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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 Εκ  του υπ’ αριθ. 23/28-7-2016 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 

Αριθ.αποφ. 135/2016 
‘Έγκριση  3ης παράτασης περαίωσης του 

έργου: «Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης 
της πόλης των Μεγάρων». 

  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα 28 Ιουλίου 
2016 ηµέρα Πέµπτη & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 13255/22-7-2016 
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 24 ήτοι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 

Μιχάλαρος Γεώργιος - 
Πρόεδρος 

 
Πολυχρόνης Ιερόθεος 

 
Ρήγα Ελένη-Γραµµατέας 

Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Παπαπανούσης Νικόλαος Ρήγα Ιωάννα 

Μαυροειδή Βασιλική Σταµούλης Ιωάννης Μαρινάκης Ιωάννης 
Κοσµόπουλος Ελευθεριος Βογιατζή Εµµανουέλα Ζάλης Αθανάσιος 

∆ήµας Ιωάννης Σωτηρίου Γεώργιος Βαρελάς Κλεάνθης 

Κορώσης Σπυρίδων ∆ρυµούσης Κων/νος ∆ρένης Αθανάσιος 

Λέλης Μελέτιος Πιλίλης Σωτήριος Φωτίου Σταύρος του Κων. 

Καράµπελας Κων/νος Παπαλευθέρης Ελευθ. Κόττας Βασίλειος 

Παπανίκος ∆ηµήτριος Μπερδελής Γεώργιος Γρίβα Παναγιώτα 

Φυλακτός Κων/νος Μαργέτης Παναγιώτης ------- 

Καστάνη Αικατερίνη Χοροζάνης Αντώνιος  Ηλ. Μουσταϊρας-ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

Κολάτας Ιωάννης Μιχάλαρος Ιωάννης ∆ηµοτ.Κοινότητας Μεγαρέων 

  ----- 

  ∆ηµ.Λιώτας - ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

  ∆ηµοτ.Κοινότητας Ν.Περάµου 

 Ο κ. Πρόεδρος   εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 
  Προσκληθείς παρίσταται και ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης Γρηγόριος  

Στο µέσον της υπ’ αριθ. 141/2016 αποφάσεως προσήλθε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Μαρινάκης Ιωάννης. 

Στην αρχή  της υπ’ αριθ. 144/2016 αποφάσεως προσήλθε η ∆ηµοτική 
Σύµβουλος κα Ελένη Ρήγα. 

Στην αρχή  της υπ’ αριθ. 144/2016 αποφάσεως αποχώρησε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Κορώσης Σπυρίδων. 

Στο τέλος  της υπ’ αριθ. 146/2016 αποφάσεως αποχώρησε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Μαρινάκης Ιωάννης. 
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Στην αρχή  της υπ’ αριθ. 147/2016 αποφάσεως αποχώρησαν οι ∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι κ.κ. Μπερδελής Γεώργιος, Μαργέτης Παναγιώτης και                    
Χοροζάνης Αντώνιος. 
………………………………………………………………………………………….. 

Αρχοµένης της συνεδριάσεως ο κ. Πρόεδρος εισηγείται την συζήτηση του  
εκτός ηµερησίας ∆/ξεως θέµατος που αναφέρεται στην περίληψη, θεωρηθέντος ως 
κατεπείγοντος οµοφώνως, σύµφωνα µε τις ∆/ξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του 
Ν.3852/2010  και θέτει υπ’ όψη  των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την υπ’ 
αριθ. 13631/26-7-2016 εισήγηση  του ∆ιευθυντή της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
του ∆ήµου µας, η οποία έχει ως εξής  

:  
   ΘΕΜΑ: Εισήγηση για έγκριση  3ης παράτασης περαίωσης του έργου: 
«Αντικατάσταση Αγωγών Ύδρευσης της πόλης των Μεγάρων». 
 
   ΣΧΕΤ:   α). Το υπ΄αριθµ. Πρωτ.: 21296/2-11-2015 έγγραφο του αναδόχου 
                β). Το υπ΄αριθµ. Πρωτ.: 11135/16-6-2016 έγγραφο του αναδόχου 
                γ). Το υπ΄αριθµ. Πρωτ.: 12851/15-7-2016 έγγραφο του Ε.Υ.∆    
Περιφέρειας  Αττικής 
                δ). Το υπ΄αριθµ. Πρωτ.: 28-7-2016 έγγραφο του Ε.Υ.∆ Περιφέρειας  
Αττικής (Προέγκριση 3ης παράτασης περαίωσης του έργου) 
           
