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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. 422/2018 

Έγκριση υποβολής πρότασης χρηµατοδότησης της Πράξης 
µε τίτλο « Κατασκευή αγροτικών δρόµων στην ∆ηµοτική 

ενότητα Μεγάρων του ∆ήµου Μεγαρέων» στο πρόγραµµα 
ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «∆ράσεις για 
την βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας»  µε τίτλο: «Βελτίωση 

της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές 
εκµεταλλεύσεις». 

  
 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. 
………………………………………………………………………………………….. 
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Ακολούθως η κα Πρόεδρος εισηγείται το 13ο θέµα της  ηµερησίας ∆/ξεως 

περί του εν περίληψη αντικειµένου και θέτει υπ΄ όψη των µελών του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου την από 24125/13-12-2018 εισήγηση του Αντιδηµάρχου του ∆ήµου 
µας κ. Νικολάου Αν. Παπαπανούση,  που έχει ως ακολούθως:  
 
«ΘΕΜΑ :  Έγκριση υποβολής πρότασης χρηµατοδότησης της Πράξης µε τίτλο « 
Κατασκευή αγροτικών δρόµων στην ∆ηµοτική ενότητα Μεγάρων του ∆ήµου 
Μεγαρέων» στο πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 
«∆ράσεις για την βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας»  µε τίτλο: «Βελτίωση 
της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις» 
 
          Το Υπουργείο Εσωτερικών, εξέδωσε την µε αριθµό πρωτοκόλλου 40411/2-
8-2018  Πρόσκληση για την υποβολή αιτηµάτων ένταξης, στο Πρόγραµµα 
ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ στον ΑΞΟΝΑ προτεραιότητας «∆ράσεις για την βελτίωση της 
αγροτικής οδοποιίας»  µε τίτλο: «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη 
και κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις» 
Στο πλαίσιο της προαναφερόµενης Πρόσκλησης , θα χρηµατοδοτηθούν οι ∆ήµοι 
της χώρας , για την βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές 
εκµεταλλεύσεις, µε στόχο την µείωση του κόστους µεταφοράς προϊόντων, την 
ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση των γεωργικών µηχανηµάτων, καθώς και την 
ταχύτερη και ασφαλέστερη µεταφορά των ευπαθών προϊόντων.  
Η εξασφάλιση της εύκολης και ασφαλούς προσπελασιµότητας στις γεωργικές 
εκµεταλλεύσεις  στις αγροτικές περιοχές , καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου, µε την 
παράλληλη βελτίωση και εκσυγχρονισµό των καλλιεργητικών µεθόδων, θα 
συµβάλλει στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εκµεταλλεύσεων , µε θετικές 
επιπτώσεις στο αγροτικό εισόδηµα. 
Το πεδίο εφαρµογής της δράσης περιλαµβάνει την βελτίωση υφιστάµενων δρόµων 
πρόσβασης σε γεωργική γη ή κτηνοτροφική εκµετάλλευση.  
Η βελτίωση των υφιστάµενων οδών πρέπει να αφορά εργασίες , όπως βελτίωσης 
των γεωµετρικών χαρακτηριστικών των οδών, κατασκευή µικρών τεχνικών έργων , 
οδοστρωσίες, ασφαλτικά κλπ και όχι συνήθεις εργασίες συντήρησης των οδών . 
∆εν περιλαµβάνονται δρόµοι που εξυπηρετούν την γενική κυκλοφορία και 
αποτελούν µέρος του ευρύτερου οδικού δικτύου. Επίσης, δεν περιλαµβάνονται 
δρόµοι που χαρακτηρίζονται δασικοί. 
Η δράση εφαρµόζεται σε αγροτικές περιοχές , εκτός σχεδίου οικισµών των ∆ήµων .  
Η προτεινόµενη πράξη πρέπει να περιλαµβάνει υποχρεωτικά τσιµεντόστρωση ή 
ασφαλτόστρωση µε εξαίρεση τυχόν περιορισµούς που έχουν τεθεί από 
περιβαλλοντικούς όρους, απαιτήσεις της αρχαιολογίας κλπ και πρέπει να έχει 
ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραµµα του ∆ήµου, ή η σχετική αίτηση 
χρηµατοδότησης να συνοδεύεται από απόφαση/δέσµευση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου , για την ένταξη της πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα όταν 
αυτό τροποποιηθεί  
Υποβάλλεται υποχρεωτικά οριστικά µελέτη του έργου , σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές , καθώς και οι απαιτούµενες αδειοδοτήσεις (περιβαλλοντικές κλπ) , 
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία . 
Επισηµαίνεται ότι το Πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ , λειτουργεί συµπληρωµατικά άλλων 
Προγραµµάτων (π.χ. Τοµεακών, Περιφερειακών ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020) µε στόχο 
την ικανοποίηση των αυξηµένων αναγκών που δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν από 
άλλα Προγράµµατα και σε αυτό. ∆εν εντάσσονται έργα που έχουν ενταχθεί για 
χρηµατοδότηση από άλλα Προγράµµατα , δεν εντάσσονται έργα που έχουν την 
δυνατότητα και ήδη προορίζονται να ενταχθούν σε άλλα Προγράµµατα µε βάση τα 
εγκεκριµένα κείµενα και τις εξειδικεύσεις αυτών .   
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          Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την υπ’ αριθµ. 322/2018 απόφασή του , ενέκρινε:  
α) την υπ’ αριθ. 61/2018  µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου µας 
µε τίτλο «Κατασκευή αγροτικών δρόµων στη ∆ηµοτική Ενότητα Μεγάρων του 
∆ήµου Μεγαρέων» (που αφορά   στην βελτίωση των υφιστάµενων χωµατόδροµων 
στις  θέσεις:  «Καστάνη Μάνδρα» , «Καµάρας Ρέµα» και  «Μύγιαρη» (δρόµων 
πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις) , µε εργασίες 
οδοστρωσίας, ασφαλτικών κλπ και όχι σε εργασίες συντήρησης των οδών)  της 
σκοπιµότητας αυτής καθώς και των τευχών αυτής εκτιµώµενης αξίας σύµβασης 
540.322,58   €  (χωρίς ΦΠΑ 24%) ή συνολικής πίστωσης  670.000,00   € µε ΦΠΑ 
24%  και β) καθόρισε όπως το έργο «Κατασκευή αγροτικών δρόµων στη 
∆ηµοτική Ενότητα Μεγάρων του ∆ήµου Μεγαρέων» εκτιµώµενης αξίας 
σύµβασης 540.322,58   €  (χωρίς ΦΠΑ 24%) ή συνολικής πίστωσης  670.000,00   
€ 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  .   
Επειδή ,  
το ανωτέρω έργο, πληροί τις προϋποθέσεις για την χρηµατοδότηση από το 
Πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ του Υπουργείου Εσωτερικών , σύµφωνα µε την υπ’ 
αριθµ. 40411/2-8-2018  Πρόσκληση για την υποβολή αιτηµάτων ένταξης, στο 
Πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ στον ΑΞΟΝΑ προτεραιότητας «∆ράσεις για την 
βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας»  µε τίτλο: «Βελτίωση της πρόσβασης σε 
γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις» 

