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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 Εκ  του υπ’ αριθ. 17/18-7-2018 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 

Αριθ.αποφ. 226/2018 
Περί παράτασης περαίωσης του έργου: 

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

  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα 18 Ιουλίου 2018 
ηµέρα Τετάρτη & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 12889/13-7-2018 
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  Μαυροειδή Βασιλική-Πρόεδρος 
Φωτίου Σταύρος  του Νικ.  Λέλης Μελέτιος 

Μιχάλαρος Γεώργιος  Παπαπανούσης Νικόλαος 

Κοσµόπουλος Ελευθεριος  Σταµούλης Ιωάννης 
∆ήµας Ιωάννης  Βογιατζή Εµµανουέλα 

Κορώσης Σπυρίδων  Μαρινάκης Ιωάννης 
Σωτηρίου Γεώργιος  Πιλίλης Σωτήριος 

Καράµπελας Κων/νος  Βαρελάς Κλεάνθης 

Παπανίκος ∆ηµήτριος  Παπαλευθέρης Ελευθ. 
Ρήγα Ιωάννα  Κόττας Βασίλειος 

Φυλακτός Κων/νος  Μπερδελής Γεώργιος 
Καστάνη Αικατερίνη  Γρίβα Παναγιώτα 

Κολάτας Ιωάννης  Χοροζάνης Αντώνιος 
Πολυχρόνης Ιερόθεος  -------------- 

Ρήγα Ελένη  Μουσταϊρας Ηλίας - Πρόεδρος 

∆ρυµούσης Κων/νος  ∆ηµοτικής Κοινότητας Μεγαρέων  

Φωτίου Σταύρος του Κων.  -------------- 

∆ρένης Αθανάσιος  Λιώτας ∆ηµοσθένης  - Πρόεδρος 

Μαργέτης Παναγιώτης  ∆ηµοτικής  Κοινότητας Νέας Περάµου  

Μιχάλαρος Ιωάννης   
        
         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 Γρηγόριος 
      Στην αρχή της υπ’ αριθ. 216/2018 αποφάσεως προσήλθε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Μαρινάκης Ιωάννης. 
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      Στην αρχή της υπ’ αριθ. 221/2018 αποφάσεως προσήλθε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Παπαλευθέρης Ελευθέριος. 
      Στην αρχή της υπ’ αριθ. 225/2018 αποφάσεως προσήλθε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ Λέλης Μελέτιος 
����������������������������������.. 

 
Ακολούθως o κ. Αντιπρόεδρος εισηγείται το 13ο θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως 

περί του εν περιλήψει αντικειµένου και θέτει υπ’ όψη  των µελών του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου την υπ’ αριθ. πρωτ. 12855/12-7-2018 εισήγηση του ∆/ντή της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του ∆ήµου µας κ. Ρούσση Ευάγγελου,  η οποία έχει ως εξής: 

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙ  5ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ – 
ΕΡΓΑ Β΄ ΦΑΣΗΣ 

Σχετ.: α) Η υπ’ αριθµ. πρωτ. 9809/18-05-2018 αίτηση αναδόχου 
β) Το υπ΄ αριθµ. πρωτ. 1753/25-06-2018 έγγραφο Ειδικής Υπηρεσίας 
∆ιαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής 

          Σύµφωνα µε την α) ανωτέρω σχετική αίτηση του αναδόχου ζητείται 5η 
παράταση για την περαίωση κατασκευής του έργου κατά 12 µήνες από τις 30-06-
2018 (λήξη τέταρτης παράτασης), δηλαδή νέα ηµεροµηνία περαίωσης κατασκευής 
του έργου στις 30-06-2019. 
Μέχρι σήµερα έχει περαιωθεί το 78,82% του συνόλου του υποέργου 1 που αφορά 
στο δίκτυο αποχέτευσης. Για να περαιωθεί το υπόλοιπο 21,18% θα πρέπει να 
αντιµετωπιστούν τα παρακάτω προβλήµατα, που αποτελούν και το λόγο που 
ζητείται η παράταση : 