        Στην παρούσα χρονική περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη εργολαβία για την 
κατασκευή του έργου: «Αντικατάσταση Αγωγών Ύδρευσης της πόλης των 
Μεγάρων». Το έργο κατασκευάζεται από την εταιρία Μετρό Α.Τ.Ε. και η περαίωση 
του σύµφωνα µε την 2η παράταση περαίωσης είναι στις 31/7/2016. Με τα ανωτέρω 
(α) και (β) σχετικά έγγραφα τους η εταιρία Μετρό Α.Τ.Ε. ζητά παράταση περαίωσης 
του έργου έως 31/12/2016 για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτά. 
        Το έργο αυτό έχει χαρακτηρισθεί ως phasing σύµφωνα µε τον πίνακα 
εξυγίανσης του ΠΕΠ Αττικής 2007-2013 και η χρηµατοδότηση του είναι δεδοµένη 
από το ΠΕΠ Αττικής 2014-2020. (σχετ. γ) 
        Η Υπηρεσία λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα του αναδόχου, 
την συνέχιση χρηµατοδότησης του έργου, τις δυσκολίες κατασκευής αυτού λόγω 
απρόβλεπτων προβληµάτων ( Εξαιρετική πυκνότητα αρχαιολογικών ευρηµάτων 
που σε καθηµερινή βάση συναντάµε κατά την κατασκευή του έργου, σε βάθη που 
ξεκινούν µέχρι και από 40 εκατ. κάτω από την άσφαλτο, πεντακόσια περίπου 
έγγραφα διακοπής εργασιών από την αρχαιολογική υπηρεσία, σηµαντικότητα 
ευρηµάτων που απαιτούν υπερεσκαφές, άναρχα κατασκευασµένα δίκτυα Ο.Κ.Ω, σε 
µεγάλη στενότητα χώρου που δεν ανταποκρίνονται στα χορηγηθέντα σχέδια άλλων 
υπηρεσιών).  
Τις καθυστερήσεις που υπήρχαν λόγω δυσµενών καιρικών συνθηκών 
κατά τους χειµερινούς µήνες και την µη έγκριση µέχρι σήµερα του εκκρεµούντος 3ου 
Α.Π.Ε. και του 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που το συνοδεύει. Την προέγκριση της 3ης 
παράτασης περαίωσης του έργου που χορήγησε η ∆ιαχειριστική Αρχή µε το (δ) 
σχετικό έγγραφο της: 
                                          Ε ι σ η γ ο ύ µ ε  
την έγκριση παράτασης περαίωσης του έργου: «Αντικατάσταση Αγωγών Ύδρευσης 
της πόλης των Μεγάρων» έως τις 31/12/2016. 
∆ιάρκεια έργου: (24 µήνες έως 1/7/2015)  
1η παράταση 4 µήνες: (έως 31/7/2015) 
2η παράταση 8 µήνες: (έως 31/7/2016) 
3η παράταση 5 µήνες: (έως 31/12/2016) 
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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 3η παράταση περαίωσης του έργου: «Αντικατάσταση 
αγωγών ύδρευσης της πόλης των Μεγάρων», έως τις  31 - 12 - 2016. 

 
 Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθµό 135/2016. 
…………………………………………………………………………………….…….      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

  Ο Πρόεδρος                                                        Οι ∆.Σ/λοι 

Μιχάλαρος Γεώργιος  Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Παπαπανούσης Νικόλαος 

 ∆ήµας Ιωάννης Βογιατζή Εµµανουέλα 

Η Γραµµατέας Μαυροειδή Βασιλική ∆ρυµούσης Κων/νος 

Ρήγα Ελένη Κοσµόπουλος Ελευθεριος Σωτηρίου Γεώργιος 

 Σταµούλης Ιωάννης Μαρινάκης Ιωάννης 

 Κορώσης Σπυρίδων Πιλίλης Σωτήριος 
 Λέλης Μελέτιος Παπαλευθέρης Ελευθ. 
 Καράµπελας Κων/νος Μπερδελής Γεώργιος 

 Παπανίκος ∆ηµήτριος Μαργέτης Παναγιώτης 

 Φυλακτός Κων/νος Χοροζάνης Αντώνιος  

 Καστάνη Αικατερίνη Μιχάλαρος Ιωάννης 

 Κολάτας Ιωάννης  
 Πολυχρόνης Ιερόθεος  
   

                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο 
∆ήµαρχος Μεγαρέων  

 
 

Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 
 

  
 

 

 


