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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Μέγαρα     15-5-2019 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ                                                           Αριθ. Πρωτ :     10058       

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΕΡΓΩΝ                                                 ΠΡΟΣ:  κο ∆ήµαρχο  

                                                                                             

Συληµβρίας & 28ης Οκτωβρίου                                             

ΤΚ 19100 ΜΕΓΑΡΑ                                                              

ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ                                           

Τηλέφωνο      : 2296082732                                                

FAX            : 2296082732                         

                       

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 (Πρωτογενές Αίτηµα) 

 

ΘΕΜΑ:  Αίτηµα για Έγκριση δαπάνης, έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης και διάθεση 

πίστωσης, για την υλοποίηση του  έργου µε τίτλο:  : «Κατασκευή έργων υποδοµής στην περιοχή 

΄΄Βλυχό΄΄ Μεγάρων όπου διαβιούν ΄΄Ροµά΄΄» προϋπολογισµού  730.000,00 € µε ΦΠΑ. 

 

 ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

 

Λαµβάνοντας υπόψη τα παρακάτω: 

• Την υπ’ αριθµ. 12/2018 µελέτη από την Τ.Υ.∆.Μ. µε τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ 

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΄΄ΒΛΥΧΟ΄΄ ΜΕΓΑΡΩΝ ΟΠΟΥ ∆ΙΑΒΙΟΥΝ ΄΄ΡΟΜΑ΄΄»  µε προεκτιµώµενη αµοιβή 

- αξία Σύµβασης 588.709,68 € χωρίς ΦΠΑ , ή 730.000,00 €  µε  ΦΠΑ 24%,  

• Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/8-8-2016) περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων Έργων, Προµηθειών 

και Υπηρεσιών 

• Τον Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018)    Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας Ενίσχυση της Συµµετοχής Βελτίωση της 

οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] 

• Το Π.∆. 80/2016 

• Η µελέτη και ο τρόπος εκτέλεσης της  εγκρίθηκαν από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την  

70/2019 Απόφαση του  (Περί έγκρισης µελέτης και καθορισµού τρόπου εκτέλεσης του 

έργου: «Κατασκευή έργων υποδοµής στην περιοχή ΄΄Βλυχό΄΄ Μεγάρων όπου 

διαβιούν ΄΄Ροµά΄΄.»  (Α∆Α: 7Ν30ΩΚΠ-2Γ7) 

• Ο αριθµός  cpv  είναι: 

CPV :  45222000-9: Κατασκευαστικές εργασίες για τεχνικά έργα εκτός από γέφυρες & 

σύραγγες, φρέατα & υπόγειες διαβάσεις.  

• Κ.Α.Ε.  64.7326.0003 

• Την µε αριθ. αποφ. 132/2019 ∆ηµοτικού Συµβουλίου  µε θέµα «Αναµόρφωση πρ/σµού 

∆ήµου οικον. έτους 2019»  

• Κρίνεται σκόπιµη η εκτέλεση του έργου για τους εξής λόγους: 
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Η παρούσα τεχνική µελέτη αφορά την κατασκευή βασικών υποδοµών και τεχνικών έργων στο 

συνοικισµό των «ΡΟΜΑ» στην περιοχή «Βλυχό» Μεγάρων. 

Συγκεκριµένα τα έργα που προτείνονται να κατασκευαστούν είναι τα εξής: 

Α)Κατασκευή τεχνικών έργων για την αποκατάσταση της οδού Νίσου στη συµβολή µε την οδό 

Μαντούς Μαυρογένους. 

    Στο σηµείο αυτό απαιτείται να γίνει υποβιβασµός των σωλήνων αποχέτευσης ακαθάρτων 

που οδεύουν στο κεντρικό αντλιοστάσιο του Βιολογικού Καθαρισµού. Κατασκευή οχετού 

όµβριων υδάτων µήκους 40,00µ. περίπου που θα συνδέει τον αγωγό όµβριων της ανατολικής 

πλευράς της πόλης των Μεγάρων µε τον υπάρχοντα οχετό όµβριων του Βλυχού. 

