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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 Εκ  του υπ’ αριθ. 7/27-3-2018 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 
 

Αριθ.αποφ. 89/2018 
Περί έγκρισης µελέτης και καθορισµού τρόπου 
εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή – συντήρηση 

δρόµων στην Νέα Πέραµο». 
  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα 27 Μαρτίου 
2018 ηµέρα Τρίτη & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 6433/23-3-2018. 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 17 ήτοι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ                        ΑΠΟΝΤΕΣ 

Μαυροειδή Βασιλική-Πρόεδρος Λέλης Μελέτιος 
Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Ρήγα Ιωάννα 

Μιχάλαρος Γεώργιος Σταµούλης Ιωάννης 
Κοσµόπουλος Ελευθεριος Βογιατζή Εµµανουέλα 

∆ήµας Ιωάννης Σωτηρίου Γεώργιος 

Κορώσης Σπυρίδων Πιλίλης Σωτήριος 
Παπαπανούσης Νικόλαος Ζάλης Αθανάσιος 
Καράµπελας Κων/νος Βαρελάς Κλεάνθης 

Παπανίκος ∆ηµήτριος Παπαλευθέρης Ελευθ. 

Ρήγα Ελένη ∆ρένης Αθανάσιος 

Φυλακτός Κων/νος Φωτίου Σταύρος του Κων. 

Καστάνη Αικατερίνη Κόττας Βασίλειος 

Κολάτας Ιωάννης Μπερδελής Γεώργιος 

Πολυχρόνης Ιερόθεος Μαργέτης Παναγιώτης 

∆ρυµούσης Κων/νος Γρίβα Παναγιώτα 

Μαρινάκης Ιωάννης Χοροζάνης Αντώνιος 

Μιχάλαρος Ιωάννης ------------ 

 Λιώτας ∆ηµοσθένης.-ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 ∆ηµοτικής  Κοινότητας Ν.Περάµου 

 Η κα. Πρόεδρος   εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 
Προσκληθείς παρίστανται και ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης Ι. 

Γρηγόριος καθώς και ο Πρόεδρος του Σ/λίου της ∆ηµοτικής Κοινοτήτας 
Μεγαρέων.κ. Μουσταϊρας Ηλίας. 

Στην αρχή της υπ’ αριθ. 72/2018 αποφάσεως προσήλθαν οι ∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι κ.κ. Παπαλευθέρης Ελευθέριος και Μαργέτης Παναγιώτης 
………………………………………………………………………………………….. 



 2 

Ακολούθως η κα. Πρόεδρος εισηγείται  το 25ο θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως 
περί του εν περιλήψει αντικειµένου και θέτει υπ’ όψη των µελών  του ∆ηµοτικού 
Σ/λίου την υπ’αριθ. Πρωτ.:  4657/2018/9-3-2018 εισήγηση του Αντιδηµάρχου του 
∆ήµου µας κ. Φωτίου Σταύρου του Νικ., η οποία έχει ως εξής: 

 
«ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΠΡΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 
«KATΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΡΟΜΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟ» 

Προϋπολογισµός:     19.354,84 € (χωρίς ΦΠΑ) 
  Συνολικά απαιτούµενη πίστωση: 24.000,00 € (µε ΦΠΑ 24%) 

 
       ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΕΙΣΗΓΗΣΗ  
1. Την 16-1-2018 συντάχθηκε η υπ’ αριθµ. 3/2018 µελέτη Τ.Υ.∆.Μ. µε τίτλο: 

«KATΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΡΟΜΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟ» µε συνολικά 
απαιτούµενη πίστωση 24.000,00 € µε ΦΠΑ 24% (εκτιµώµενη αξία σύµβασης 
19.354,84 € χωρίς ΦΠΑ) από τον κ. Κ.Μπούρη και θεωρήθηκε την 16-1-2018 από 
τον ∆ιευθυντή Τ.Υ. κ. Ευάγγελο Ρούσση.   

      Η  παρούσα τεχνική µελέτη αφορά την κατασκευή-συντήρηση του οδικού δικτύου της 
δηµοτικής κοινότητας Νέας Περάµου του ∆ήµου Μεγαρέων. 

      Το παρόν έργο κρίνεται σκόπιµο να εκτελεστεί ώστε να γίνει επούλωση φθορών 
ασφαλτικών οδοστρωµάτων (λακκούβες) σε τµήµατα διαφόρων  οδών εντός του 
αστικού ιστού της πόλης της Νέας Περάµου και συγκεκριµένα στο Νεράκι και στον 
Λουτρόπυργο, καθώς και όπου αλλού  κριθεί απαραίτητο κατά την εξέλιξη της 
εργολαβίας και να µειωθεί ο κίνδυνος ατυχηµάτων των διερχόµενων οχηµάτων. 

