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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
 Εκ  του υπ’ αριθ. 22/11-7-2016 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 

Αριθ.αποφ. 124/2016 
Έγκριση υποβολής  πρότασης στο 

Περιφερειακό Ε.Π «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 για 
το έργο «Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων 

της πόλης των Μεγάρων - Έργα Β’ Φάσης». 
  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα 11 Ιουλίου 
2016 ηµέρα ∆ευτέρα & ώρα 20:30 µ.µ.  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 12321/7-7-
2016 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτού κ. Μιχάλαρου Γεωργίου 
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 
∆.Σ/λων ευρέθησαν παρόντες 27 ήτοι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Μιχάλαρος Γεώργιος - 
Πρόεδρος 

 
Ρήγα Ελένη 

 
Βογιατζή Εµµανουέλα 

Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Παπαπανούσης Νικόλαος Παπαλευθέρης Ελευθ. 
Μαυροειδή Βασιλική Σταµούλης Ιωάννης Κόττας Βασίλειος 
Κοσµόπουλος Ελευθεριος Σωτηρίου Γεώργιος Μπερδελής Γεώργιος 
∆ήµας Ιωάννης ∆ρυµούσης Κων/νος Γρίβα Παναγιώτα 
Κορώσης Σπυρίδων Μαρινάκης Ιωάννης Μιχάλαρος Ιωάννης 
Λέλης Μελέτιος Πιλίλης Σωτήριος  
Καράµπελας Κων/νος Φωτίου Σταύρος του Κων.  
Παπανίκος ∆ηµήτριος Ζάλης Αθανάσιος  
Ρήγα Ιωάννα Βαρελάς Κλεάνθης  
Φυλακτός Κων/νος ∆ρένης Αθανάσιος Ηλ. Μουσταϊρας-ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

Καστάνη Αικατερίνη Μαργέτης Παναγιώτης ∆ηµοτ.Κοινότητας Μεγαρέων 

Κολάτας Ιωάννης Χοροζάνης Αντώνιος   
Πολυχρόνης Ιερόθεος   
   
 Ο κ. 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 Κοινότητας             
Ν. Περάµου κ. Λιώτας ∆ηµοσθένης.  
………………………………………………………………………………………….. 

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος εισηγείται το 3ο θέµα της  ηµερησίας ∆/ξεως 
περί του εν περίληψη αντικειµένου και θέτει υπ΄ όψη των µελών του ∆ηµοτικού 
Σ/λίου την υπ’ αριθ. 12029/1-7-2016 εισήγηση του ∆ιευθυντή Τ.Υ.∆.Μ κ. 
Ευάγγελου Ρούσση,  που έχει ως ακολούθως :  
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ 

ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ– ΕΡΓΑ Β’ ΦΑΣΗΣ 

Σχετ.:  Η υπ΄ αριθµ. πρωτ. 1742/11-5-2016 (Α∆Α: 7YH47Λ7-945) Πρόσκληση της Ειδικής 
Υπηρεσίας  ∆ιαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής 

      Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας Αττικής δηµοσίευσε Πρόσκληση 
για την υποβολή προτάσεων στο Περιφερειακό Πρόγραµµα «Αττική» 2014-2020, µε κωδικό 
ΑΤΤ020, Α/Α ΟΠΣ 1455, έκδοση 1/0, µε άξονα Προτεραιότητας (06) «Βελτίωση της 
Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον», ο οποίος συγχρηµατοδοτείται από το ΕΤΠΑ 
(Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), µε τίτλο «Συµπλήρωση και ολοκλήρωση 
δικτύων ακαθάρτων σε οικισµούς Γ’ προτεραιότητας οδηγίας 91/271/ΕΟΚ – Ολοκλήρωση 
επεξεργασίας λυµάτων Περιφέρειας Αττικής – Επαναχρησιµοποίηση λυµάτων από 
υφιστάµενες ΕΕΛ – Μεταφερόµενα έργα». 

      Στην ανωτέρω σχετική πρόσκληση καλούνται οι δυνητικοί δικαιούχοι να υποβάλλουν την 
πρότασή τους, προκειµένου να ενταχθούν και να χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο του 
παραπάνω Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος.  Ένας από τους 
τέσσερις (4) δυνητικούς ∆ικαιούχους είναι ο ∆ήµος Μεγαρέων για την υποβολή πρότασης 
Πράξης µε τίτλο «Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων της πόλης των Μεγάρων – Έργα Β’ 
φάσης». Η πρόσκληση αφορά αποκλειστικά σε τέσσερεις συγκεκριµένες µεταφερόµενες 
Πράξεις από το ΕΣΠΑ 2007-2013, οι οποίες αποτελούν έργα κατασκευής δικτύου 
αποχέτευσης.  

     Στο πλαίσιο της παρούσας ∆ράσης προβλέπεται η συµπλήρωση και ολοκλήρωση των 
έργων αποχέτευσης και επεξεργασίας λυµάτων σε οικισµούς Γ’ Προτεραιότητας της 
Περιφέρειας Αττικής, καθώς και η επέκταση των δικτύων αποχέτευσης σε πυκνοδοµηµένες 
αστικές περιοχές του ευρύτερου λεκανοπεδίου της Αττικής.    