Αποκατάσταση οδοστρώµατος µήκους 100 µέτρων περίπου της οδού Νίσου έως τη συµβολή 

της µε την οδό Μαντώ Μαυρογένους. 

Β)Κατασκευή δρόµων εντός σχεδίου πόλεως. 

    Θα επισκευαστούν δρόµοι στον συνοικισµό των ΄΄ΡΟΜΑ΄΄ στην περιοχή «Βλυχό» Μεγάρων 

ενώ θα κατασκευαστούν και δρόµοι οι οποίοι µέχρι σήµερα είναι χωµάτινοι. Η περιοχή αυτή είναι 

στην επέκταση σχεδίου πόλεως Μεγάρων, κατοικείται δε ως επί το πλείστον από Έλληνες Ροµά, 

οι οποίοι σήµερα ζουν κάτω από άθλιες συνθήκες διαβίωσης (κίνδυνος δηµόσιας υγείας λόγω 

λιµναζόντων υδάτων-λόγος αποτροπής κοινωνικής τους ένταξης). 

Συγκεκριµένα οι οδοί που πρόκειται να γίνουν είναι οι εξής: 

1. Οδός Μαντούς Μαυρογένους 

2. Οδός Ανδρέα Ζαΐµη 

3. Οδός Νίσου 

4. Οδός Ιωάννη Βαρβάκη 

5. Οδός Ιωάννη Καποδίστρια 

6. Οδός Άνθιµου Γαζή 

7. Οδός Οδυσσέα Ανδρούτσου 

8. Οδός Πετρόµπεη Μαυροµιχάλη 

9. Οδός Μάρκου Μπότσαρη 

10. Οδός ∆ερβενακίων 

11. Οδός Πανταζοπούλου 

12. Οδός Πλάτωνος 

Γ) Κατασκευή δρόµων εκτός σχεδίου πόλεως 

    Θα επισκευαστούν δρόµοι στον συνοικισµό των ΄΄ΡΟΜΑ΄΄ στην περιοχή «Βλυχό» Μεγάρων 

ενώ θα κατασκευαστούν και δρόµοι οι οποίοι µέχρι σήµερα είναι χωµάτινοι. 

∆)Επέκταση κεντρικού αποχετευτικού αγωγού όµβριων υδάτων έως την Ν.Ε.Ο.Α.Κ. 

   Πρόκειται να γίνει επέκταση του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης όµβριων που έχει παλαιότερα 

κατασκευαστεί στο ΄΄Βλυχό΄΄, για µήκος περίπου 20 µέτρων έως τη συµβολή του µε τη Νέα 
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Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου και τους παράδροµους αυτής όπου ήδη υπάρχουν ανάλογα 

τεχνικά έργα αποχέτευσης όµβριων. 

• Σας γνωρίζουµε ότι κρίνεται απαραίτητη η δαπάνη 588.709,68 € χωρίς ΦΠΑ , ή 730.000,00 €  

µε  ΦΠΑ 24%, από το Π∆Ε ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (κωδ. Έργου 2018ΣΕ05500043), για την εκτέλεση 

του έργου µε τίτλο: «Κατασκευή έργων υποδοµής στην περιοχή ΄΄Βλυχό΄΄ Μεγάρων 

όπου διαβιούν ΄΄Ροµά΄΄».  

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ: 

                                                

• Παρακαλούµε να προχωρήσετε στην έκδοση του σχετικού τεκµηριωµένου αιτήµατος προς 

την Προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών για την έκδοση της Απόφασης 

Ανάληψης Υποχρέωσης σε βάρος του Κ.Α.Ε.  64.7326.0003, εκτιµώντας ότι οι πιστώσεις του 

έργου ανά έτος κατανέµονται ως εξής: 

                 

Έτος 2019 730.000,00€  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

κωδ. Έργου 2018ΣΕ05500043 

                               

 

 

                                                     Ο ∆/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

      

 

                                                            ΡΟΥΣΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

                                                          ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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