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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 Εκ  του υπ’ αριθ. 9/24-4-2018 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 

 
Αριθ.αποφ. 116/2018 

Περί έγκρισης της 2ης Συµπληρωµατικής 
Σύµβασης του 4ο Α.Π.Ε  και του 4ου 

Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Αντικατάσταση 
αγωγών ύδρευσης της πόλης των Μεγάρων»  

  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα 24 Απριλίου 
2018 ηµέρα Τρίτη & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 8187/20-4-2018 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 ∆/ξεις των άρθρων 67 και 69 του 
Ν.3852/2010. 
 ∆ιαπιστωθείσης νοµίµου απαρτίας δεδοµένου ότι επί συνόλου 33 
∆ηµοτικών Συµβούλων ευρέθησαν παρόντες 20 ήτοι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 

Ζάλης Αθανάσιος - 
Αντιπρόεδρος 

 
Καστάνη Αικατερίνη 

Μαυροειδή Βασιλική -
Πρόεδρος 

Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Σωτηρίου Γεώργιος Ρήγα Ιωάννα 

Μιχάλαρος Γεώργιος ∆ρυµούσης Κων/νος Κολάτας Ιωάννης 
Κοσµόπουλος Ελευθεριος Παπαπανούσης Νικόλαος Ρήγα Ελένη 

∆ήµας Ιωάννης Μαρινάκης Ιωάννης Σταµούλης Ιωάννης 

Κορώσης Σπυρίδων Κόττας Βασίλειος Βογιατζή Εµµανουέλα 

Λέλης Μελέτιος Βαρελάς Κλεάνθης Παπανίκος ∆ηµήτριος 
Καράµπελας Κων/νος ∆ρένης Αθανάσιος Πιλίλης Σωτήριος 

Φυλακτός Κων/νος Μπερδελής Γεώργιος Παπαλευθέρης Ελευθ. 

Καστάνη Αικατερίνη Μαργέτης Παναγιώτης Φωτίου Σταύρος του Κων. 

  Γρίβα Παναγιώτα  

  Χοροζάνης Αντώνιος 

  Μιχάλαρος Ιωάννης 

  ====== 

  Λιώτας ∆ηµοσθένης.-ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

  ∆ηµοτ. Κοινότητας Ν.Περάµου 

   

       Λόγω απουσίας της Προέδρου κας Μαυροειδή Βασιλικής, ο Αντιπρόεδρος  κ. 
Ζάλης Αθανάσιος  εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως 
       Προσκληθείς παρίστανται και ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης Ι. 
Γρηγόριος καθώς και ο Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Μεγαρέων κ. Μουσταϊρας Ηλίας. 
       Στην αρχή της υπ’ αριθ. 119/2018 αποφάσεως προσήλθαν οι ∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι  κ. Παπαλευθέρης Ελευθέριος και Πιλίλης Σωτήριος. 
………………………………………………………………………………………….. 



 2 

 
 Ακολούθως ο κ. Αντιπρόεδρος εισηγείται την συζήτηση του 2ου θέµατος 
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 του ∆ηµοτικού Σ/λίου την υπ’ αριθ. πρωτ. 
8377/24-4-2018 εισήγηση του ∆ιευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας 
κ. Ευάγγελου Ρούσση, η οποία έχει ως εξής: 
 
ΘΕΜΑ  «Εισήγηση για την έγκριση της 2ης Συµπληρωµατικής Σύµβασης και  του 

4οΑνακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου  «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΑΓΩΓΩΝ 
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ  ΠΟΛΗΣ   ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ» ,  

«Σας αποστέλλουµε συνηµµένα την 2η Συµπληρωµατική Σύµβαση , τον  4ο 
Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (4ος Α.Π.Ε) και το 4ο Πρωτόκολλο Κανονισµού 
Τιµών Μονάδος Νέων Εργασιών του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
ΤΗΣ  ΠΟΛΗΣ   ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ», µαζί µε την Αιτιολογική Έκθεση που τον συνοδεύει. 
Α. Ιστορικό  

Η µελέτη του έργου: «Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης της πόλης των 
Μεγαρέων» εκπονήθηκε από πολύ έµπειρο και πεπειραµένο µελετητικό γραφείο. Έγιναν 
παραδοχές βάση σύγχρονων προδιαγραφών και σύµφωνα µε τους ισχύοντες 
κανονισµούς για τον υπολογισµό των καταναλώσεων όγκου νερού, τόσο για την πόλη 
των Μεγάρων όσο και για να παροχετευτούν και οι υπάρχουσες επεκτάσεις µε πρόβλεψη 
καταναλώσεων για τα επόµενα 40 χρόνια σε περίπτωση αύξησης πληθυσµού, 
προκειµένου να καθοριστούν οι διαστάσεις των σωληνώσεων του δικτύου. 

