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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Εκ  του υπ’ αριθ. 35/20-12-2018 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 
 

Αριθ.αποφ. 416/2018 
Περί έγκρισης της µελέτης και καθορισµού 

τρόπου εκτέλεσης του έργου:  «Ανακατασκευή 
πλατείας µικρασιατών Νέας Περάµου».. 

  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα 20 ∆εκεµβρίου 
2018 ηµέρα Πέµπτη & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 24273/14-12-2018. 
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 
Μαυροειδή Βασιλική-Πρόεδρος  Λέλης Μελέτιος 
Φωτίου Σταύρος  του Νικ.  Σταµούλης Ιωάννης 
Μιχάλαρος Γεώργιος  Βογιατζή Εµµανουέλα 
Κοσµόπουλος Ελευθεριος  Παπανίκος ∆ηµήτριος 
∆ήµας Ιωάννης  Μαρινάκης Ιωάννης 
Κορώσης Σπυρίδων  Πιλίλης Σωτήριος 
Παπαπανούσης Νικόλαος  Ζάλης Αθανάσιος 
Καράµπελας Κων/νος  Βαρελάς Κλεάνθης 
Ρήγα Ελένη  ∆ρένης Αθανάσιος 
Ρήγα Ιωάννα  Κόττας Βασίλειος 
Φυλακτός Κων/νος  Μπερδελής Γεώργιος 
Καστάνη Αικατερίνη  Γρίβα Παναγιώτα 
Κολάτας Ιωάννης  Χοροζάνης Αντώνιος 
Πολυχρόνης Ιερόθεος   
Σωτηρίου Γεώργιος  -------- 
∆ρυµούσης Κων/νος  Μουσταϊρας Ηλίας - Πρόεδρος 
Φωτίου Σταύρος του Κων.  ∆ηµοτ. Κοινότητας Μεγαρέων  
Παπαλευθέρης Ελευθέριος.  -------- 
Μαργέτης Παναγιώτης  Λιώτας ∆ηµοσθ.  - Πρόεδρος 
Μιχάλαρος Ιωάννης  ∆ηµοτ. Κοινότητας Ν.Περάµου  
  Η κα. Πρόεδρος   εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 
     Προσκληθείς παρίσταται και ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ.  Σταµούλης Γρηγόριος. 
………………………………………………………………………………………….. 

Ακολούθως η κα. Πρόεδρος εισηγείται  το 7ο θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως 
περί του εν περιλήψει αντικειµένου και θέτει υπ’ όψη των µελών  του ∆ηµοτικού 
Σ/λίου την υπ’αριθ. Πρωτ.:  24211/14-12--2018 εισήγηση του Αντιδηµάρχου του 
∆ήµου µας κ. Φωτίου Σταύρου του Νικ., η οποία έχει ως εξής: 
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«ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:   

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ» 
Προϋπολογισµός:     111.290,32 €  (χωρίς ΦΠΑ) 

Συνολικά απαιτούµενη πίστωση: 138.000,00€ (µε ΦΠΑ 24%) 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΕΙΣΗΓΗΣΗ  
Την 28-11-2018 συντάχθηκε η υπ’ αριθµ. 69/2018 µελέτη Τ.Υ.∆.Μ. µε τίτλο: 
«ANAKATA ΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ» µε συνολικά 
απαιτούµενη πίστωση 138.000,00 € µε ΦΠΑ 24% (προϋπολογισµός 111.290,32 € χωρίς 
ΦΠΑ) από την Αναστασία Ρεΐση, πολιτικό µηχανικό,  και την Πρ/νη Τµήµατος Ευθαλία 
Τσάκωνα, πολιτικό µηχανικό, και θεωρήθηκε την 28-11-2018 από τον ∆ιευθυντή Τ.Υ. κ. 
Ευάγγελο Ρούσση. 
Η µελέτη αφορά στην ανάπλαση της πλατείας Μικρασιατών, πρώην πλατεία Αγίας 
Βαρβάρας, στη Νέα Πέραµο του ∆ήµου Μεγαρέων.  
Συγκεκριµένα οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν είναι οι εξής: 
-Καθαίρεση υπαρχουσών στοιχείων από σκυρόδεµα (αλιτανών) 
-Καθαίρεση υπάρχουσας πλακόστρωσης 
-Αποµάκρυνση προϊόντων καθαιρέσεων 
-Εξυγιαντική στρώση µε θραυστό υλικό λατοµείου 
-Κοιτόστρωση από άοπλο σκυρόδεµα 
-Στεγανωτική επίστρωση µε τσιµεντοειδή υλικά 
-Κατασκευή χώρου µνηµείου και βάθρων από οπλισµένο σκυρόδεµα 
-Κατασκευή επιχώµατος στο χώρο του µνηµείου 
-Επιστρώσεις µε τσιµεντοκονία  
-Τοποθέτηση έγχρωµου χαλαζιακού δαπέδου µε λωρίδες µαρµάρου στο χώρο της 
πλατείας και του µνηµείου 
-Τοποθέτηση συνθετικού δαπέδου  WPC  στις διαδροµές της πλατείας (διάδροµος, 
ράµπες) 
-Τοποθέτηση µαύρου γρανίτη στο βάθρο του µνηµείου 
-Τοποθέτηση 4 φωτιστικών στο χώρο της πλατείας 
-Τοποθέτηση 14 χωνευτών φωτιστικών δαπέδου στο βάθρο του µνηµείου  
Επιπλέον θα κατασκευαστεί υπερυψωµένος χώρος στον οποίο µελλοντικά θα τοποθετηθεί 
µνηµείο σε ένδειξη τιµής προς τους πρόσφυγες της Περάµου της Κυζίκου στη Μικρά Ασία. 