       Τα τελευταία χρόνια στην πόλη της Νέας Περάµου έχουν κατασκευαστεί  έργα τα 
οποία έχουν δηµιουργήσει πάρα πολλά προβλήµατα στο οδικό δίκτυο της πόλης. 
Συγκεκριµένα έχει κατασκευαστεί δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων σε όλη την έκταση 
της πόλης ενώ έχουν γίνει σε µεγάλο βαθµό και οι απαραίτητες ιδιωτικές συνδέσεις. 
Παράλληλα µε όλα αυτά διάφοροι Οργανισµοί κοινής Ωφέλειας, κινητής τηλεφωνίας 
κλπ έχουν δηµιουργήσει δικά τους δίκτυα απαραίτητα για την εξυπηρέτηση των 
πολιτών. Όλα αυτά τα έργα, µε τις εκσκαφές που απαιτήθηκαν να γίνουν, και τις 
επανεπιχώσεις, έχουν δηµιουργήσει τεράστια προβλήµατα στο οδικό δίκτυο της 
πόλης µε τεράστιες φθορές στο οδόστρωµα τους (ασφαλτοτάπητες)  από σαµαράκια, 
λακκούβες.  

      Οι εργασίες που θα γίνουν είναι οι εξής:  

• ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ  Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΣΧ. ∆-8):  114,00 τόνους 
      Στην εργασία  επισκευής φθορών ασφαλτικού οδοστρώµατος, περιλαµβάνονται η 

προµήθεια επί τόπου των έργων ασφαλτικού µίγµατος και ασφαλτικού διαλύµατος, η 
σταλία των µεταφορικών µέσων, προεπαλείψεως, διάνοιξη λάκκων,  η κυλίνδρωση 
του ασφαλτοµίγµατος (αρχική, ενδιάµεση-εντατική και τελική), ώστε να προκύψει η 
προδιαγραφόµενη επιφανειακή υφή και οµαλότητα µετά της προµήθειας επί  τόπου 
απάντων των απαιτούµενων υλικών και µηχανηµάτων.   

Το παρόν έργο κρίνεται σκόπιµο να εκτελεστεί ώστε να µειωθεί ο κίνδυνος 
ατυχηµάτων των διερχόµενων οχηµάτων. 

2. 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. 

3. Το παραπάνω έργο έχει εγγραφεί στο Πρόγραµµα Εκτελεστέων Έργων και στον 
Προϋπολογισµό έτους 2018 µε  Κ.Α. 30.7333.0053 
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     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. 

2. όπως λάβετε απόφαση για την δηµοπράτηση  του έργου µε τίτλο «KATΑΣΚΕΥΗ-
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΡΟΜΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟ» εκτιµώµενης αξίας Σύµβασης 19.354,84 
€  (χωρίς ΦΠΑ 24% µε Ε.Ο. 18%) ή συνολικής πίστωσης  24.000,00 € µε ΦΠΑ 24%  
µε ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 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 του Ν.4412/2016  καθώς και του άρθρου 65 του Ν. 
3852/2010. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΩΣ 
 

       Α) Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 3/2018  µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου 
µας µε τίτλο «Κατασκευή – συντήρηση δρόµων στην Νέα Πέραµο» 
προϋπολογισµού 24.000,00 € (µε ΦΠΑ 24%), σύµφωνα µε την εισήγηση του 
Αντιδηµάρχου του ∆ήµου µας κ. Φωτίου Σταύρου του Νικ. , που αναφέρεται στο 
ιστορικό της παρούσης. 
 
       Β) Καθορίζει όπως το έργο: «Κατασκευή – συντήρηση δρόµων στην Νέα 
Πέραµο» προϋπολογισµού 24.000,00 € (µε ΦΠΑ 24%), εκτελεσθεί µε συνοπτικό 
διαγωνισµό µε ανοικτή διαδικασία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και 
µε όρους που θα συντάξει η Οικονοµική Επιτροπή  του ∆ήµου µας. 
 
     Γ) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθ. 89/2018. 
…………………………………………………………………………………….…….      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

 Η  Πρόεδρος                                                        Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

Μαυροειδή Βασιλική Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Φυλακτός Κων/νος 

 ∆ήµας Ιωάννης ∆ρυµούσης Κων/νος 

 Μιχάλαρος Γεώργιος Καστάνη Αικατερίνη 

 Κοσµόπουλος Ελευθεριος Κολάτας Ιωάννης 

 Ρήγα Ελένη Πολυχρόνης Ιερόθεος 

 Κορώσης Σπυρίδων Μαρινάκης Ιωάννης 
Ο Πρόεδρος της  Παπαπανούσης Νικόλαος Παπαλευθέρης Ελευθ. 
∆ηµ.Κοιν. Μεγαρέων Καράµπελας Κων/νος Μαργέτης Παναγιώτης 

Μουσταϊρας Ηλίας Παπανίκος ∆ηµήτριος Μιχάλαρος Ιωάννης 

   

                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο 
∆ήµαρχος Μεγαρέων  

 
 

Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 