Κατά την πρόοδο των εργασιών και ενώ τα συνεργεία κατασκευής προχωρούσαν 
προς τα κεντρικότερα σηµεία της πόλης, παρουσιάστηκε η αναγκαιότητα σύνταξης µιας 
επιπλέον τιµής µονάδας για διέλευση του δικτύου από  πολύ στενούς δρόµους, 
βραχώδους υποβάσεως και µε γειτονικές κατασκευές από παλιά λιθόκτιστα σπίτια και 
αφού διαπιστώθηκε η αδυναµία εκσκαφών µε την συµβατική µέθοδο (κρουστικές σφύρες 
και βαρέα µηχανήµατα). 

Έτσι συντάχθηκε νέα τιµή µονάδας προκειµένου να γίνει η εκσκαφή χάνδακος 
στους συγκεκριµένους δρόµους µε την σύγχρονη µέθοδο του περιστρεφόµενου τροχού 
τύπου trenser, µε αδιατάρακτη κοπή-διάνοιξη χάνδακος και συντάχθηκε ο 2ος ΑΠΕ για 
ενσωµάτωση της νέας αυτής τιµής στην σύµβαση και την τακτοποίηση των ποσοτήτων 
του έργου όπως διαµορφώνονταν εκείνη την περίοδο, σε ισοζύγια µε την σύµβαση και 
εγκρίθηκε µε την αρθ. 174/2015 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής. 

Εν τω µεταξύ και ενώ το έργο εξελίσσετο και αναπτυσσόταν στα πιο 
πυκνοκατοικηµένα σηµεία της πόλης, πύκνωναν και οι αντίστοιχες αρχαιολογικές 
αποκαλύψεις καθώς και η πυκνότητα των προϋφισταµένων Ο.Κ.Ω., διαφάνηκε ότι οι 
αρχικά προβλεφθείσες ποσότητες εργασιών για νέες τιµές όπως είχαν εκτιµηθεί µε τον 1ο 
ΑΠΕ στις αρχές του 2014, δεν επαρκούσαν για να αντιµετωπιστούν οι κατά γεωµετρική 
πρόοδο αυξανόµενες ανάγκες του έργου, ενώ εµφανιζόταν και η αναγκαιότητα νέων 
τιµών µονάδος για δηµιουργία παρακάµψεων κυρίως αρχαιολογικών ευρηµάτων (γωνίες, 
ταυ κλπ).  