Εισηγούµαστε 
• Την αποδοχή των όρων της υπ’ αριθµ. 40411/2-8-2018  Πρόσκλησης του 

Υπουργείου Εσωτερικών ,  για την υποβολή αιτηµάτων ένταξης, στο 
Πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ στον ΑΞΟΝΑ προτεραιότητας «∆ράσεις για την 
βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας»  µε τίτλο: «Βελτίωση της πρόσβασης σε 
γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις» 

• Την έγκριση υποβολής πρότασης χρηµατοδότησης από το Πρόγραµµα 
ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ της Πράξης µε τίτλο «Κατασκευή αγροτικών δρόµων στην 
∆ηµοτική ενότητα Μεγάρων του ∆ήµου Μεγαρέων» που αφορά   στην 
βελτίωση των υφιστάµενων χωµατόδροµων στις  θέσεις:  «Καστάνη Μάνδρα» , 
«Καµάρας Ρέµα» και  «Μύγιαρη» προϋπολογισµού 670.000,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου  ΦΠΑ 24% . 

• Την εξουσιοδότηση στον ∆ήµαρχο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες 
προκειµένου να κατατεθεί η ως άνω πρόταση στο συγκεκριµένο χρηµατοδοτικό 
Πρόγραµµα (Φιλόδηµος)».  
 

 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω εκτεθέντα και συζήτησε 
και αντάλλαξε απόψεις. 
 Αφού είδε και τις διατάξεις του  άρθρου 65 του Ν. 3852/2010. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΩΣ 

 
Α) Εγκρίνει την αποδοχή των όρων της υπ’ αριθµ. 40411/2-8-2018  

Πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών ,  για την υποβολή αιτηµάτων ένταξης, 
στο Πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ στον ΑΞΟΝΑ προτεραιότητας «∆ράσεις για την 
βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας»  µε τίτλο: «Βελτίωση της πρόσβασης σε 
γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις». 

 

Β) Εγκρίνει την υποβολή πρότασης χρηµατοδότησης από το Πρόγραµµα 
ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ της Πράξης µε τίτλο «Κατασκευή αγροτικών δρόµων στην 
∆ηµοτική ενότητα Μεγάρων του ∆ήµου Μεγαρέων» που αφορά   στην 
βελτίωση των υφιστάµενων χωµατόδροµων στις  θέσεις:  «Καστάνη Μάνδρα» , 
«Καµάρας Ρέµα» και  «Μύγιαρη» προϋπολογισµού 670.000,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου  ΦΠΑ 24% . 

 
Γ) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες 

προκειµένου να κατατεθεί η ως άνω πρόταση στο συγκεκριµένο χρηµατοδοτικό 
Πρόγραµµα (Φιλόδηµος) και για τα περαιτέρω. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ.αριθ. 422/2018 
…………………………………………………………………………………….…….      
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 


