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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
 Εκ  του υπ’ αριθ. 17/12-7-2017 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
Δημοτικού Σ/λίου Δήμου Μεγάρων. 

 
Αριθ.αποφ. 179/2017 

Περί ανάθεσης με την διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης οριστικής μελέτης «Ύδρευσης 

Αλεποχωρίου». 
  
 Στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σήμερα 12 Ιουλίου 2017 
ημέρα Τετάρτη & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 11441/7-7-2017. εγγράφου 
προσκλήσεως της Προέδρου αυτού κας Μαυροειδή Βασιλικής που επιδόθηκε σε 
κάθε ένα εκ των μελών αυτού ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τα σχετικά 
αποδεικτικά επιδόσεως, σύμφωνα με τις Δ/ξεις των άρθρων 67 και 69 του 
Ν.3852/2010. 
 Διαπιστωθείσης νομίμου απαρτίας δεδομένου ότι επί συνόλου 33 
Δημοτικών Συμβούλων ευρέθησαν παρόντες 29 ήτοι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Μαυροειδή Βασιλική-Πρόεδρος Βογιατζή Εμμανουέλα Ρήγα Ιωάννα 
Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Σωτηρίου Γεώργιος Πιλίλης Σωτήριος 
Μιχάλαρος Γεώργιος Δρυμούσης Κων/νος Φωτίου Σταύρος του Κων. 
Κοσμόπουλος Ελευθεριος Σταμούλης Ιωάννης Γρίβα Παναγιώτα 
Δήμας Ιωάννης Μαρινάκης Ιωάννης  
Κορώσης Σπυρίδων Ζάλης Αθανάσιος  
Λέλης Μελέτιος Κόττας Βασίλειος  
Καράμπελας Κων/νος Βαρελάς Κλεάνθης  
Παπανίκος Δημήτριος Παπαλευθέρης Ελευθ.  
Φυλακτός Κων/νος Δρένης Αθανάσιος  
Καστάνη Αικατερίνη Μπερδελής Γεώργιος ------------------------ 
Κολάτας Ιωάννης Μαργέτης Παναγιώτης Λιώτας Δημοσθ.-ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Πολυχρόνης Ιερόθεος Χοροζάνης Αντώνιος  Δημοτ. Κοινότ.Ν.Περάμου 
Ρήγα Ελένη Μιχάλαρος Ιωάννης  
Παπαπανούσης Νικόλαος   
   
 Η κα. Πρόεδρος   εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 

Προσκληθείς παρίστανται ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Σταμούλης Ι. 
Γρηγόριος καθώς και ο Πρόεδρος του Σ/λίου της Δημοτικής Κοινότητας  Μεγαρέων 
κ. Μουσταϊρας Ηλίας και Λιώτας Δημοσθένης αντίστοιχα. 

Στο τέλος της υπ’ αριθ. 172/2017 αποφάσεως απεχώρησε ο Δημοτικός 
Σύμβουλος κ. Παπαπανούσης Νικόλαος. 

Στην αρχή της υπ’ αριθ. 174/2017 αποφάσεως προσήλθε ο Δημοτικός 
Σύμβουλος κ. Παπαπανούσης Νικόλαος. 

Στην αρχή της υπ’ αριθ. 185/2017 αποφάσεως απεχώρησε ο Δημοτικός 
Σύμβουλος κ. Βαρελάς Κλεάνθης. 
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. Στην αρχή της υπ’ αριθ. 189/2017 αποφάσεως προσήλθε  ο Δημοτικός 
Σύμβουλος κ. Πιλίλης Σωτήριος. 

…………………………………………………………………………………….……. 
Ακολούθως η κα. Πρόεδρος εισηγείται  το 18ο θέμα της  ημερησίας Δ/ξεως 

θέματος περί του εν περιλήψει αντικειμένου  και θέτει υπ’ όψη του Δημοτικού 
Συμβουλίου την  υπ΄ αριθμ. 11347/2017/5-7-2017 εισήγηση του κ. Φωτίου 
Σταύρου, Αντιδημάρχου του Δήμου μας, η οποία έχει ως εξής: 

 
ΘΕΜΑ:  ΑΝΑΘΕΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ  

Ο εντοπισμός στις δειγματοληψίες ιδιαίτερα επιβαρυντικών στοιχείων για την 
ποιότητα νερού έτσι όπως καταγράφονται στις εργαστηριακές αναλύσεις, σε έγγραφα 
συλλόγων πολιτών της περιοχής αλλά και σε αποφάσεις του Δήμου Μάνδρας- Ειδύλιας  
καθιστούν ΑΜΕΣΗ, ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ και ΚΑΤΕΠΕΊΓΟΥΣΑ την ανάγκη για λόγους 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ  και ΥΓΕΙΑΣ των κατοίκων, την ποιοτική παροχή νερού 
απαλλαγμένου από κάθε επιβαρυντικό και επιβλαβές στοιχείο. 

