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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 Εκ  του υπ’ αριθ. 34/27-11-2017 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
Δημοτικού Σ/λίου Δήμου Μεγάρων. 
 

Αριθ.αποφ. 299/2017 
‘Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας του 

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

  
 Στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σήμερα 27 Νοεμβρίου 
2017 ημέρα Δευτέρα & ώρα 21:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 21138/23-11-2017 
εγγράφου προσκλήσεως της Προέδρου αυτού κας Μαυροειδή Βασιλικής που 
επιδόθηκε σε κάθε ένα εκ των μελών αυτού ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τα 
σχετικά αποδεικτικά επιδόσεως, σύμφωνα με τις Δ/ξεις των άρθρων 67 και 69 του 
Ν.3852/2010. 
 Διαπιστωθείσης νομίμου απαρτίας δεδομένου ότι επί συνόλου 33 
Δημοτικών Συμβούλων ευρέθησαν παρόντες 23 ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Μαυροειδή Βασιλική-Πρόεδρος Κολάτας Ιωάννης Ρήγα Ιωάννα 
Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Πολυχρόνης Ιερόθεος Βογιατζή Εμμανουέλα 
Μιχάλαρος Γεώργιος Σταμούλης Ιωάννης Παπανίκος Δημήτριος 
Κοσμόπουλος Ελευθεριος Δρυμούσης Κων/νος Πιλίλης Σωτήριος 
Δήμας Ιωάννης Σωτηρίου Γεώργιος Ζάλης Αθανάσιος 

Κορώσης Σπυρίδων Μαρινάκης Ιωάννης Βαρελάς Κλεάνθης 
Λέλης Μελέτιος Φωτίου Σταύρος του Κων. Παπαλευθέρης Ελευθ 

Καράμπελας Κων/νος Δρένης Αθανάσιος Κόττας Βασίλειος 

Ρήγα Ελένη Μαργέτης Παναγιώτης Μπερδελής Γεώργιος 
Παπαπανούσης Νικόλαος Χοροζάνης Αντώνιος  Γρίβα Παναγιώτα 

Φυλακτός Κων/νος Μιχάλαρος Ιωάννης ---------------- 

Καστάνη Αικατερίνη  Λιώτας Δημοσθ.-ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

  Δημοτ. Κοινότ.Ν.Περάμου 

  ------------ 

  Μουσταϊρας Ηλίας-ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

  Δημοτ. Κοινότητας Μεγαρέων 

   

 Η κα. Πρόεδρος   εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 
      Προσκληθείς παρίσταται και ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Σταμούλης Γρηγόριος. 
      Στην αρχή της υπ’ αριθ. 277/2017 αποφάσεως προσήλθε ο Δημοτικός 
Σύμβουλος κ. Πιλίλης Σωτήριος. 
      Στο τέλος της υπ’ αριθ. 288/2017 αποφάσεως απεχώρησε ο Δημοτικός 
Σύμβουλος κ. Χοροζάνης Αντώνιος. 
      Στο μέσον της υπ’ αριθ. 303/2017 αποφάσεως απεχώρησε ο Δημοτικός 
Σύμβουλος κ. Μιχάλαρος Ιωάννης. 
      ………………………………………………………………………………………….. 

