαος 
Ρήγα Ελένη Κοσµόπουλος Ελευθεριος Βογιατζή Εµµανουέλα 
 Πολυχρόνης Ιερόθεος Φωτίου Σταύρος του Κων. 
 Κορώσης Σπυρίδων Ζάλης Αθανάσιος 
Ο Πρόεδρος της  Λέλης Μελέτιος Κόττας Βασίλειος 
∆ηµ.Κοιν. Μεγαρέων Καράµπελας Κων/νος Βαρελάς Κλεάνθης 
Μουσταϊρας Ηλίας Παπανίκος ∆ηµήτριος ∆ρένης Αθανάσιος 
 Ρήγα Ιωάννα Μπερδελής Γεώργιος 
 Φυλακτός Κων/νος Μαργέτης Παναγιώτης 
 Καστάνη Αικατερίνη Χοροζάνης Αντώνιος  
 Κολάτας Ιωάννης Μιχάλαρος Ιωάννης 
   
                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο 
∆ήµαρχος Μεγαρέων  

 
 

Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 
 

  
 

 
 