Υπάρχει πρόσκληση από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ στο 
πλαίσιο του ΕΣΠΑ και στον Άξονα Προτεραιότητας (06) «Βελτίωση Ποιότητας Ζωής στο 
Αστικό Περιβάλλον» με τίτλο «Εφαρμογή Συστήματος επεξεργασίας νερού και νέα δίκτυα 
ύδρευσης για την ικανοποίηση των αναγκών σε νησιωτικές και παράκτιες περιοχές της 
Αττικής με ειδικές τοπικές και κλιματολογικές συνθήκες και προβλήματα (ποιοτικά και 
ποσοτικά) σε πόσιμο νερό. Έργα Δικτύων Ύδρευσης και συστήματα επεξεργασίας 
νερού». 

Με την συγκεκριμένη πρόσκληση για υποβολή προτάσεων από τους δικαιούχους 
ΟΤΑ, προβλέπεται η αποκατάσταση της ποιότητας και της επάρκειας πόσιμου νερού σε 
νησιωτικές και παράκτιες περιοχής της Αττικής με ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (π.χ. υφάλμυρα, νιτρικά κλπ) ή επάρκειας πόσιμου νερού. 

Ειδικότερα με τις παρεμβάσεις που θα χρηματοδοτηθούν, θα επιδιωχθεί η 
εναρμόνιση με την Οδηγία 98/93/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά 
με την ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, όπως ενσωματώθηκε με την ΚΥΑ 
Υ2/2600/2001.   

Η Πρόσκληση αυτή και η υποβολή σε αυτήν πρότασης του Δήμου για το ως άνω 
έργο αποτελεί μεγάλη ευκαιρία και δυνατότητα για τον Δήμο μας να αντιμετωπίσει και 
επιλύσει ΤΩΡΑ το πρόβλημα ύδρευσης και ποιότητας νερού στο Αλεποχώρι. 

Ο Προϋπολογισμός του έργου προεκτιμάται 5.000.000 ευρώ, γεγονός που καθιστά 
αδύνατη την εκτέλεση του με ίδιους πόρους του Δήμου. 

Μετά από συνεννόηση με την Διαχειριστική Αρχή υπάρχει διαβεβαίωση ότι δύναται 
να χρηματοδοτηθεί το έργο Υδροδότησης του Αλεποχωρίου έως το τέλος του 2017 με την 
προϋπόθεση να υπάρχει σχετική μελέτη.  
Λαμβάνοντας υπόψη : 
 τα αποτελέσματα από την έκθεση δοκιμών των Εργαστηρίων γεωργικών και χημικών 

αναλύσεων ARAL ΕΠΕ του δικτύου ύδρευσης Αλεποχωρίου,  
 την 164/2015 Απόφαση Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας «Ενημέρωση και λήψη Απόφασης 

σχετικά με τους ελέγχους και την ποιότητα νερού ύδρευσης του Δήμου Μάνδρας 
Ειδυλλίας» που αφορά την ποιότητα νερού του Αλεποχωρίου,  

 το Πιστοποιητικό Ανάλυσης 1524653 της Εταιρείας Α.ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ Ε.Ε. (ημερομηνίες 
ανάλυσης 3-9-2015 έως 15-9-2015)  

 το υπ΄αριθμ. 2049/5-7-2017 έγγραφο Περιφέρειας Αττικής Γενική Δ/νση Δημοσίας 
Υγείας σύμφωνα με το οποίο οι παράμετροι του Ολικού και εξασθενούς χρωμίου 
καθώς και τα νιτρώδη νιτρικά άλατα είναι πολύ αυξημένα και προτείνεται να 
εξασφαλιστεί σταθερή ποιότητα παρεχόμενου νερού  στον πληθυσμό του 
Αλεποχωρίου 
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 υπομνήματα κατοίκων της περιοχής Αλεποχωρίου 
 Ο εντοπισμός στις δειγματοληψίες ιδιαίτερα επιβαρυντικών στοιχείων για την ποιότητα 

καθιστά άμεση την ανάγκη την ανάγκη για λόγους Δημόσιας υγείας των κατοίκων, την 
ποιοτική παροχή νερού απαλλαγμένου από κάθε επιβαρυντικό και επιβλαβές στοιχείο. 

Για να είναι σε θέση ο Δήμος να υποβάλλει πρόταση, η σκοπιμότητα και η ωφέλεια 
της οποίας είναι προφανής και να χρηματοδοτηθεί το έργο αυτό, απαιτείται για την 
ωριμότητα του η υποβολή σχετικής μελέτης του έργου. 

Προτείνουμε την προσφυγή στην Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση για την δημόσια σύμβαση της μελέτης ως κατεπείγουσα 
διαδικασία βάσει του δημοσίου συμφέροντος και της υγείας των πολιτών σε συνδυασμό 
με περιορισμένα χρονικά δεσμευτική διαδικασία υποβολής της πρότασης μας στο ΠΕΠ 
ΑΤΤΙΚΗΣ – ΕΣΠΑ . 

