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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.  271/2018 

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Επισκευή 
φθαρµένων αγροτικών οδών που οδηγούν σε 

δασικούς δρόµους στα πλαίσια 
πυροπροστασίας της περιοχής Μεγάρων» 

  
 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 21ο θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως 
περί του εν περιλήψει αντικειµένου και θέτει υπ’ όψη του ∆ηµοτικού Σ/λίου την 
έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: «Επισκευή φθαρµένων αγροτικών οδών που 
οδηγούν σε δασικούς δρόµους στα πλαίσια πυροπροστασίας της περιοχής 
Μεγάρων» προϋπολογισµού 14.363,8 € χωρίς ΦΠΑ. 
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        Ο Πίνακας αυτός συντάσσεται µε σκοπό  να περιλάβει αυξοµειώσεις ποσοτήτων 
συµβατικών άρθρων του πρ/σµού που προέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών και 
κρίνονται απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου. 
      Η συνολική δαπάνη του 1ου Α.Π.Ε. µε Φ.Π.Α. ανέρχεται σε 17.8111,16 € δηλαδή 
είναι σε ισοζύγιο σε σχέση  µε τη  συνολική δαπάνη των εργασιών της αρχικής 
σύµβασης.  Το κονδύλι των απροβλέπτων µειώνεται από 1.873,54 € σε 8,90 €. 
      Το έργο εκτελείται από τον κ. ΣΧΕΤΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟ – Ε∆Ε  µε ανοικτή διαδικασία 
δια της υπ’ αριθ. 678/2017 αποφάσεως της Οικονοµικής Επιτροπής –εγκριτική 
Αποκεντρωµένης ∆/σης Αττικής  103465/36430/25-1-2018-,  υπεγράφη η υπ’ αριθ. 
πρωτ. 7041/28-03-2018 σύµβαση και έχει συνταχθεί η υπ’ αριθ. 17/2017 τεχνική 
µελέτη.    
      Για το ανωτέρω έργο έχει χορηγηθεί και η σύµφωνη γνώµη από το Σ.∆.Ε.  
       Όθεν το ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρέπει να εγκρίνει τον 1 Α.Π. 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. 4412/2016 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 
Μεγάρων» προϋπολογισµού 14.363,8 € χωρίς ΦΠΑ, .ο οποίος είναι σε ισοζύγιο σε 
σχέση  µε τη  συνολική δαπάνη των εργασιών της αρχικής σύµβασης.  Το κονδύλι 
των απροβλέπτων µειώνεται από 1.873,54 € σε 8,90 € για την αρτιωτέρα κατασκευή 
και ολοκλήρωση του έργου (Συνολική απαιτούµενη πίστωση  µε ΦΠΑ 17.8111,16 €). 

 
B) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθµό  271/2018. 
��������������������������������.��.      
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 


