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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 Εκ  του υπ’ αριθ. 17/18-7-2018 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 

Αριθ.αποφ. 213/2018 
Έγκριση 1ου ΑΠΕ 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 18 Ιουλίου 2018 
ηµέρα Τετάρτη & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 12889/13-7-2018 
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 20 ήτοι: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 

Ζάλης Αθανάσιος-Αντιπρόεδρος  Μαυροειδή Βασιλική-Πρόεδρος 

Φωτίου Σταύρος  του Νικ.  Λέλης Μελέτιος 

Μιχάλαρος Γεώργιος  Παπαπανούσης Νικόλαος 
Κοσµόπουλος Ελευθεριος  Σταµούλης Ιωάννης 

∆ήµας Ιωάννης  Βογιατζή Εµµανουέλα 
Κορώσης Σπυρίδων  Μαρινάκης Ιωάννης 

Σωτηρίου Γεώργιος  Πιλίλης Σωτήριος 

Καράµπελας Κων/νος  Βαρελάς Κλεάνθης 
Παπανίκος ∆ηµήτριος  Παπαλευθέρης Ελευθ. 

Ρήγα Ιωάννα  Κόττας Βασίλειος 
Φυλακτός Κων/νος  Μπερδελής Γεώργιος 

Καστάνη Αικατερίνη  Γρίβα Παναγιώτα 
Κολάτας Ιωάννης  Χοροζάνης Αντώνιος 

Πολυχρόνης Ιερόθεος  -------------- 

Ρήγα Ελένη  Μουσταϊρας Ηλίας - Πρόεδρος 

∆ρυµούσης Κων/νος  ∆ηµοτικής Κοινότητας Μεγαρέων  

Φωτίου Σταύρος του Κων.  -------------- 

∆ρένης Αθανάσιος  Λιώτας ∆ηµοσθένης  - Πρόεδρος 

Μαργέτης Παναγιώτης  ∆ηµοτικής  Κοινότητας Νέας Περάµου  

Μιχάλαρος Ιωάννης   

                Λόγω απουσίας της Προέδρου κας Μαυροειδή Βασιλικής,  ο 
Αντιπρόεδρος  κ. Ζάλης Αθανάσιος  εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 
       Προσκληθείς παρίστανται και ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης Γρηγόριος 
      Στην αρχή της υπ’ αριθ. 216/2018 αποφάσεως προσήλθε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Μαρινάκης Ιωάννης. 
      Στην αρχή της υπ’ αριθ. 221/2018 αποφάσεως προσήλθε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Παπαλευθέρης Ελευθέριος. 
      Στην αρχή της υπ’ αριθ. 225/2018 αποφάσεως προσήλθε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ Λέλης Μελέτιος 
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 Ακολούθως ο κ. Αντιπρόεδρος εισηγείται την συζήτηση του 2ου εκτός 
ηµερησίας ∆/ξεως θέµατος που αναφέρεται στην περίληψη, θεωρηθέντος ως 
κατεπείγοντος οµοφώνως, σύµφωνα µε τις ∆/ξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του 
Ν.3852/2010 2010 και θέτει υπ’ όψη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την έγκριση του 
1ου ΑΠΕ του έργου: «Επισκευή φθαρµένων αγροτικών οδών που οδηγούν σε 
δασικούς δρόµους στα πλαίσια πυροπροστασίας της περιοχής Ν.Περάµου» 
προϋπολογισµού 21.800,00 € µε ΦΠΑ 24%. 
        Ο Πίνακας αυτός συντάσσεται µε σκοπό  να συµπεριλάβει τις δαπάνες των 
εργασιών των συµβατικών άρθρων του τιµολογίου για την άρτια  ολοκλήρωση και 
λειτουργικότητα του εν λόγω έργου, ο οποίος δεν  παρουσιάζει καµία µεταβολή 
έναντι του αρχικού συµβατικού αντικειµένου. 
      Το έργο εκτελείται από τον κ. Κων/νο ∆. Σύριο,  µε δηµοπρασία , δια της υπ’ 
αριθ. 729/2017 αποφάσεως της Οικονοµικής Επιτροπής και υπογράφηκε η υπ’ 
αριθ. πρωτ. 6910/26-03-2018 εργολαβική σύµβαση.   Για το ανωτέρω έργο έχει 
συνταχθεί η υπ’ αριθ. 18/2017 τεχνική µελέτη.   
      Όθεν το ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρέπει να εγκρίνει τον 1ο  Α.Π.Ε.  του ανωτέρω 
έργου  για την αρτιωτέρα κατασκευή και ολοκλήρωσή του. 
       Tο ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπ’όψη τα ανωτέρω και συζήτησε και 
αντάλλαξε απόψεις. 
      Αφού είδε & τις ∆/ξεις του Ν. 3669/2008 όπως ισχύει σήµερα, καθώς  και τις 
∆/ξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΩΣ 

           Α) Εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ του έργου: «Επισκευή φθαρµένων αγροτικών οδών 
που οδηγούν σε δασικούς δρόµους στα πλαίσια πυροπροστασίας της περιοχής 
Ν.Περάµου» προϋπολογισµού 21.800,00 € µε ΦΠΑ 24%,  ο οποίος δεν 
παρουσιάζει καµία µεταβολή έναντι του αρχικού συµβατικού αντικειµένου, για την 
αρτιωτέρα κατασκευή και ολοκλήρωση του έργου (Συνολική απαιτούµενη πίστωση  
µε ΦΠΑ 18.914.74  €). 

B) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθµό  213/2018. 

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

 Ο Αντιπρόεδρος                                 Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

Ζάλης Αθανάσιος Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Καστάνη Αικατερίνη 

 ∆ήµας Ιωάννης Κολάτας Ιωάννης 
 Μιχάλαρος Γεώργιος Πολυχρόνης Ιερόθεος 

 Κοσµόπουλος Ελευθεριος ∆ρυµούσης Κων/νος 
 Ρήγα Ελένη Σωτηρίου Γεώργιος 

 Κορώσης Σπυρίδων Μαρινάκης Ιωάννης 
 Λέλης Μελέτιος Φωτίου Σταύρος του Κων. 
 Καράµπελας Κων/νος Παπαλευθέρης Ελευθ. 

 Παπανίκος ∆ηµήτριος ∆ρένης Αθανάσιος 
 Ρήγα Ιωάννα Μαργέτης Παναγιώτης 

 Φυλακτός Κων/νος Μιχάλαρος Ιωάννης 
   

                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 ΜέγαραRRRRRRR. 

Ο 
∆ήµαρχος Μεγαρέων 

  
Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 