Ακολούθως η κα. Πρόεδρος εισηγείται το 28ο θέμα της ημερησίας Δ/ξεως 
περί του εν περιλήψει αντικειμένου και θέτει υπ’ όψη  των μελών του Δημοτικού 
Συμβουλίου την υπ’ αριθ. 682/2017 απόφαση της Οικονομικής Υπηρεσίας του 
Δήμου μας η οποία έχει ως εξής: 
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Συνεχιζομένης της συνεδριάσεως και μετά από διαπίστωση της απαρτίας ,ο Πρόεδρος και 
Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Σταμούλης Γρηγόριος, εισηγείται το 4ο  θέμα  της ημερησίας 
διατάξεως περί του εν περιλήψει και θέτει υπ’ όψη των μελών της Επιτροπής, το υπ’ αριθ. 
Πρωτ. 18147/25-10-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Μελετών –
Εργων, στην οποία αναφέρει τα εξής:   
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙ 4ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ 
              Πράξη: “Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων της πόλης των Μεγάρων – 
                           Έργα Β φάσης”, κωδικός Ο.Π.Σ. 5001264, ΠΕΠ Αττικής 2014-2020,  
                          Απόφαση  ένταξης με Α.Π. 2957/27-10-2016 και στοιχεία  
                          χρηματοδότησης ΣΑΕΠ 085/1, Κωδ. Έργου 2016ΕΠ0850040  
             Υποέργο 1: Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στην πόλη των Μεγάρων 
Σχετ.: α) Η υπ΄ αριθμ. πρωτ. 15021/13-9-2017 αίτηση του αναδόχου 
           β) Το υπ’αριθμ. πρωτ. 3181/10-10-2017 (17237/13-10-2017 Δήμου Μεγαρέων)     
              έγγραφο Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής  
       Σύμφωνα με την α) ανωτέρω σχετική αίτηση του αναδόχου ζητείται  4η παράταση για 
την περαίωση κατασκευής του έργου κατά 14 μήνες από τις  
30-10-2017 (λήξη τρίτης παράτασης ), δηλαδή νέα ημερομηνία περαίωσης κατασκευής 
του έργου στις 31-12-2018 
Μέχρι σήμερα έχει περαιωθεί περίπου το 70% του συνόλου του υποέργου 1 που αφορά 
στο δίκτυο αποχέτευσης. Για να περαιωθεί το υπόλοιπο 30% θα πρέπει να 
αντιμετωπιστούν τα παρακάτω προβλήματα, που αποτελούν και το λόγο που ζητείται η 
παράταση :  
i) Δεν μπορεί να κατασκευασθεί το δίκτυο αποχέτευσης βόρεια της οδού Ευπαλίνου και 
συγκεκριμένα οι κεντρικοί κλάδοι που διέρχονται από τις οδούς Αιγειρουσών, Δροσίνη, 
Νικ. Παπαηλία, Κων. Καραμανλή, Αν. Παπανδρέου, Ζήνωνος, Πτολεμαίων και Λεωφ. 
Πατριάρχου Βαρθολομαίου, σύμφωνα με την αρχική μελέτη. Οι παραπάνω κλάδοι 
συνδέονται σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη στους αποδέκτες νότια της οδού 
Ευπαλίνου.  Με την αποκάλυψη του αρχαίου τείχους και προτειχίσματος  του 4ου αιώνα 
π.Χ. του βορείου σκέλους του οχυρωματικού συστήματος της αρχαίας πόλης των 
Μεγάρων, απαιτείται διάτρηση αυτού για τη σύνδεση των κεντρικών κλάδων αποχέτευσης 
με τους αποδέκτες. Με το υπ’αριθμ. 12251/24-07-2017 έγγραφο της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Δυτ. Αττικής Πειραιώς και Νήσων απορρίφθηκε το αίτημά μας για διάτρηση  
του αρχαίου προτειχίσματος  για τη διέλευση των αγωγών ακαθάρτων για λόγους 
ασφάλειας και σωτηρίας των αρχαίων οχυρώσεων όλου του βόρειου σκέλους της αρχαίας 
πόλης.  Ως συνέπεια αυτού δεν μπορούν να κατασκευασθούν τα παραπάνω τμήματα με 
αποτέλεσμα να απαιτείται σύνταξη νέας τροποποιημένης υδραυλικής μελέτης  για την 
εξεύρεση εναλλακτικής λύσης διέλευσης των αγωγών αποχέτευσης (χρήση 
αντλιοστασίων).   
Η νέα τροποποιημένη μελέτη κατατέθηκε από την ανάδοχο εταιρεία, η οποία θα 
αποσταλεί αρχικά στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτ. Αττικής για έγκριση. 
Η έγκρισή της από την Αρχαιολογία, η σύνταξη ΑΠΕ από την υπηρεσία μας και η έγκρισή 
του από το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων και από το Ελεγκτικό Συνέδριο, είναι διαδικασίες 
που απαιτούν χρόνο, ο οποίος δεν καλύπτεται μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2017 που λήγει η 
3η παράταση.     
ii) Η συνεχής εύρεση αρχαιολογικών ευρημάτων κατά τη διάρκεια των  εκσκαφών, έχει ως 
συνέπεια τη διακοπή των εργασιών στα τμήματα αυτά έως την ολοκλήρωση της 
ανασκαφικής έρευνας, της σχεδιαστικής αποτύπωσης, της φωτογράφισης, της 
απομάκρυνσης των κινητών ευρημάτων, καθώς και της αποδόμησης των τμημάτων των 
αρχαίων τάφων και την καταχώριση των υπολοίπων.   Τα αρχαιολογικά ευρήματα 
παρατηρούνται σε όλο σχεδόν  το εύρος του έργου.  

