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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 Εκ  του υπ’ αριθ. 21/11-9-2018 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 

Αριθ.αποφ. 269/2018 
Περί δέσµευσης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

για την ένταξη στο Ε.Π. 2015 – 2019 του 
έργου: <<Κατασκευή αγροτικού δρόµου στη 

θέση «Άγιος Βλάσιος»>>. 
  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα 11 Σεπτεµβρίου 
2018 ηµέρα Τρίτη & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 16749/7-9-2018 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 25 ήτοι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 

Ζάλης Αθανάσιος -
Αντιπρόεδρος 

 
Πολυχρόνης Ιερόθεος 

Μαυροειδή Βασιλική -
Πρόεδρος 

Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Σωτηρίου Γεώργιος Βογιατζή Εµµανουέλα 

Μιχάλαρος Γεώργιος ∆ρυµούσης Κων/νος Σταµούλης Ιωάννης 
Κοσµόπουλος Ελευθεριος Ρήγα Ελένη Πιλίλης Σωτήριος 
∆ήµας Ιωάννης Κολάτας Ιωάννης Παπαλευθέρης Ελευθ. 

Κορώσης Σπυρίδων Μαρινάκης Ιωάννης Κόττας Βασίλειος 
Λέλης Μελέτιος Φωτίου Σταύρος του Κων. Γρίβα Παναγιώτα 
Καράµπελας Κων/νος Βαρελάς Κλεάνθης Μιχάλαρος Ιωάννης 

Παπανίκος ∆ηµήτριος ∆ρένης Αθανάσιος ------- 

Ρήγα Ιωάννα Μπερδελής Γεώργιος Μουσταϊρας Ηλίας - Πρόεδρος 

Φυλακτός Κων/νος Μαργέτης Παναγιώτης ∆ηµοτ. Κοινότητας Μεγαρέων  

Καστάνη Αικατερίνη Χοροζάνης Αντώνιος  -------- 
Παπαπανούσης Νικόλαος  Λιώτας ∆ηµοσθ.  - Πρόεδρος 

  ∆ηµοτ. Κοινότητας Ν. Περάµου  

   

     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.  
����������������������������������.. 

Ακολούθως ο κ. Αντιπρόεδρος εισηγείται το 19ο θέµα της  ηµερησίας 
∆/ξεως περί του εν περίληψη αντικειµένου και θέτει υπ΄ όψη των µελών του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου την υπ’ αριθ. 16622/6-9-2018 εισήγηση του Αντιδηµάρχου 
του ∆ήµου µας κ. Νικολάου Αν. Παπαπανούση,  που έχει ως ακολούθως:  
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ΘΕΜΑ :  Λήψη απόφασης – δέσµευσης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου , για την ένταξη 

στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ∆ήµου Μεγαρέων µε τροποποίηση 
αυτού της ∆ράσης : { Κατασκευή αγροτικού δρόµου στην θέση «Άγιος 
Βλάσιος» } 