Προς αντιµετώπιση των ανωτέρω, συντάχθηκαν η 1η ΣΣΕ και το 3ο ΠΚΤΜΝΕ 
που ενσωµατώθηκαν µε τον 3ο ΑΠΕ στην εργολαβία, σύµφωνα µε προµετρήσεις και 
πρόβλεψη απαιτουµένων εργασιών στις αρχές του 2016, τελικά και µετά από τις 
απαιτούµενες εγκρίσεις και τον έλεγχο νοµιµότητος από το Ε.Σ., η 1η ΣΣΕ υπογράφηκε 
στις 10/8/2017 για συνολικό ποσό 1.176.018,91 € (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) 
µειωµένου του αρχικώς προταθέντος.  
Β. 2η Σ.Σ.Ε. 
       Η σύνταξη της 2ης Σ.Σ.Ε. καθίσταται αναγκαία λόγω των απρόβλεπτων περιστάσεων 
που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου και αντικειµενικά δεν ήταν δυνατόν να 
προβλεφθούν  παρ’ όλη την αυξηµένη τεχνική επάρκεια και εµπειρία των µελετητών και 
της προσπάθειας που κατεβλήθη κατά την σύνταξη της µελέτης του έργου. Γι αυτούς τους 
λόγους κυρίως συντάχθηκε και η 1η ΣΣΕ ύστερα από προβλήµατα που ανέκυπταν ήδη 
από το τέλος του 2015 (µε οχλήσεις του αναδόχου) ενώ συντάχθηκε και υπογράφηκε ο 
3ος ΑΠΕ στις 22/4/2016 για να υποβληθεί στην ∆ιαχειριστική Αρχή για προέγκριση. 
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∆ηλαδή τα προβλήµατα που αντιµετωπίστηκαν µε τον 3ο ΑΠΕ είναι σύµφωνα µε τις 
προβλέψεις του έργου όπως εξελισσόταν την χρονική περίοδο σύνταξης του 3ου ΑΠΕ 
δηλαδή από το τέλος του 2015 µέχρι τις αρχές του 2016. Ωστόσο τα προβλήµατα που 
προέκυψαν όπως εξελίχθηκαν πραγµατικά στην πορεία του έργου µέχρι σήµερα δεν 
µπορούν να καλυφθούν πλέον από τις ποσότητες της 1ης ΣΣΕ προκειµένου να 
ολοκληρωθεί άρτια το αντικείµενο της εργολαβίας αυτής. 
Γ. 4ος ΑΠΕ  
     Ο παρών 4ος ΑΠΕ συντάσσεται για να συµπεριλάβει την 2η Συµπληρωµατική 
Σύµβαση Εργασιών (2η ΣΣΕ), η αναγκαιότητα της οποίας όπως αναλύθηκε ανωτέρω 
κρίνεται επιβεβληµένη ειδικότερα από τις συνεχείς αποκαλύψεις απρόβλεπτων εµποδίων 
(αρχαιολογικά ευρήµατα σε αυξηµένη πυκνότητα και µέγεθος, παρακάµψεις σηµαντικών 
αρχαιολογικών κατασκευών, παλαιών µη χαρτογραφηµένων δικτύων ΟΚΩ κλπ), που 
αποτελούν σαφώς απρόβλεπτες συνθήκες µη δυνάµενες να προβλεφθούν και να 
εντοπιστούν και καταµετρηθούν κατά την σύνταξη της µελέτης του έργου ώστε να 
καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του έργου, σύµφωνα µε τον αρχικό σχεδιασµό του και να 
παραδοθεί πλήρες και λειτουργικό, ανταποκρινόµενο στους σκοπούς για τους οποίους 
σχεδιάστηκε και να αποδοθεί στην πόλη των Μεγάρων ένα δίκτυο λειτουργικό και 
σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανόνες υγιεινής και τεχνικής επάρκειας. 

Επίσης µε τον παρόντα 4ο ΑΠΕ τακτοποιούνται και  οι ποσότητες όπως 
προέκυψαν από τις έως τώρα αναλυτικές επιµετρήσεις και συντάσσεται σε ισοζύγιο τόσο 
στην αρχική σύµβαση όσο και στην 1η ΣΣΕ, µε τον εγκεκριµένο 3ο ΑΠΕ ως προς τις 
εργασίες και την αναθεώρηση. Στην Αρχική Σύµβαση ενσωµατώνεται και µια αποζηµίωση 
σύµφωνα µε το από 26-10-2015 Πρωτόκολλο ∆ιαπίστωσης Βλαβών ποσού 32.918,30€ 
πλέον ΦΠΑ. 

Πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι για τα ανωτέρω έχουµε την θετική γνωµοδότηση 
του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής, σύµφωνα µε την  
πράξη 27 της 6ης Συνεδρίασης της 19-4-2018  

Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπόψη  
α) Την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 4ο ΑΠΕ και την 2η ΣΣΕ 
β) Την θετική γνωµοδότηση του Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων της Περιφέρειας   
     Αττικής 
                              εισηγούµαστε 

Την έγκριση της 2ης Συµπληρωµατικής Σύµβασης ,του 4ου Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα 
Εργασιών (3ος Α.Π.Ε) και του 4ου Πρωτόκολλου Κανονισµού Τιµών Μονάδος Νέων 
Εργασιών του έργου του θέµατος».   
      

Στη συνέχεια ο κ. Αντιδήµαρχος θέτει υπ’ όψη των µελών του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου τα εξής: 

Ο 4ος Α.Π.Ε του έργου: «Αντικατάσταση  αγωγών ύδρευσης της πόλης των 
Μεγάρων» πρ/σµού 17.035.500,00 €  (µε Φ.Π.Α.) συντάχθηκε για να συµπεριλάβει 
την 2η Συµπληρωµατική Σύµβαση Εργασιών (2η ΣΣΕ) και περιλαµβάνει & το 4ο 
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. µε µία (1) νέα εργασία 

