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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
 Εκ  του υπ’ αριθ. 2/9-2-2016 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 
 

Αριθ.αποφ. 22/2016 
Περί παράτασης περαίωσης του έργου: 

«Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων της πόλης των 
Μεγάρων – Έργα Β’ Φάσης». 

  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα  9 Φεβρουαρίου 
2016 ηµέρα Τρίτη & ώρα 20:30 µ.µ.  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 2406/5—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 28 ήτοι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Μιχάλαρος Γεώργιος - 
Πρόεδρος 

 
Παπαπανούσης Νικόλαος 

 
Ρήγα Ιωάννα 

Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Σωτηρίου Γεώργιος Σταµούλης Ιωάννης 
Μαυροειδή Βασιλική ∆ρυµούσης Κων/νος Βογιατζή Εµµανουέλα 
Κοσµόπουλος Ελευθεριος Μαρινάκης Ιωάννης Γρίβα Παναγιώτα 
∆ήµας Ιωάννης Πιλίλης Σωτήριος Χοροζάνης Αντώνιος 
Κορώσης Σπυρίδων Φωτίου Σταύρος του Κων.  
Λέλης Μελέτιος Ζάλης Αθανάσιος  
Καράµπελας Κων/νος Κόττας Βασίλειος  
Παπανίκος ∆ηµήτριος Βαρελάς Κλεάνθης  
Πολυχρόνης Ιερόθεος Παπαλευθέρης Ελευθ.  
Φυλακτός Κων/νος ∆ρένης Αθανάσιος  
Καστάνη Αικατερίνη Μπερδελής Γεώργιος ∆ηµ.Λιώτας-ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Κολάτας Ιωάννης Μαργέτης Παναγιώτης ∆ηµ.Κοινότητας Ν.Περάµου 
Ρήγα Ελένη Μιχάλαρος Ιωάννης  
   
 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 Μεγαρέων 
κ. Μουσταϊρας Ηλίας. 

Στην αρχή της υπ’ αριθ. 25/2015 αποφάσεως απεχώρησε ο ∆ηµοτικός 
Σ/λος κ. Κόττας Βασίλειος. 

………………………………………………………………………………………….. 
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Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος εισηγείται το  8ο θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως περί 

του εν περιλήψει αντικειµένου και θέτει υπ’ όψη  των µελών του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου την υπ’ αριθ. 1571/29-1-2016 εισήγηση  του ∆ιευθυντή της ∆/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου µας, η οποία έχει ως εξής :  

 
1η  ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙ  

ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ 
ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ  
            – ΕΡΓΑ Β’ ΦΑΣΗΣ 
Σχετ.: α) Η υπ΄ αριθµ. πρωτ. 7279/23-4-2015 αίτηση του αναδόχου. 

  β)  Το υπ’αριθµ. πρωτ. 14289/15-7-2015 έγγραφο Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης 
Περιφέρειας  Αττικής 

   ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

        Για το έργο «Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων της πόλης των Μεγάρων – έργα Β’ 
φάσης» υπεγράφη σύµβαση µεταξύ του ∆ηµάρχου Μεγαρέων και της αναδόχου εταιρείας 
«BKM WORKS A.E». Η συνολική προθεσµία ολοκληρωµένης περάτωσης του έργου είναι 
δεκατέσσερις µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης, δηλαδή η ηµεροµηνία 
περάτωσης ήταν η 31-10-2015.  
        Με το α) σχετικό ο ανάδοχος είχε ζητήσει την παράταση προθεσµίας περαίωσης του 
έργου κατά εκατόν πενήντα (150) ηµέρες, δηλαδή ηµεροµηνία περάτωσης την 29-3-
2016. Οι λόγοι για τους οποίους ζητήθηκε παράταση είναι οι εξής: 
i) Μετά την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης, η Γ’ Εφορεία Προϊστορικών και 
Κλασικών Αρχαιοτήτων, ουσιαστικά απαγόρευε την έναρξη υλοποίησης του έργου και 
έδινε άδεια για εργασίες µόνο προπαρασκευαστικού χαρακτήρα για διάνοιξη τοµών για 
διερευνητικούς λόγους, µέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών που ήταν απαραίτητες για 
την πρόσληψη προσωπικού, προκειµένου να παρακολουθεί τις εκσκαφές. 
ii) Ακολούθως η Εφορεία Αρχαιοτήτων ∆υτ. Αττικής Νήσων και Πειραιώς επέτρεψε την 
έναρξη υλοποίησης του έργου, µε προσωπικό που θα παρακολουθούσε τις εργασίες 
εκσκαφής από τους υφιστάµενους µόνιµους υπαλλήλους της, αλλά όχι σε περισσότερα του 
ενός σκαπτικά µηχανήµατα και εντός τους ωραρίου λειτουργίας των δηµοσίων Υπηρεσιών.  
iii) Από τη διακήρυξη του διαγωνισµού το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του έργου όπως 
ήταν αρχικά στον προσυµβατικό έλεγχο είχε καθορισθεί αρχικά στους 18 µήνες, χρόνος 
που µε την υπογραφή της σύµβασης µειώθηκε στους 14 µήνες, για λόγους που ανάγονταν 
στην χρηµατοδότησή του. Το χρονικό αυτό διάστηµα επαρκούσε οριακά για την 
ολοκλήρωση του έργου. 
      Mε το β) σχετικό ακολούθησε η προέγκριση και η έγκριση  τροποποίησης της 
σύµβασης (1η παράταση) του υποέργου 1: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ» της πράξης 448026 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ – ΕΡΓΑ Β’ ΦΑΣΗΣ», που αφορούσε την 
προέγκριση της συγκεκριµένης παράτασης.  
 Στη συνέχεια ο ανάδοχος προέβη σε ειδική δήλωση διακοπής εργασιών στις 24-7-2015 
και στις 9-10-2015  λόγω καθυστέρησης εξόφλησης λογαριασµών,  οι οποίες έγιναν 
αποδεκτές από την υπηρεσία µας. Μετά την εξόφληση των λογαριασµών έγινε 
επανεκκίνηση των εργασιών του  ανωτέρω έργου.  
 



 3 

Με την επανεκκίνηση του έργου και µετά την έγκριση της Ειδικής ∆ιαχειριστικής Αρχής 
της Περιφέρειας Αττικής, σας καταθέτουµε την εισήγηση στην οποία εισηγούµαστε την  
παράταση για την εκτέλεση εργασιών των εργασιών του έργου κατά 120 ηµέρες από την 
αρχική σύµβαση ήτοι ηµεροµηνία περαίωσης εργασιών την 28-2-2016.  
   Ηµεροµηνία Υπογραφής Σύµβασης Έργου:              18-08-2014 
Συµβατική ∆ιάρκεια Έργου (Αρχική):                       14 Μήνες   (31-10-2015) 
1η Προτεινόµενη Παράταση:                                      28-02-2016.  
  

Το ∆ηµοτικό Σ/λιο αφού έλαβε υπ΄όψη τα ανωτέρω εκτεθέντα και συζήτησε 
και αντάλλαξε απόψεις. 

Αφού είδε και τις ∆/ξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010. 
                     

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΩΣ 
 

Α) Εγκρίνει την 1η παράταση περαίωσης του έργου: «Κατασκευή δικτύου 
ακαθάρτων της πόλης των Μεγάρων – Έργα Β’ Φάσης», έως τις  28/2/2016. 
 
  Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθµό 22/2016. 
…………………………………………………………………………………….…….      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

  Ο Πρόεδρος                                                        Οι ∆.Σ/λοι 
Μιχάλαρος Γεώργιος  Φωτίου Σταύρος  του Νικ. ∆ρυµούσης Κων/νος 
 ∆ήµας Ιωάννης Σωτηρίου Γεώργιος 
Η Γραµµατέας Μαυροειδή Βασιλική Μαρινάκης Ιωάννης 
Ρήγα Ελένη Κοσµόπουλος Ελευθεριος Πιλίλης Σωτήριος 
 Παπαπανούσης Νικόλαος Φωτίου Σταύρος του Κων. 
 Κορώσης Σπυρίδων Ζάλης Αθανάσιος 
Ο Πρόεδρος της  Λέλης Μελέτιος Κόττας Βασίλειος 
∆ηµ.Κοιν. Μεγαρέων Καράµπελας Κων/νος Βαρελάς Κλεάνθης 
Μουσταϊρας Ηλίας Παπανίκος ∆ηµήτριος Παπαλευθέρης Ελευθ. 
 Πολυχρόνης Ιερόθεος ∆ρένης Αθανάσιος 
 Φυλακτός Κων/νος Μπερδελής Γεώργιος 
 Καστάνη Αικατερίνη Μαργέτης Παναγιώτης 
 Κολάτας Ιωάννης Μιχάλαρος Ιωάννης 
   
                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο 
∆ήµαρχος Μεγαρέων  

 
 

Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 
 

  
 

 
 


