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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
 Εκ  του υπ’ αριθ. 24/16-10-2018 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 

 
Αριθ.αποφ.  295/2018 

Ανάκληση της υπ’ αριθ. 195/2018 απόφασης . 
∆ηµοτικού Συµβυλίου ως προς τον τρόπο εκτέλεσης 
του έργου: «Κατασκευή βασικού κεντρικού δρόµου 
πρόσβασης στη περιοχή ‘’Ντουράκο’’ Αλεποχωρίου 

∆ήµου Μεγαρέων στη θέση ‘’Λιοφάτιστα’’ και 
καθορισµός τρόπου εκτέλεσης αυτού». 

  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα 16 Οκτωβρίου 
2018 ηµέρα Τρίτη & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 19357/12-10-2018. 
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 28 ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Μαυροειδή Βασιλική-Πρόεδρος Σταµούλης Ιωάννης   Ρήγα Ιωάννα 
Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Σωτηρίου Γεώργιος Βογιατζή Εµµανουέλα 
Μιχάλαρος Γεώργιος ∆ρυµούσης Κων/νος Παπανίκος ∆ηµήτριος 
Κοσµόπουλος Ελευθεριος Μαρινάκης Ιωάννης   Παπαλευθέρης Ελευθ 
∆ήµας Ιωάννης Πιλίλης Σωτήριος   Γρίβα Παναγιώτα 
Κορώσης Σπυρίδων Φωτίου Σταύρος του Κων.  
Λέλης Μελέτιος Ζάλης Αθανάσιος  
Καράµπελας Κων/νος Κόττας Βασίλειος  
Φυλακτός Κων/νος Βαρελάς Κλεάνθης  
Καστάνη Αικατερίνη ∆ρένης Αθανάσιος  
Κολάτας Ιωάννης Μπερδελής Γεώργιος  
Πολυχρόνης Ιερόθεος Μαργέτης Παναγιώτης  
Ρήγα Ελένη Χοροζάνης Αντώνιος   
Παπαπανούσης Νικόλαος Μιχάλαρος Ιωάννης  
   
 Η κα. Πρόεδρος   εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 

Προσκληθείς παρίστανται και ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης Ι. 
Γρηγόριος καθώς και οι Πρόεδροι των Σ/λίων ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Μεγαρέων 
και Ν. Περάµου κ.κ. Μουσταϊρας Ηλίας και Λιώτας ∆ηµοσθένης αντίστοιχα. 

Μετά τις προ ηµερησίας ∆/ξεως ερωτήσεις – ανακοινώσεις οι ∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι κ.κ. Μαρινάκης Ιωάννης,  ∆ρένης Αθανάσιος,  Φωτίου Σταύρος του 
Κων.,  Πιλίλης Σωτήριος,  Βαρελάς Κλεάνθης ,  Ζάλης Αθανάσιος,                         
Κόττας Βασίλειος,  Λέλης Μελέτιος,  Μιχάλαρος Ιωάννης,  Μπέρδελης Γεώργιος 
και  Μαργέτης Παναγιώτης απεχώρησαν. 
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Στην αρχή της υπ΄αριθ. 286/2018 αποφάσεως απεχώρησε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Χοροζάνης Αντώνιος. 
………………………………………………………………………………………….. 

 
Ακολούθως η κα Πρόεδρος εισηγείται το 19ο θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως 

περί του εν περιλήψει αντικειµένου και  υπενθυµίζει στα του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου την υπ’ αριθ. 195/2018 απόφασή τους: «Έγκριση µελέτης και 
καθορισµός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή βασικού κεντρικού δρόµου 
πρόσβασης στην περιοχή ‘’Ντουράκο’’ Αλεποχωρίου ∆ήµου Μεγαρέων στην θέση 
‘’Λιοφάτιστα’’» µε την οποία οµόφωνα αποφάσισαν και: 