Οι εργασίες περιγράφονται στην αναλυτική προµέτρηση καθώς και στην συνοπτική 
προµέτρηση που συνοδεύουν την µελέτη. 

Οι τιµές του παρόντος τιµολογίου συντάχθηκαν σύµφωνα µε το Φ.Ε.Κ.363Β/19-2-
2013 όπως ισχύει σήµερα. 

Η πλατεία Μικρασιατών είναι µια διαµήκης πλατεία στη µέση ενός πευκόφυτου 
πάρκου, εµβαδού περίπου Ε=500,00 τ.µ., και παρόλο που γεωγραφικά βρίσκεται σε ένα 
σηµαντικό σηµείο της πόλης και γειτνιάζει µε το παραλιακό µέτωπο, δεν παρουσιάζει 
σηµαντική επισκεψιµότητα και δεν αποτελεί πόλο έλξης για τους κατοίκους της περιοχής 
και τους επισκέπτες.  

Το έργο κρίνεται απαραίτητο  για την ανάπλαση του χώρου, ώστε να ωθούνται οι 
διερχόµενοι να εισέλθουν στην πλατεία, να την διασχίσουν και να τη βιώσουν ως 
σηµαντικό χώρο της πόλης της Νέας Περάµου. 

Ο Προϋπολογισµός του έργου είναι “ κάτω των ορίων” των δηµοσίων 
συµβάσεων  όπως καθορίζονται στα άρθρα του Ν.4412/2016 δηλαδή µικρότερος των 
5.225.000 € χωρίς ΦΠΑ. 
Εισηγούµαστε  
1. Λαµβάνοντας υπόψη τις ∆ιατάξεις του Ν. 3463/2006 & του Ν 4412/2016, παρακαλούµε 
για σχετική έγκριση της µελέτης, της σκοπιµότητας αυτής καθώς και των τευχών 
αυτής. 
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2. Όπως λάβετε απόφαση για την δηµοπράτηση  του έργου µε τίτλο «ANAKATA ΣΚΕΥΗ 
ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ» εκτιµώµενης αξίας Σύµβασης 
111.290,32 €  (χωρίς ΦΠΑ 24%) ή συνολικής πίστωσης  138.000,00 € µε ΦΠΑ 24%  µε 
ΑΝΟΙΚΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ  ∆ΗΜΟΣΙΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ - ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) και την διεξαγωγή αυτού σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ν.4412/2016 και µε όρους που θα συντάξει η Οικονοµική Επιτροπή  του 
∆ήµου». 

 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη την ανωτέρω εκτεθέντα υπό 
της κας Προέδρου και συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις. 

Αφού είδε και τις ∆/ξεις των Ν. 3463/2006,  Ν.4412/2016  καθώς και του 
άρθρου 65 του Ν. 3852/2010. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΦΩΝΩΣ 
 

Α) Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 69/2018  µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του 
∆ήµου µας µε τίτλο «Ανακατασκευή πλατείας µικρασιατών Νέας Περάµου» της 
σκοπιµότητας αυτής καθώς και των τευχών αυτής, εκτιµώµενης αξίας σύµβασης 
111.290,32 € (χωρίς ΦΠΑ 24%) ή συνολικής πίστωσης  138.000,00 € µε ΦΠΑ 
24% .  
  Β) Καθορίζει όπως το έργο «Ανακατασκευή πλατείας µικρασιατών Νέας 
Περάµου» εκτιµώµενης αξίας σύµβασης 111.290,32 €  (χωρίς ΦΠΑ 24%) ή 
συνολικής πίστωσης  138.000,00 € µε ΦΠΑ 24%  εκτελεσθεί  µε «ανοικτή 
διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών  δηµοσίων συµβάσεων έργου  
κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή - µέσω 
του εθνικού συστήµατος ηλεκτρονικών δηµοσίων συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και µε όρους που θα 
συντάξει η Οικονοµική Επιτροπή  του ∆ήµου µας.   
       Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ.αριθ. 416/2018 
…………………………………………………………………………………….…….      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 

 Η  Πρόεδρος                                                        Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
Μαυροειδή Βασιλική Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Ρήγα Ελένη 
 ∆ήµας Ιωάννης ∆ρυµούσης Κων/νος 
 Μιχάλαρος Γεώργιος Σωτηρίου Γεώργιος 
 Κοσµόπουλος Ελευθεριος Φυλακτός Κων/νος 
 Παπαπανούσης Νικόλαος Καστάνη Αικατερίνη 
 Κορώσης Σπυρίδων Φωτίου Σταύρος του Κων. 
 Πολυχρόνης Ιερόθεος Παπαλευθέρης Ελευθέριος 
 Καράµπελας Κων/νος Μαργέτης Παναγιώτης 
 Κολάτας Ιωάννης Μιχάλαρος Ιωάννης 
 Ρήγα Ιωάννα  
   
                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων  
 

Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 
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