Οι προτάσεις Πράξεων, οι οποίες θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, 
αφορούν σε «µεταφερόµενα» έργα αποχέτευσης, δηλαδή έργα τα οποία έχουν 
χαρακτηριστεί σε κατάσταση 2b στην εξυγίανση του Π.Ε.Π. Αττική 2007-2013 ή του 
ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013.  

     Για το ανωτέρω έργο υπεγράφη σύµβαση στις 18-8-2014 µεταξύ ∆ηµάρχου Μεγαρέων 
και της αναδόχου εταιρείας ΒΚΜ WORKS A.E., ποσού 2.677.623,94 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.). 
Το έργο σήµερα είναι σε εξέλιξη και πραγµατοποιούνται οι εργασίες κατασκευής των 
αγωγών ακαθάρτων, καθώς και οι αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες, µετά το Μνηµόνιο 
που υπεγράφη µεταξύ ∆ήµου Μεγαρέων και της Εφορείας Αρχαιοτήτων ∆υτικής Αττικής 
Πειραιώς και Νήσων.    

   Ένα από τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για να κατατεθεί η αίτηση χρηµατοδότησης 
είναι και η Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου, προκειµένου να εγκριθεί η υποβολή 
πρότασης από το Αρµόδιο Συλλογικό Όργανο.  

   Εισηγούµαστε: 

Α) την έγκριση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, της υποβολής πρότασης στο Περιφερειακό 
Πρόγραµµα «Αττική» 2014-2020, άξονας προτεραιότητας (06) «Βελτίωση της Ποιότητας 
Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον», ο οποίος συγχρηµατοδοτείται από το ΕΤΠΑ και αφορά στο 
µεταφερόµενο έργο «Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων της πόλης των Μεγάρων – έργα Β’ 
φάσης». Το έργο περιλαµβάνει τα εξής υποέργα: 

1. «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στην πόλη των Μεγάρων», προϋπολογισµού 
σύµβασης 2.677.623,94 ευρώ, χωρίς το Φ.Π.Α. και 

2. "Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες», προϋπολογισµού 240.000 ευρώ, 
Β) την αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης, 

Γ) την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την 
υποβολή της πρότασης. 
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 Το ∆ηµοτικό Σ/λιο αφού άκουσε τα ανωτέρω εκτεθέντα και συζήτησε και 
αντάλλαξε απόψεις. 
 Αφού είδε και τις διατάξεις του  άρθρου 65 του Ν. 3852/2010. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΩΣ 
 

 Α) Εγκρίνει την υποβολή πρότασης στο Περιφερειακό Πρόγραµµα «Αττική» 
2014-2020, άξονας προτεραιότητας (06) «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό 
Περιβάλλον», ο οποίος συγχρηµατοδοτείται από το ΕΤΠΑ και αφορά στο 
µεταφερόµενο έργο «Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων της πόλης των Μεγάρων – 
έργα Β’ φάσης», το οποίο  περιλαµβάνει τα εξής υποέργα: 

1. «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στην πόλη των Μεγάρων», προϋπολογισµού 
σύµβασης 2.677.623,94 ευρώ, χωρίς το Φ.Π.Α. και 

2. "Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες», προϋπολογισµού 240.000 ευρώ, 
 

Β) Εγκρίνει την  αποδοχή των όρων της  υπ΄ αριθµ. πρωτ. 1742/11-5-2016 
(Α∆Α: 7YH47Λ7-945) Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας  ∆ιαχείρισης Ε.Π. 
Περιφέρειας Αττικής  

Γ) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες 
για την υποβολή της πρότασης. 

.Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ.αριθ. 124/2016. 
…………………………………………………………………………………….…….      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

  Ο Πρόεδρος                                                        Οι ∆.Σ/λοι 
Μιχάλαρος Γεώργιος  Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Πολυχρόνης Ιερόθεος 
 ∆ήµας Ιωάννης Παπαπανούσης Νικόλαος 
 Μαυροειδή Βασιλική ∆ρυµούσης Κων/νος 
Η Γραµµατέας Κοσµόπουλος Ελευθεριος Σωτηρίου Γεώργιος 
Ρήγα Ελένη Σταµούλης Ιωάννης Μαρινάκης Ιωάννης 
 Κορώσης Σπυρίδων Πιλίλης Σωτήριος 
 Λέλης Μελέτιος Φωτίου Σταύρος του Κων. 
Ο Πρόεδρος της Καράµπελας Κων/νος Ζάλης Αθανάσιος 
∆ηµ.Κοιν. Ν.Περάµου Παπανίκος ∆ηµήτριος Βαρελάς Κλεάνθης 
Λιώτας ∆ηµοσθένης Ρήγα Ιωάννα ∆ρένης Αθανάσιος 
 Φυλακτός Κων/νος Μαργέτης Παναγιώτης 
 Καστάνη Αικατερίνη Χοροζάνης Αντώνιος  
 Κολάτας Ιωάννης  
   
                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο 
∆ήµαρχος Μεγαρέων  

 
 

Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 
 


