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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
 Εκ  του υπ’ αριθ. 28/3-10-2016 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 
Αριθ.αποφ. 205/2016 

Περί ορισµού ή µη µέλους στην επιτροπή 
χαρακτηρισµού των εδαφών και στην επιτροπή 

ελέγχου ποιότητας των υλικών του έργου: 
«Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης 

ακαθάρτων Ν.Περάµου». 
  
          Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα 3 Οκτωβρίου 
2016 ηµέρα ∆ευτέρα & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 16885/29-2016 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 
∆ηµοτικών Συµβούλων ευρέθησαν παρόντες 26 ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Μιχάλαρος Γεώργιος - 
Πρόεδρος 

 
Πολυχρόνης Ιερόθεος 

 
Ρήγα Ελένη 

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

Φυλακτός Κων/νος Μαργέτης Παναγιώτης ∆ηµοτικής Κοινότητας Μεγαρέων  

Καστάνη Αικατερίνη Χοροζάνης Αντώνιος  ------ 
Κολάτας Ιωάννης Μιχάλαρος Ιωάννης Λιώτας ∆ηµοσθένης -ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

  ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν.Περάµου 

     Ο κ. Πρόεδρος   εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 
     Προσκληθείς παρίσταται και ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης Γρηγόριος. 
     Στην αρχή της υπ’ αριθ. 198/2016 αποφάσεως απεχώρησε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Χοροζάνης Αντώνιος. 
     Στην αρχή της υπ’ αριθ. 199/2016 αποφάσεως προσήλθε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Χοροζάνης Αντώνιος. 
……………………………………………………………………………………………….. 

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος εισηγείται το 17ο θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως 
περί του εν περιλήψει αντικειµένου & θέτει υπ’ όψη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την 
υπ’ αριθ. πρωτ. 16220/19-9-2016 εισήγηση του Προϊσταµένου ∆/νσης Τ.Υ. κ. 
Ευάγγελου Ρούσση, η οποία έχει ως εξής: 
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      «Με την αριθµό 254/2016 απόφαση η Οικονοµική Επιτροπή κατακύρωσε το 
αποτέλεσµα της δηµοπρασίας του έργου «Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης 
ακαθάρτων Νέας Περάµου» υπέρ της εργοληπτικής επιχείρησης µε την επωνυµία 
«Λουκάς Θωµάς και ΣΙΑ Ε.Τ.Ε. µε δ.τ. ΖΗΝΩΡ Ε.Τ.Ε.». 

      Η σύµβαση του έργου µε την ανάδοχο εταιρία υπεγράφη στις 6-9-2016. 

     Σύµφωνα µε το άρθρο 151 παρ.4 και το άρθρο 159 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
147Α) ορίστηκαν µε το υπ΄ αριθµ. πρωτ. 15713/9-9-2016 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών, η επιτροπή χαρακτηρισµού των εδαφών και η επιτροπή ελέγχου 
ποιότητας των υλικών. 
     Έχοντας υπόψη τις παραπάνω διατάξεις οι εν λόγω επιτροπές ανακοινώνονται στην 
Προϊσταµένη Αρχή, η οποία µπορεί να ορίσει και άλλον τεχνικό υπάλληλο να συµµετέχει 
στο έργο των επιτροπών.  

     Με βάση τα παραπάνω ζητείται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  

  Αφού λάβει υπόψη του  τη σύνθεση των επιτροπών που ορίσθηκαν µε το υπ΄ αριθµ. 
πρωτ. 15713/9-9-2016 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, να ορίσει επί 
πλέον µέλος εάν το κρίνει απαραίτητο». 

 Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος θέτει υπ’ όψη των µελών του ∆ηµοτικού Σ/λίου 
το υπ’ 15713/9-9-2016 έγγραφο της του Προϊστάµενου ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών κ. Ρούσση Ευάγγελου σύµφωνα µε το οποίο ορίστηκαν οι παρακάτω 
επιτροπές για το έργο «Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης ακαθάρτων 
Νέας Περάµου»: 

α) Η τριµελή επιτροπή χαρακτηρισµού των εδαφών, µε τους κάτωθι: 
1. Κατρακούλη Παρασκευή 
2. Μουρτζούκου Αθανασία 
3. Ρούσσης Ευάγγελος.    

 β) Η διµελή επιτροπή ελέγχου ποιότητας υλικών, µε  τους κάτωθι: 
      1. Τσάκωνα Ευθαλία 
      2.  Κατρακούλη Παρασκευή 

Ακολούθως ο κ. ∆ήµαρχος λαβών τον λόγο εισηγείται στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο όπως για το έργο «Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης 
ακαθάρτων Νέας Περάµου» δεν οριστεί επιπλέον µέλος στην «επιτροπή 
χαρακτηρισµού των εδαφών» ενώ στην «επιτροπή ελέγχου ποιότητας υλικών» να 
οριστεί και τρίτο µέλος ο τεχνικός υπάλληλος κ. Σαλιαγκάκης Βασίλειος. 
 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη τα ανωτέρω εκτεθέντα υπό του 
κ. Προέδρου και συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις. 

Αφού είδε & τις ∆/ξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 καθώς και αυτές του 
Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΩΝ (23) ΕΠΙ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ (26) 

∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 
 

Α) Αποδέχεται την εισήγηση του κ. ∆ηµάρχου και ορίζει τον τεχνικό 
υπάλληλο κ. Σαλιαγκάκη Βασίλειο ως τρίτο µέλος της «επιτροπής ελέγχου 
ποιότητας υλικών» του έργου «Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης 
ακαθάρτων Νέας Περάµου» ενώ στην «επιτροπή χαρακτηρισµού των εδαφών» 
του ίδιου έργου δεν ορίζει επιπλέον µέλος. 

 
Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Μπερδελής Γεώργιος, Γρίβα Παναγιώτα και 

Μαργέτης Παναγιώτης µειοψηφούν. 
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B) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθµό  205/2016. 
………………………………………………………………………………………….…….   
 
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 
 Μαυροειδή Βασιλική Πολυχρόνης Ιερόθεος 
 Κοσµόπουλος Ελευθεριος Παπαπανούσης Νικόλαος 
 Σταµούλης Ιωάννης Μαρινάκης Ιωάννης 
 Κορώσης Σπυρίδων Φωτίου Σταύρος του Κων. 
 Λέλης Μελέτιος ∆ρένης Αθανάσιος 
 Καράµπελας Κων/νος Μπερδελής Γεώργιος 
 Παπανίκος ∆ηµήτριος Γρίβα Παναγιώτα 
 Ρήγα Ιωάννα Μαργέτης Παναγιώτης 
 Φυλακτός Κων/νος Χοροζάνης Αντώνιος  
 Καστάνη Αικατερίνη Μιχάλαρος Ιωάννης 
 Κολάτας Ιωάννης  
   
                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο 
∆ήµαρχος Μεγαρέων  

 
 

Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 