 
       Με την υπ’ αριθµ. 174/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου , εγκρίθηκε 
το επιχειρησιακό πρόγραµµα του ∆ήµου Μεγαρέων  για τα έτη 2015 – 2019 , 
σύµφωνα µε τις διατάξεις  του Π.∆/τος 185/2007  «Όργανα και διαδικασία 
κατάρτισης , παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών 
προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ βαθµού» (ΦΕΚ 221 
τ.Α΄ )  όπως έχει τροποποιηθεί µε τις όµοιες του Π.∆/τος 89/20111 (ΦΕΚ 213τ.Α΄ ) 
και τα οριζόµενα µε την υπ’ αριθµ. 41179/23.10.2014 (ΦΕΚ 2970/04.11.2014 
τεύχος Β') απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών. 
      Με τον επιχειρησιακό σχεδιασµό καθορίσθηκαν οι τέσσερις (4) Βασικοί 
Άξονες , οι οποίοι εξειδικεύθηκαν σε Μέτρα που καθορίζουν πρακτικά 
ολοκληρωµένες παρεµβάσεις ανά ενότητα έργων, τέθηκαν οι Στόχοι ανάπτυξης και 
τέλος καθορίσθηκαν οι ∆ράσεις , για κάθε Άξονα, Μέτρο και Στόχο . Οι ∆ράσεις 
είναι κατηγορίες έργων ή µεγάλα έργα καθώς και οι συνεχώς επαναλαµβανόµενες 
λειτουργίες όλων των Υπηρεσιών και όλων των ∆οµών  του ∆ήµου . 
     Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής , εξέδωσε την µε 
αριθµό πρωτοκόλλου 1749/11-6-2018 { Κωδ. Πρόσκλησης στο ΟΠΣΑΑ: 
4.3.4/ΕΥ∆Π_93 (1η) } Πρόσκληση για την υποβολή πρότασης στο Πρόγραµµα 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 / Μέτρο $: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία 
του ενεργητικού» / Υποµέτρο 3 : «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδοµές που 
συνδέονται µε την Ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισµό ή την προσαρµογή της γεωργίας 
και της δασοκοµίας» / ∆ράση 4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και 
κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις»  , η οποία συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης. 
Στο πλαίσιο της προαναφερόµενης Πρόσκλησης , θα χρηµατοδοτηθούν έργα πού 
αφορούν στην επέκταση και βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη ή/και 
κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις , µε στόχους την µείωση του κόστους µεταφοράς 
των προϊόντων , ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση των γεωργικών 
µηχανηµάτων , καθώς και ταχύτερη και ασφαλέστερη µεταφορά των ευπαθών 
προϊόντων, εξασφάλιση της εύκολης και ασφαλούς προσπελασιµότητας στις 
γεωργικές και κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις στις αγροτικές περιοχές καθ’ όλη την 
διάρκεια του χρόνου. 
Το πεδίο εφαρµογής της δράσης περιλαµβάνει την κατασκευή έργων πρόσβασης σε 
γεωργική γη ή κτηνοτροφική εκµετάλλευση µε υποχρεωτική την ασφαλτόστρωση ή 
τσεµεντόστρωση σε εκτός σχεδίου περιοχές στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας 
Αττικής. Οι ∆ράσεις θα πρέπει να είναι συµβατές µε τους όρους και τις 
προϋποθέσεις του ΠΑΑ 2014-2020. Οι προτεινόµενες πράξεις θα αφορούν 
κατασκευή έργου πρόσβασης σε γεωργική ή κτηνοτροφική εκµετάλλευση που, εκτός 
από την υποχρεωτική ασφαλτόστρωση ή τσεµεντόστρωση , θα αφορούν υλοποίηση 
σε εκτός σχεδίου περιοχή, θα προβλέπεται στον σχετικό δηµοτικό σχεδιασµό, ενώ 
δεν θα είναι δαπάνες που αφορούν συνήθεις παρεµβάσεις συντήρησης και δεν θα 
αφορούν στήριξη σε δρόµους που εξυπηρετούν την γενική κυκλοφορία και 
αποτελούν µέρος του ευρύτερου οδικού δικτύου. Επίσης, τονίζεται ότι κάθε πράξη 
θα αναφέρεται σε µία (1) αγροτική οδό 
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       Η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  ∆ήµου Μεγαρέων, συνέταξε τεχνική µελέτη 
που αφορά στην κατασκευή αγροτικού δρόµου στην θέση «Άγιος Βλάσιος» και 
αφορά στην βελτίωση του υφιστάµενου χωµατόδροµου (δρόµου πρόσβασης σε 
γεωργική γη και κτηνοτροφική εκµετάλλευση) , µε εργασίες οδοστρωσίας, 
ασφαλτικών κλπ και όχι σε εργασίες συντήρησης της οδού , η οποία ανήκει στην 
αγροτική περιοχή του ∆ήµου Μεγαρέων . 
       Το ανωτέρω Έργο – ∆ράση , πληροί τις προϋποθέσεις για την χρηµατοδότηση 
από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης, σύµφωνα µε την υπ’ 
αριθµ. 1749/11-6-2018 { Κωδ. Πρόσκλησης στο ΟΠΣΑΑ: 4.3.4/ΕΥ∆Π_93 (1η) } 
Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής, πλην 
όµως , για να υποβληθεί σχετική αίτηση από τον ∆ήµο µας, θα πρέπει το εν λόγω 
Έργο – ∆ράση , είτε να είναι ενταγµένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ∆ήµου 
Μεγαρέων , είτε η σχετική αίτηση χρηµατοδότησης να συνοδεύεται από 
απόφαση/δέσµευση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου , για την ένταξη της πράξης 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα όταν αυτό τροποποιηθεί. 
Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 
4 του Π.∆/τος 185/2007 όπως ισχύει, επιτρέπεται η τροποποίηση του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ∆ήµου µε αιτιολογηµένη απόφαση αυτού και 
όπως εξειδικεύεται και ορίζεται µε το άρθρο 5 της υπ’ αριθµ. 41179/23.10.2014 
(ΦΕΚ 2970/04.11.2014 τεύχος Β') απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, 
«επιτρέπεται να τροποποιείται ο προγραµµατισµός υλοποίησης των 
δράσεων που έχουν προβλεφθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα και µπορεί 
να περιλαµβάνει και νέες ∆ράσεις , οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, εφόσον εντάσσονται στην στρατηγική και στις 
αναπτυξιακές προτεραιότητες του ∆ήµου» 
Εισηγούµαστε  
Την λήψη απόφασης , µε την οποία το ∆ηµοτικό Συµβούλιο θα δεσµευτεί , να 
εντάξει στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ήµου Μεγαρέων 2015 – 2019 ,  µε 
τροποποίηση αυτού , το Έργο  :  { Κατασκευή αγροτικού δρόµου στην θέση «Άγιος 
Βλάσιος» } και συγκεκριµένα ,  
στον 1ο Άξονα : «Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής» , Μέτρο 1.3 , Στόχο 1.3.1. , 
µε κωδικό ∆ράσης : 1.3.1.25 και τίτλο ∆ράσης : { Κατασκευή αγροτικού δρόµου 
στην θέση «Άγιος Βλάσιος» } 