«Α) Ενέκριναν την υπ’ αριθ. 35/2018  µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του 
∆ήµου µας µε τίτλο «Κατασκευή βασικού κεντρικού δρόµου πρόσβασης στην 
περιοχή ‘’Ντουράκο’’ Αλεποχωρίου ∆ήµου Μεγαρέων στην θέση 
‘’Λιοφάτιστα’’» της σκοπιµότητας αυτής καθώς και των τευχών αυτής 
προϋπολογισµού 119.928,81  € (µε ΦΠΑ 24%).  
  Β) Καθορίζει όπως το έργο «Κατασκευή βασικού κεντρικού δρόµου 
πρόσβασης στην περιοχή ‘’Ντουράκο’’ Αλεποχωρίου ∆ήµου Μεγαρέων στην θέση 
‘’Λιοφάτιστα’’» προϋπολογισµού 119.928,81  € (µε ΦΠΑ 24%), εκτελεσθεί «µε 
συνοπτικό διαγωνισµό µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή», σύµφωνα µε τις διατάξεις 
των Ν. 3463/2006 και Ν.4412/2016 και µε όρους που θα συντάξει η Οικονοµική 
Επιτροπή  του ∆ήµου µας» 

.   
Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος θέτει υπ’ όψη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την 

υπ’ αριθ. Πρωτ.. 17089/2018/11-09-2018 εισήγηση του ∆ιευθυντή των Τεχνικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου µας κ. Ευαγγ.Ρούσσση, η οποία έχει ως εξής: 

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ 195/2018 ΑΠ. ∆.Σ.  ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ 
ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:  

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
«ΝΤΟΥΡΑΚΟ» ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 

"ΛΙΟΦΑΤΙΣΤΑ"» 
Προϋπολογισµός:     96.716,78 €  (χωρίς ΦΠΑ) 

Συνολικά απαιτούµενη πίστωση: 119.928,81 € (µε ΦΠΑ 24%) 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΕΙΣΗΓΗΣΗ  
1. Την 15-6-2018 συντάχθηκε η υπ’ αριθµ. 35/2018 µελέτη Τ.Υ.∆.Μ. µε τίτλο: 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ «ΝΤΟΥΡΑΚΟ» ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 
"ΛΙΟΦΑΤΙΣΤΑ"» µε συνολικά απαιτούµενη πίστωση 119.928,81 € µε ΦΠΑ 24% 
(εκτιµώµενη αξία σύµβασης 96.716,78  € χωρίς ΦΠΑ) από την κα. Παρασκευή 
Κατρακούλη Πολιτικό Μηχανικό και θεωρήθηκε την 15-6-2018 από τον 
∆ιευθυντή Τ.Υ. κ. Ευάγγελο Ρούσση.   

2. Ο Προϋπολογισµός του έργου είναι “κάτω των ορίων” των δηµοσίων 
συµβάσεων  όπως καθορίζονται στα άρθρα του Ν.4412/2016 δηλαδή 
µικρότερος των 5.225.000 € χωρίς ΦΠΑ. 

3. Στις 19-6-2018 έγινε η υπ΄ αριθµ. πρωτ. 11495/2018 εισήγηση για έγκριση 
µελέτης και καθορισµό τρόπου εκτέλεσης. Εκ παραδροµής στην εισήγηση µας 
αναφέρθηκε  η δηµοπράτηση του έργου να γίνει µε συνοπτικό διαγωνισµό, ενώ 
λόγω του γεγονότος ότι η πίστωση είναι µεγαλύτερη των 60.000,00€, θα πρέπει 
η δηµοπράτηση του έργου να γίνει µε ανοικτή διαδικασία για την σύναψη 
ηλεκτρονικών  δηµόσιων συµβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 
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µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 
µε βάση την τιµή - µέσω του Εθνικού συστήµατος ηλεκτρονικών δηµοσίων 
συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) 

4. Με την υπ΄ αριθµ. 195/2018 απόφαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφάσισε: 
• την έγκριση της 35/2018 µελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας µε 

τίτλο «Κατασκευή βασικού κεντρικού δρόµου πρόσβασης στην περιοχή 
‘’Ντουράκο’’ Αλεποχωρίου ∆ήµου Μεγαρέων στην θέση ‘’Λιοφάτιστα’’» της 
σκοπιµότητας αυτής, καθώς και των τευχών αυτής, προϋπολογισµού 
119.928,81 € (µε ΦΠΑ 24%), 

• και καθόρισε η εκτέλεση του έργου να γίνει µε συνοπτικό διαγωνισµό. 