Η προτεινόμενη ανάθεση της μελέτης του έργου με την διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης έλκει την νομιμότητα της από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016:  
 Σύμφωνα με τις Διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρο 2 παράγραφος 1 περίπτωση 9α 

«ως Δημόσιες συμβάσεις εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών 
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών» νοούνται αυτές με αντικείμενο την εκπόνηση 
μελετών και την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών 
κλπ.  

 Σύμφωνα με την εγκύκλιο 18 του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων 
παράγραφος 12 σε περιπτώσεις κατεπείγουσας ανάγκης με απρόβλεπτο χαρακτήρα 
π.χ. φυσικές καταστροφές, είναι δυνατή η εφαρμογή του άρθρο 32 του νόμου, για την 
προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, αντί 
του άρθρο 118.  

 Σύμφωνα με τις Διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρο 32 παρ. 2 γ : Η διαδικασία με 
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για 
δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών … στο μέτρο που είναι 
απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα 
απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών 
που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με 
διαπραγμάτευση. 

Η προεκτιμώμενη αμοιβή της μελέτης ανέρχεται μαζί με την αξία των τευχών 
δημοπράτησης στο ποσόν των 281.358,16 € χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με τον 
Προϋπολογισμό μελετών που επισυνάπτονται (δαπάνη μελετών 273.390,83 € και 
σύνταξη τευχών δημοπράτησης 7.967,33 € χωρίς ΦΠΑ). 

Εισηγούμαστε  την ανάθεση της μελέτης με διαπραγμάτευση με στόχο να μην 
υπερβεί το ποσόν των 60.000 € χωρίς ΦΠΑ ή 74.400 € με ΦΠΑ. 

Η χρηματοδότηση της μελέτης προβλέπεται να καλυφθεί με προγραμματική 
σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής  

 
      Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη την ανωτέρω εισήγηση υπό της  
κας. Προέδρου και συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις. 
       Αφού είδε και τις Δ/ξεις του άρθρου 2 παράγραφος 1 περίπτωση 9α  και του 
άρθρου 32 παρ. 2 γ  του Ν. 4412/2016,  την εγκύκλιο 18 του Υπουργείου 
Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων παράγραφος 12,  καθώς και του άρθρου  65  
του Ν. 3852/2010. 

 
 
 
 



 4

 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ (26) ΕΠΙ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ (29) 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΟΥΛΩΝ   
 

Α) Καθορίζει όπως η οριστική μελέτη «Ύδρευσης Αλεποχωρίου» 
προϋπολογισμού 60.000 € χωρίς ΦΠΑ ή 74.400 € με ΦΠΑ., ανατεθεί με  
διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (απευθείας 
ανάθεση) σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης. 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μαρινάκης Ιωάννης, Κόττας Βασίλειος και 
Χοροζάνης Αντώνιος ψηφίζουν λευκό. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χοροζάνης Αντώνιος ψηφίζει «λευκό» επειδή: «ο 
μόνος λόγος είναι γιατί είμαι πάντα αντίθετος στις απευθείας αναθέσεις» 

 
        Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθ. 179/2017. 
…………………………………………………………………………………….…….      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

 Η  Πρόεδρος                                       Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 
Μαυροειδή Βασιλική Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Ρήγα Ελένη 
 Δήμας Ιωάννης Δρυμούσης Κων/νος 
 Μιχάλαρος Γεώργιος Σωτηρίου Γεώργιος 
Ο Πρόεδρος της  Κοσμόπουλος Ελευθεριος Μαρινάκης Ιωάννης 
Δημ.Κοιν. Μεγαρέων Σταμούλης Ιωάννης Πιλίλης Σωτήριος 
Μουσταϊρας Ηλίας Κορώσης Σπυρίδων Ζάλης Αθανάσιος 
 Λέλης Μελέτιος Κόττας Βασίλειος 
 Καράμπελας Κων/νος Βαρελάς Κλεάνθης 
 Παπανίκος Δημήτριος Παπαλευθέρης Ελευθ. 
 Βογιατζή Εμμανουέλα Δρένης Αθανάσιος 
 Φυλακτός Κων/νος Μπερδελής Γεώργιος 
 Καστάνη Αικατερίνη Μαργέτης Παναγιώτης 
 Κολάτας Ιωάννης Χοροζάνης Αντώνιος  
 Πολυχρόνης Ιερόθεος Μιχάλαρος Ιωάννης 
 Παπαπανούσης Νικόλαος  
   
   
                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο 
Δήμαρχος Μεγαρέων 

  
 

Σταμούλης Ι. Γρηγόριος 


