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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

      Εκ  του υπ’ αριθ. 16/5-7-2018 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 

Αριθ.αποφ. 199/2018 
Παράταση περαίωσης του έργου: «Επισκευή 
φθαρµένων αγροτικών οδών που οδηγούν σε 

δασικούς δρόµους στα πλαίσια πυροπροστασίας 
της περιοχής Ν. Περάµου». 

  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα 5 Ιουλίου 2017 
ηµέρα Πέµπτη & ώρα 20:30 µ.µ.  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 12143/29-6-2018 
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 ∆/ξεις των άρθρων 67 και 69 του 
Ν.3852/2010. 
 ∆ιαπιστωθείσης νοµίµου απαρτίας δεδοµένου ότι επί συνόλου 33 
∆ηµοτικών Συµβούλων ευρέθησαν παρόντες 21 ήτοι: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 

Ζάλης Αθανάσιος-Αντιπρόεδρος  Μαυροειδή Βασιλική-Πρόεδρος 

Μιχάλαρος Γεώργιος  Λέλης Μελέτιος 

Κοσµόπουλος Ελευθεριος  Ρήγα Ιωάννα 
∆ήµας Ιωάννης  Σταµούλης Ιωάννης 

Κορώσης Σπυρίδων  Βογιατζή Εµµανουέλα 
Καράµπελας Κων/νος  Φωτίου Σταύρος  του Νικ. 

Παπανίκος ∆ηµήτριος  Πιλίλης Σωτήριος 

Φυλακτός Κων/νος  Παπαλευθέρης Ελευθ. 

Καστάνη Αικατερίνη  ∆ρένης Αθανάσιος 

Κολάτας Ιωάννης  Φωτίου Σταύρος του Κων. 

Ρήγα Ελένη  Κόττας Βασίλειος 
Παπαπανούσης Νικόλαος  Γρίβα Παναγιώτα 
Πολυχρόνης Ιερόθεος  --------------- 

Σωτηρίου Γεώργιος  Μουσταϊρας Ηλίας - Πρόεδρος 

∆ρυµούσης Κων/νος  ∆ηµοτικής Κοινότητας Μεγαρέων  

Μαρινάκης Ιωάννης  -------------- 

Βαρελάς Κλεάνθης  Λιώτας ∆ηµοσθένης  - Πρόεδρος 

Μπερδελής Γεώργιος  ∆ηµοτικής  Κοινότητας Νέας Περάµου  

Μαργέτης Παναγιώτης   
Χοροζάνης Αντώνιος    

Μιχάλαρος Ιωάννης   

   
        Λόγω απουσίας της Προέδρου κας Μαυροειδή Βασιλικής,  ο Αντιπρόεδρος  
 κ. Ζάλης Αθανάσιος  εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 
 Προσκληθείς παρίσταται και ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης Γρηγόριος. 
      Στην αρχή της υπ’ αριθ. 184/2018 αποφάσεως απεχώρησε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Χοροζάνης Αντώνιος. 
     Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο οµόφωνα αποφάσισε όπως το 23ο θέµα της ηµερησίας 
διατάξεως συζητηθεί ως 2ο θέµα της ηµερησίας διατάξεως.  
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Ακολούθως ο κ. Αντιπρόεδρος εισηγείται το 21ο  θέµα της ηµερησίας 
∆/ξεως περί του εν περιλήψει αντικειµένου & θέτει υπ’ όψη των µελών του 
∆ηµοτικού .Σ/λίου την υπ’ αριθ. 10295/29-5-2018 εισήγηση του Αντιδηµάρχου του 
∆ήµου µας κ. Φωτίου Σταύρου του Νικ., η οποία έχει ως εξής: 

 
«ΕΙΣΗΓΗΣΗ  ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ 

ΘΕΜΑ:  Παράταση Περαίωσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 
Ο∆ΩΝ ΠΟΥ Ο∆ΗΓΟΥΝ ΣΕ ∆ΑΣΙΚΟΥΣ ∆ΡΟΜΟΥΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ»  
Σχετ.: α) Η υπ’ αριθµ. πρωτ.: 9827/18-05-2018 αίτηση του αναδόχου 
      Στην παρούσα χρονική περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη εργολαβία για την «Επισκευή 
φθαρµένων αγροτικών οδών που οδηγούν σε δασικούς δρόµους στα πλαίσια 
πυροπροστασίας της περιοχής Νέας Περάµου». Το έργο κατασκευάζεται από τον 
Κωνσταντίνο ∆ηµ. Σύριο Πολιτικό Μηχανικό – Ε∆Ε και η περαίωση του έργου σύµφωνα µε 
τη σύµβαση είναι στις 26/06/2018.  
      Με το ανωτέρω σχετικό έγγραφό του ο ανάδοχος έχει ζητήσει την παράταση 
προθεσµίας του έργου κατά ένα (1) µήνα, επικαλούµενος τον εξής λόγο: Επειδή στην πόλη 
µας, επικράτησαν δυσµενείς καιρικές συνθήκες µε έντονες συνεχείς βροχοπτώσεις, 
σποραδικές καταιγίδες, δηλαδή ακραία καιρικά φαινόµενα ανά τακτά χρονικά διαστήµατα 
που έκαναν αδύνατη την έγκαιρη ολοκλήρωση των εργασιών του έργου. 
     Η χρονική καθυστέρηση που επικαλείται ο ανάδοχος ανταποκρίνεται όντως σε 
πραγµατικά γεγονότα και δικαιολογείται εν µέρει η συνεχόµενη χρονική καθυστέρηση που 
αναφέρθηκε ποιο πάνω, η οποία και δεν επέτρεψε να πραγµατοποιηθούν οι εργασίες. 
    Επειδή   συντρέχουν οι ανωτέρω λόγοι, η Υπηρεσία εισηγείται τη χορήγηση παράτασης 
του έργου κατά ένα (1) µήνα δηλαδή έως 26-07-2018. 
Ηµεροµηνία Υπογραφής Σύµβασης Έργου:                26-03-2018 
Συµβατική ∆ιάρκεια Έργου (Αρχική):                        3 Μήνες (26-06-2018) 

1η Προτεινόµενη Παράταση                                       26-07-2018» 
      Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπ΄όψη τα ανωτέρω εκτεθέντα και 

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ 
Α) Εγκρίνει την 1η παράταση περαίωσης του έργου: «Επισκευή 

φθαρµένων αγροτικών οδών που οδηγούν σε δασικούς δρόµους στα 
πλαίσια πυροπροστασίας της περιοχής Μεγάρων», έως τις  28-07-2018.  

Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθµό 199/2018. 

===============================.==.      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 

Ο  Αντιπρόεδρος                            Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

Ζάλης Αθανάσιος ∆ήµας Ιωάννης Ρήγα Ελένη 

 Μιχάλαρος Γεώργιος ∆ρυµούσης Κων/νος 
 Κοσµόπουλος Ελευθεριος Σωτηρίου Γεώργιος 

 Κορώσης Σπυρίδων Παπαπανούσης Νικόλαος 

 Καράµπελας Κων/νος Μαρινάκης Ιωάννης 
 Παπανίκος ∆ηµήτριος Βαρελάς Κλεάνθης 

 Φυλακτός Κων/νος Μπερδελής Γεώργιος 
 Καστάνη Αικατερίνη Μαργέτης Παναγιώτης 

 Κολάτας Ιωάννης Χοροζάνης Αντώνιος  
 Πολυχρόνης Ιερόθεος Μιχάλαρος Ιωάννης 

                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 ΜέγαραKKKKKKK. 

Ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων  
Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 