Για το λόγο αυτό παρατηρούνται επίσης σημαντικές καθυστερήσεις στην 
ολοκλήρωση του έργου.  
            Οι παραπάνω λόγοι αίτησης παράτασης  είναι βάσιμοι και πραγματικοί.  Η 
Υπηρεσία συμφωνεί με τους ανωτέρω λόγους γι αυτό  και εισηγούμαστε την 4η  παράταση 
για την εκτέλεση εργασιών του ανωτέρω έργου κατά οκτώ  (8) μήνες,  ήτοι ημερομηνία  
περαίωσης εργασιών την 30-06-2018. 
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Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης Έργου:              18-08-2014 
Συμβατική Διάρκεια Έργου (Αρχική):                       14 Μήνες   (31-10-2015) 
1η  Παράταση:                                                           28-02-2016 
2η  Παράταση                                                            30-10-2016 
3η  Παράταση                                                            30-10-2017           
4η Προτεινόμενη Παράταση                                      30-06-2018 
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής με το β) σχετικό έγγραφό της 
διατύπωσε θετική γνώμη για την τροποποίηση της σύμβασης (4η Παράταση).  
              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 4η  παράταση για την εκτέλεση εργασιών του ανωτέρω έργου κατά οκτώ  
(8) μήνες,  ήτοι ημερομηνία  περαίωσης εργασιών την 30-06-2018. 
Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης Έργου:              18-08-2014 
Συμβατική Διάρκεια Έργου (Αρχική):                      14 Μήνες   (31-10-2015) 
1η  Παράταση:                                                       28-02-2016 
2η  Παράταση                                                        30-10-2016 
3η  Παράταση                                                        30-10-2017           
4η Προτεινόμενη Παράταση                                 30-06-2018 
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής με το β) σχετικό έγγραφό της 
διατύπωσε θετική γνώμη για την τροποποίηση της σύμβασης (4η Παράταση).  
Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθμό   682/2017 

---------------------- 

Το Δημοτικό Σ/λιο αφού έλαβε υπ΄ όψη την ανωτέρω υπ’ αριθ. 682/2017 απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας  και συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις. 

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΩΣ 
Α) Εγκρίνει την 4η παράταση προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή δικτύου 

ακαθάρτων της πόλης των Μεγάρων – Έργα Β’ Φάσης», έως τις  30 - 06 - 2018. 
 Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθμό 299/2017. 
…………………………………………………………………………………….…….      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 

 Η  Πρόεδρος                                                        Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 

Μαυροειδή Βασιλική Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Ρήγα Ελένη 

 Δήμας Ιωάννης Δρυμούσης Κων/νος 
 Μιχάλαρος Γεώργιος Σωτηρίου Γεώργιος 

 Κοσμόπουλος Ελευθεριος Παπαπανούσης Νικόλαος 
 Σταμούλης Ιωάννης Μαρινάκης Ιωάννης 

 Κορώσης Σπυρίδων Πιλίλης Σωτήριος 
 Λέλης Μελέτιος Φωτίου Σταύρος του Κων. 
 Καράμπελας Κων/νος Δρένης Αθανάσιος 

 Φυλακτός Κων/νος Μαργέτης Παναγιώτης 
 Καστάνη Αικατερίνη Χοροζάνης Αντώνιος  

 Κολάτας Ιωάννης Μιχάλαρος Ιωάννης 
 Πολυχρόνης Ιερόθεος  
   
                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων  
 

Σταμούλης Ι. Γρηγόριος 