Εισηγούµαστε  
1. Την ΑΝΑΚΛΗΣΗ της υπ΄ αριθµ. 195/2018 απόφασης του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. 
2. όπως λάβετε απόφαση για την δηµοπράτηση  του έργου µε τίτλο 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ «ΝΤΟΥΡΑΚΟ» ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 
"ΛΙΟΦΑΤΙΣΤΑ"» εκτιµώµενης αξίας Σύµβασης 96.716,78 €  (χωρίς ΦΠΑ 24% 
µε Ε.Ο. 18%) ή συνολικής πίστωσης  119.928,81 € µε ΦΠΑ 24%  µε ΑΝΟΙΚΤΗ 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ  ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ 
ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ - ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) και την διεξαγωγή αυτού σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και µε όρους που θα συντάξει η Οικονοµική 
Επιτροπή  του ∆ήµου». 

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

Αφού είδε και τις ∆/ξεις των Ν. 3463/2006,  Ν.4412/2016  καθώς και του 
άρθρου 65 του Ν. 3852/2010. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΩΣ 
 

Α) Ανακαλεί την υπ’ αριθ. 195/2018 – Α∆Α: ΨΟΞΞΩΚΠ-ΙΗΓ- απόφαση. 
∆ηµοτικού Συµβουλίου ως προς τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή 
βασικού κεντρικού δρόµου πρόσβασης στη περιοχή ‘’Ντουράκο’’ Αλεποχωρίου 
∆ήµου Μεγαρέων στη θέση ‘’Λιοφάτιστα’’». 

Η ανωτέρω απόφαση ορθά επαναλαµβανόµενη έχει ως εξής: 
 α) Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 35/2018  µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του 

∆ήµου µας µε τίτλο «Κατασκευή βασικού κεντρικού δρόµου πρόσβασης στην 
περιοχή ‘’Ντουράκο’’ Αλεποχωρίου ∆ήµου Μεγαρέων στην θέση 
‘’Λιοφάτιστα’’» της σκοπιµότητας αυτής καθώς και των τευχών αυτής 
προϋπολογισµού 119.928,81  € (µε ΦΠΑ 24%). 

β) Καθορίζει όπως το έργο «Κατασκευή βασικού κεντρικού δρόµου 
πρόσβασης στην περιοχή ‘’Ντουράκο’’ Αλεποχωρίου ∆ήµου Μεγαρέων στην θέση 
‘’Λιοφάτιστα’’» εκτιµώµενης αξίας Σύµβασης 96.716,78 €  (χωρίς ΦΠΑ 24% µε 
Ε.Ο. 18%) ή συνολικής πίστωσης  119.928,81 € (µε ΦΠΑ 24%), εκτελεσθεί 
«ανοικτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών  δηµόσιων συµβάσεων 
έργου κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή - µέσω 
του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και µε όρους που θα 
συντάξει η Οικονοµική Επιτροπή  του ∆ήµου µας» 
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Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθµό 295/2018. 
…………………………………………………………………………………….…….      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

 Η  Πρόεδρος                                                        Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
Μαυροειδή Βασιλική Φωτίου Σταύρος  του Νικ. ∆ρυµούσης Κων/νος 
 ∆ήµας Ιωάννης Σωτηρίου Γεώργιος 
 Μιχάλαρος Γεώργιος Μαρινάκης Ιωάννης 
Ο Πρόεδρος της  Κοσµόπουλος Ελευθεριος Πιλίλης Σωτήριος 
∆ηµ.Κοιν. Μεγαρέων Σταµούλης Ιωάννης Φωτίου Σταύρος του Κων. 
Μουσταϊρας Ηλίας Κορώσης Σπυρίδων Ζάλης Αθανάσιος 
 Λέλης Μελέτιος Κόττας Βασίλειος 
 Καράµπελας Κων/νος Βαρελάς Κλεάνθης 
Ο Πρόεδρος της Ρήγα Ελένη ∆ρένης Αθανάσιος 
∆ηµ.Κοιν. Ν.Περάµου Φυλακτός Κων/νος Μπερδελής Γεώργιος 
Λιώτας ∆ηµοσθένης Καστάνη Αικατερίνη Μαργέτης Παναγιώτης 
 Κολάτας Ιωάννης Χοροζάνης Αντώνιος  
 Πολυχρόνης Ιερόθεος Μιχάλαρος Ιωάννης 
 Παπαπανούσης Νικόλαος  
   
                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο 
∆ήµαρχος Μεγαρέων  

 
 

Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 
 

  
 

 
 