Το έργο εκτελείται από την «ΜΕΤΡΟ Α.Τ.Ε.»  µε δηµοπρασία, διά της υπ’ αριθ. 
63/2013 αποφάσεως της Οικονοµικής Επιτροπής  εγκριτική Αποκεντρωµένης ∆/σης  
∆υτ. Αττικής- 30589/25195/28-6-2013-  µε έκπτωση 37,69% επί των τιµών του 
τιµολογίου της µελέτης. Ετσι καταρτίστηκε η υπ’αριθ. Πρωτ. 16493/10-7-2013 
σύµβαση η οποία υπογράφηκε µεταξύ ∆ηµάρχου Μεγαρέων και του εκπροσώπου 
της ΜΕΤΡΟ ΑΤΕ.   
    Ο 1ος ΑΠ του ανωτέρω έργου εγκρίθηκε µε την 704/2014 απόφαση Οικονοµικής 

Επιτροπής και διαβιβάστηκε στην Περιφέρεια Αττικής µε το υπ’ αριθµ. Πρωτ. 
25974/10-11-2014 έγγραφό µας. 
    Ο 2ος ΑΠ του ανωτέρω έργου εγκρίθηκε µε την 174/2015 απόφαση Οικονοµικής 
Επιτροπής και διαβιβάστηκε στην Περιφέρεια Αττικής µε το υπ’ αριθµ. Πρωτ. 
15496/5-8-2015  έγγραφό µας. 
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        Η 1η παράταση εργασιών του ανωτέρω έργου εγκρίθηκε µε την 85/2015 
απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου  και διαβιβάστηκε στην Περιφέρεια Αττικής µε το 
υπ’ αριθµ. Πρωτ. 11169/4-6-2015 έγγραφό µας. 
        Η 2η παράταση εργασιών του ανωτέρω έργου εγκρίθηκε µε την 233/2015 
απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου και διαβιβάστηκε στην Περιφέρεια Αττικής µε το 
υπ’ αριθµ. Πρωτ. 24525/18-12-2015 έγγραφό µας. 
        Η 3η παράταση εργασιών του ανωτέρω έργου εγκρίθηκε µε την 135/2016 
απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου  και διαβιβάστηκε στην Περιφέρεια Αττικής µε το 
υπ’ αριθµ. Πρωτ. 13690/29-8-2016 έγγραφό µας. 
       Η 4η παράταση εργασιών του ανωτέρω έργου εγκρίθηκε µε την 74/2017 
απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής και διαβιβάστηκε στην Περιφέρεια Αττικής µε το 
υπ’ αριθµ. Πρωτ. 957/23-1-2017 έγγραφό µας. 
       Όθεν το ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρέπει να εγκρίνει την  2η Συµπληρωµατική 
Σύµβαση, τον 4ο Α.Π.Ε καθώς και το 4ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του ανωτέρω έργου  για την 
αρτιωτέρα κατασκευή και ολοκλήρωσή του. 
 Tο ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη τα ανωτέρω και συζήτησε και 
αντάλλαξε απόψεις. 
 Αφού είδε & τις ∆/ξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήµερα, καθώς  και τις 
∆/ξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΩΣ 
 

Α) Εγκρίνει την 2η Συµπληρωµατική Σύµβαση τον 4ο Α.Π.Ε  και το 4ο 

Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για το έργο «Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης της πόλης των 
Μεγάρων» πρ/σµού 17.035.500,00 € (µε Φ.Π.Α.), σύµφωνα µε όσα αναφέρονται 
στο ιστορικό της παρούσης. 
  B) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθ. 116/2018. 
…………………………………………………………………………………….…….      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

 Ο  Αντιπρόεδρος                                 Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

Ζάλης Αθανάσιος Φωτίου Σταύρος  του Νικ. ∆ρυµούσης Κων/νος 

 ∆ήµας Ιωάννης Σωτηρίου Γεώργιος 

 Μιχάλαρος Γεώργιος Μαρινάκης Ιωάννης 

 Κοσµόπουλος Ελευθεριος Πιλίλης Σωτήριος 
Ο Πρόεδρος της  Κορώσης Σπυρίδων Κόττας Βασίλειος 
∆ηµ.Κοιν. Μεγαρέων Λέλης Μελέτιος Βαρελάς Κλεάνθης 

Μουσταϊρας Ηλίας Καράµπελας Κων/νος Παπαλευθέρης Ελευθ. 
 Φυλακτός Κων/νος ∆ρένης Αθανάσιος 

 Καστάνη Αικατερίνη Μπερδελής Γεώργιος 

 Πολυχρόνης Ιερόθεος Μαργέτης Παναγιώτης 

 Παπαπανούσης Νικόλαος  

   

                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο 
∆ήµαρχος Μεγαρέων  

 
 

Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 