1. Με την υπ. αριθµ. 266332/172911/7627-10.07.2017 (αρ. πρωτ. ∆ήµου 
Μεγαρέων 12251/24.07.2017) Απόφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων ∆υτικής 
Αττικής απορρίφθηκε το αίτηµα διάτρησης του αρχαίου προτειχίσµατος, κατόπιν 
της, µε αρ. 20/2017 οµόφωνης γνωµοδότησης του Τοπικού Συµβούλιου 
Μνηµείων Αττικής, για λόγους ασφάλειας και σωτηρίας των αρχαίων 
οχυρώσεων όλου του βορείου σκέλους της αρχαίας πόλης. Αυτό σηµαίνει ότι επί 
της οδού Κων/νου Καραµανλή και των υπολοίπων οδών που προ- βλέπεται, 
σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, να διέλθει το δίκτυο αποχέ-
τευσης (Αιγειρουσών, ∆ροσίνη, Αισχύλου, ∆ηµ. Νικολάου Παπαηλία, Ανδρέα 
Παπανδρέ- ου, Ζήνωνος, Πτολεµαίου, Ιπποκράτους, Μ. Αλεξάνδρου, 
Καραϊσκάκη), δεν µπορεί να 
κατασκευασθεί το δίκτυο ακαθάρτων των τµηµάτων των οποίων οι συλλεκτήριοι 
αγωγοί διέρχονται από τις παραπάνω οδούς. 

2. Ακολούθως, η Υπηρεσία µας, µε το αρ. πρωτ. 15229/ 15.09.2017 έγγραφο, 
έδωσε εντολή στον Ανάδοχο προκειµένου να προβεί στη σύνταξη 
προσαρµοσµένης υδραυλικής µελέτης στις περιοχές του έργου, όπου το 
κατασκευαζόµενο δίκτυο διασταυρώνεται µε τα αρχαιολογικά ευρήµατα. Ο 
ανάδοχος υπέβαλε στις 18.09.2017 (αρ. πρωτ. 15361/28.09.2018) στη ∆/νση 
Τεχνικών Υπηρεσιών την υδραυλική µελέτη η οποία είχε προσαρµοσθεί στα 
αρχαιολογικά ευρήµατα στις θέσεις εύρεσης του αρχαίου προτειχί- σµατος. Η 
νέα υδραυλική µελέτη προβλέπει τη χρήση τεσσάρων (4) µικρών τοπικών 
αντλιοστασίων και τη διέλευση των αγωγών πάνω από το αρχαίο προτείχισµα. 

3. Η εν λόγω υδραυλική µελέτη εγκρίθηκε από την Υπηρεσία µας µε το υπ’αριθµ. 
15361/ 20.09.2017 έγγραφο και εστάλη αυθηµερόν µε το 15554/20.09.2017 για 
έγκριση στην Εφορεία Αρχαιοτήτων ∆υτικής Αττικής. 
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4. Στις 21.12.2017 το Τοπικό Συµβούλιου Μνηµείων Αττικής γνωµοδότησε θετικά 
σχετικά µε την νέα τροποποιηµένη υδραυλική µελέτη. 
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων ∆υτ. Αττικής απέστειλε µε έγγραφό της την έγκριση της 
νέας προσαρµοσµένης υδραυλικής µελέτης (αρ. πρωτ. ∆ήµου Μεγαρέων 
8520/26-4-2018 και 8831/3-5-2018, Α∆Α: ΨΛΓ04653Π4-7ΣΦ). 

5. Ο ανάδοχος µε αίτηµα του (αρ. πρωτ. 734/12.01.2018) κατέθεσε αίτηµα 
διακοπής εργασιών για τους παραπάνω λόγους. Η ειδική δήλωση διακοπής 
εργασιών έγινε αποδεκτή από την υπηρεσία µας (αρ. πρωτ. 734/07.02.2018). 

6. Η υπηρεσία µας µε το υπ'αρ. 7055/ 28.03.2018 έγγραφο απέστειλε στο 
Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής «εισήγηση για χορήγηση 
σύµφωνης γνώµης για τη σύναψη 1ης ΣΣΕ - 2ου ΑΠΕ - 20Υ ΠΚΤΜΝΕ. Το 
Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων έργων συνεδρίασε στις 19.04.2018 και µε 
έγγραφό του απέστειλε την «Γνωµοδότηση για την έγκριση διαχείρισης επί 
έλασσον δαπανών στον 2ο ΑΠΕ και ∆ιατύπωση Γνώµης για τη σύναψη 1ης ΣΣΕ 
του έργου» (αρ. πρωτ. 9399/11.05.2018 ∆ήµου Μεγαρέων), η οποία είναι 
οµόφωνα θετική. 

