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 Εκ του υπ’ αριθ. 18/16-4-2018  πρακτικού ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδριάσεως της Οικονομικής  Επιτροπής του 

Δήμου Μεγαρέων 
 

Αριθμός Απόφασης:   146/2018 Περί έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για την υλο-
ποίηση του έργου με τίτλο «Επισκευή οδών Α. Παπανδρέου & 

Γεωργίου Καστάνη (Περιφ.Αλεποχωρίου) 

 
Στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σήμερα  16-4-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00  
η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγαρέων συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση κατόπιν της υπ’ αριθ. 
Πρωτ.: 7657/11-4-2018 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτής και Δημάρχου  Μεγαρέων κ. 
Γρηγορίου Σταμούλη  που επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα ,με τα 
άρθρα 72 και 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/07-6-2010 τεύχος Α’)  

Διαπιστωθείσης νομίμου απαρτίας δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) Δ.Σ/λων ευρέθησαν παρόντες 
πέντε (5) ήτοι: 

                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 

1 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΤΤΑΣ 

2 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΤΑΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΡΕΝΗΣ 

3 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ/ΤΗΣ ΜΑΡΓΕΤΗΣ 

4 ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΡΩΣΗΣ 

5   

6   

    
  Συνεχιζομένης της συνεδριάσεως και μετά από διαπίστωση της απαρτίας,  ο Πρόεδρος και Δή-
μαρχος Μεγαρέων κ. Σταμούλης Γρηγόριος, εισηγείται το 3ο  θέμα   της ημερησίας Δ/ξεως  περί του 
εν περιλήψει αντικειμένου, και θέτει υπ’ όψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ α-
ριθ.Πρωτ. 7335/2-4-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών- Τμήμα Μελετών Εργων,  στην 
οποία αναφέρει τα εξής: 
 
ΘΕΜΑ:   

Αίτημα για Έγκριση δαπάνης, έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης και διάθεση πίστωσης, για 
την υλοποίηση του έργου με τίτλο:  «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΚΑΣΤΑΝΗ (ΠΕΡΙΦ. ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ)» προϋπολογισμού  247.580,65 €  (χωρίς ΦΠΑ) και συ-
νολικά απαιτούμενης πίστωσης 307.000,00 € (με ΦΠΑ 24%) 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω: 

 Την υπ’ αριθμ. 1-2018 Φάκελο έργου (μελέτη) Τ.Υ.Δ.Μ. με τίιτλο : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ 

Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΣΤΑΝΗ (ΠΕΡΙΦ. ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ)» με προϋπολο-

γισμό - εκτιμώμενη αξία Σύμβασης 247.580,65 €  και συνολικά απαιτούμενη πίστωση 

307.000,00 € με ΦΠΑ (24%), προκειμένου να εκτελεσθούν εργασίες ανακατασκευής των 

παρακάτω οδών στα Μέγαρα:  

 Οδός Γεωργίου Καστάνη (περιφερειακός Αλεποχωρίου) (από Π.Ε.Ο.Α.Κ. έως κόμ-

βο Αλεποχωρίου)  

 Οδός Ανδρέα Παπανδρέου (από την οδό Ευπαλίνου έως την οδό περιφερειακός 

Αλεποχωρίου), ώστε να γίνεται ασφαλής και άνετη η διέλευση πεζών και οχημάτων. 

Τα τελευταία χρόνια στην πόλη των Μεγάρων έχουν κατασκευαστεί πολλά έργα τα οποία 

έχουν δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα στο οδικό δίκτυο της πόλης. Συγκεκριμένα 

έχει κατασκευαστεί δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων σε όλη την έκταση της παλιάς πόλης 

ενώ έχουν γίνει σε μεγάλο βαθμό και οι απαραίτητες ιδιωτικές συνδέσεις. Σήμερα είναι σε 
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εξέλιξη έργο με αντικείμενο την αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης, το οποίο περιλαμ-

βάνει το βασικό δίκτυο ύδρευσης και τις συνδέσεις των οικιών με αυτό. 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  και τις επανεπιχώσεις, έχουν δημιουργήσει τεράστια προβλή-

ματα στο οδικό δίκτυο της πόλης. Συγκεκριμένα οι ασφαλτοτάπητες έχουν υποστεί τερά-

στιες φθορές από σαμαράκια, λακκούβες κλπ. και χρειάζονται αποκατάσταση. 

Το παρόν έργο κρίνεται σκόπιμο να εκτελεστεί ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος ατυχημάτων 

των διερχόμενων οχημάτων. 

 

 Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/8-8-2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμη-

θειών και Υπηρεσιών 

 Το Π.Δ. 80/2016 

 Η μελέτη εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την  87/2018 Απόφαση του  (Περί έ-

γκρισης της μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ 

Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΣΤΑΝΗ (ΠΕΡΙΦ. ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ)».)   

 Ο αρ. 45233142-6 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΔΩΝ. 

 Κ.Α. 30.7333.0060 έτους 2018 

 Σας γνωρίζουμε ότι κρίνεται απαραίτητη η δαπάνη 307.000,00 € με ΦΠΑ από πόρους του 

Δήμου Μεγαρέων, για την υλοποίηση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 

ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΣΤΑΝΗ (ΠΕΡΙΦ. ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ)». προϋπολογισμού  307.000,00 

€ με ΦΠΑ.  

 Λαμβάνοντας υπόψη την 37/2018 Απ. Δ.Σ. Περί Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 

έτους 2018 (ΑΔΑ:  ΩΚΠΦΩΚΠ-Φ1Η) σύμφωνα με την οποία το έργο με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΟΔΩΝ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΣΤΑΝΗ (ΠΕΡΙΦ. ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ)» είναι 

αναγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα Εκτελεστέων έργων στην Κατηγορία 1.1.4.1.2 

ΟΔΟΠΟΪΙΑ 

 Λαμβάνοντας υπόψη την 38/2018 Απ. Δ.Σ. Περί Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 

2018 (ΑΔΑ:  ΩΗΕΥΩΚΠ-75Κ)    

                ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ:                                                 

Παρακαλούμε να προχωρήσετε για την διάθεση της   πίστωσης, έγκρισης της  δαπάνης και έκ-

δοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης στον Κ.Α.Ε  . 30.7333.0060, από την Οικονομική Ε-

πιτροπή του Δήμου Μεγαρέων εκτιμώντας ότι οι πιστώσεις του έργου ανά έτος κατανέμονται 

ως εξής: 

Έτος 2018  307.000 € 

 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και συζήτησε & αντάλλαξε απόψεις 
Αφού είδε & τις Δ/ξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87 τ.Α/7-6-2010   
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ 

 
Α) Εγκρίνει  την διάθεση της  πίστωσης, και την έγκριση της  δαπάνης για την  υλοποίηση του έργου 

με τίτλο «Επισκευή οδών Α. Παπανδρέου & Γεωργίου Καστάνη (Περιφ.Αλεποχωρίου), με προϋπολογι-

σμό - εκτιμώμενη αξία Σύμβασης 247.580,65 €  και συνολικά απαιτούμενη πίστωση 307.000,00 € 

με ΦΠΑ (24%) 

Οι πιστώσεις του έργου ανά έτος κατανέμονται ως εξής: 

Έτος 2018  307.000 € 

 

  
Β)Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω. 
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Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθμό   146/2018 

 
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως: 

 
                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ   
ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  

ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΤΑΝΗ 

  

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Μέγαρα 16-4-2018 

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων 

 

Σταμούλης Ι. Γρηγόριος 
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