 
 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω εκτεθέντα και συζήτησε 
και αντάλλαξε απόψεις. 
 Αφού είδε και τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 του Π.∆/τος 185/2007 
όπως ισχύει, του άρθρο 5 της υπ’ αριθµ. 41179/23.10.2014 (ΦΕΚ 2970/04.11.2014 
τεύχος Β') απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών καθώς και του  άρθρου 65 του Ν. 
3852/2010. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΩΣ 

 
Α) ∆εσµεύεται ως προς το να εντάξει στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ήµου 

Μεγαρέων 2015 – 2019,  µε τροποποίηση αυτού, το έργο  <<Κατασκευή 
αγροτικού δρόµου στη θέση «Άγιος Βλάσιος»>> και συγκεκριµένα , στον 1ο 
Άξονα: «Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής» , Μέτρο 1.3 , Στόχο 1.3.1., µε κωδικό 
∆ράσης: 1.3.1.25 και τίτλο ∆ράσης <<Κατασκευή αγροτικού δρόµου στη θέση 
«Άγιος Βλάσιος»>>, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης 
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Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθµό  269/2018. 
��������������������������������.��.      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

 Ο  Αντιπρόεδρος                                Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

Ζάλης Αθανάσιος Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Ρήγα Ελένη 

 ∆ήµας Ιωάννης ∆ρυµούσης Κων/νος 
 Μιχάλαρος Γεώργιος Σωτηρίου Γεώργιος 

 Κοσµόπουλος Ελευθεριος Πολυχρόνης Ιερόθεος 
 Κορώσης Σπυρίδων Παπαπανούσης Νικόλαος 

 Λέλης Μελέτιος Μαρινάκης Ιωάννης 
 Καράµπελας Κων/νος Φωτίου Σταύρος του Κων 
 Παπανίκος ∆ηµήτριος  Βαρελάς Κλεάνθης 

 Ρήγα Ιωάννα ∆ρένης Αθανάσιος 
 Φυλακτός Κων/νος Μπερδελής Γεώργιος 

 Καστάνη Αικατερίνη Μαργέτης Παναγιώτης 
 Κολάτας Ιωάννης Χοροζάνης Αντώνιος  
   
                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 ΜέγαραSSSSSSS. 

Ο 
∆ήµαρχος Μεγαρέων  

 
 

Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 
 

  
 

 

 