7. Με την 117/24.04.2018 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε ο 2ος 
Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (2ος ΑΠΕ)- 1η Συµπληρωµατική Σύµβαση 
και 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του υποέργου 1 της Πράξης «Κατασκευή δικτύου 
ακαθάρτων της πόλης των Μεγάρων - έργα Β’ φάσης (Α∆Α: 643ΠΩΚΠ-ΑΜ7. 

8. Στις 14.05.2018 (αρ. Πρωτ. 9498/14.05.2018) η υπηρεσία µας απέστειλε στο Ε’ 
Κλιµάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου αίτηµα για έλεγχο νοµιµότητας σχεδίου 
Συµπληρωµατικής Σύµβασης συνολικού ποσού 980.707,28 ευρώ (µαζί µε 
απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%) και αναµένεται η γνωµοδότηση για 
την εκτέλεση των συµπληρωµατικών εργασιών που απαιτούνται για την 
ολοκλήρωση του έργου. 

9. Η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών µε την 10063/23.05.2018 Απόφαση, προέΒη σε 
µερική άρση της διακοπής των εργασιών, λόγω της ύπαρξης σκαµµάτων στα 
οποία δεν έχουν ολοκληρωθεί οι αρχαιολογικές έρευνες και είναι αναγκαίο να 
προχωρήσουν, ώστε να παραδοθούν από την Αρχαιολογική υπηρεσία και να 
κατασκευασθούν οι αγωγοί (Α∆Α: 6ΡΤΠΩΚΠ-5Λ7) . 

Οι παραπάνω λόγοι αίτησης παράτασης είναι βάσιµοι και πραγµατικοί. Η Υπηρεσία 
συµφωνεί µε τους ανωτέρω λόγους γι αυτό και εισηγούµαστε την 5η  παράταση για 
την  εκτέλεση εργασιών του ανωτέρω έργου κατά έξι (6) µήνες, ήτοι ηµεροµηνία 
περαίωσης εργασιών την 31-12-2018. 
 Ηµεροµηνία Υπογραφής Σύµβασης Έργου:             18-08-2014 
Συµβατική ∆ιάρκεια Έργου (Αρχική):                     14 Μήνες  (31-10-2015) 
1η Παράταση:                                                     28-02-2016 
2η Παράταση                                                      30-10-2016 
3η Παράταση                                                      30-10-2017 
4η Παράταση                                                      30-06-2018 
5η Προτεινόµενη Παράταση                               31-12-2018 
Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής µε το β) σχετικό έγγραφό 
της διατύπωσε θετική γνώµη για την τροποποίηση της σύµβασης (5η Παράταση).  
 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπ΄ όψη την ανωτέρω εισήγηση και 
συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις. 

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

 
Α) Εγκρίνει την 5η παράταση προθεσµίας του έργου: «Κατασκευή δικτύου 

ακαθάρτων της πόλης των Μεγάρων – Έργα Β’ Φάσης», έως τις  31 - 12 - 2018. 
  

Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθµό 226/2018. 

��������������������������������.��.      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

 Ο Αντιπρόεδρος                                 Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

Ζάλης Αθανάσιος Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Καστάνη Αικατερίνη 

 ∆ήµας Ιωάννης Κολάτας Ιωάννης 
 Μιχάλαρος Γεώργιος Πολυχρόνης Ιερόθεος 
 Κοσµόπουλος Ελευθεριος ∆ρυµούσης Κων/νος 

 Ρήγα Ελένη Σωτηρίου Γεώργιος 
 Κορώσης Σπυρίδων Μαρινάκης Ιωάννης 
 Λέλης Μελέτιος Φωτίου Σταύρος του Κων. 
 Καράµπελας Κων/νος Παπαλευθέρης Ελευθ. 

 Παπανίκος ∆ηµήτριος ∆ρένης Αθανάσιος 

 Ρήγα Ιωάννα Μαργέτης Παναγιώτης 
 Φυλακτός Κων/νος Μιχάλαρος Ιωάννης 

   
                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 ΜέγαραNNNNNNN. 

Ο 
∆ήµαρχος Μεγαρέων 

  
 
 

Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 
 

  
 

 

 


