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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.  301/2018 
Περί έγκρισης δεδοµένων µελέτης µε τίτλο: 

«Μελέτη εσωτερικού δικτύου οµβρίων 
περιοχής κέντρου και «Πούντας» της ∆.Κ. 

Νέας Περάµου ∆ήµου Μεγαρέων». 
  
 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. 

Στην αρχή της υπ΄αριθ. 286/2018 αποφάσεως απεχώρησε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Χοροζάνης Αντώνιος. 
………………………………………………………………………………………….. 
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Ακολούθως η κα. Πρόεδρος εισηγείται  το 25ο θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως 
περί του εν περιλήψει αντικειµένου και θέτει υπ’ όψη των µελών  του ∆ηµοτικού 
Σ/λίου την υπ’αριθ. Πρωτ.:  19291/2018/11-10-2018 εισήγηση του Αντιδηµάρχου 
του ∆ήµου µας κ. Φωτίου Σταύρου του Νικ., η οποία έχει ως εξής: 

 
ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

«ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ    ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ 
«ΠΟΥΝΤΑΣ» ΤΗΣ ∆.Κ. ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ» 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ  
Αντικείµενο της παρούσας µελέτης είναι η µελέτη του εσωτερικού δικτύου 

οµβρίων στις περιοχές Κέντρου και «Πούντας» στην ∆.Κ. Νέας Περάµου του 
∆ήµου Μεγαρέων.   

Υφιστάµενη κατάσταση – Αντικείµενο προς µελέτη 
       Το έργο αφορά στην µελέτη του εσωτερικού δικτύου οµβρίων στις περιοχές 
Κέντρου και «Πούντας» στην ∆.Κ. Νέας Περάµου του ∆ήµου Μεγαρέων.   
Στην προαναφερθείσα περιοχή, είτε ελλείπουν γενικά µελέτες αποχέτευσης 
οµβρίων είτε οι υπάρχουσες µελέτες  είναι παρελθόντων ετών και χρήζουν 
συµπλήρωσης. 
Η αναγκαιότητα της συµπλήρωσης και λειτουργικότητας του εσωτερικού δικτύου 
οµβρίων των περιοχών Κέντρου και «Πούντας», προκύπτει από την αδυναµία 
συλλογής και καθοδήγησης σε αποδέκτη των απορροών που κατακλύζουν τις 
περιοχές του Κοιµητηρίου και του Κλειστού Γυµναστηρίου Νέας Περάµου. Οι 
περιοχές αυτές χωροθετούνται  εκατέρωθεν της διατοµής του Κουλουριώτικου 
Μονοπατιού, στο µήκος της χάραξής του κατάντη της ΠΕΟ προς την θάλασσα, 
όπου η άνω άντυγα της διατοµής του είναι πάνω από την επιφάνεια του εδάφους.      
Αυτή η χωροθέτηση του Κουλουριώτικου Μονοπατιού λειτουργεί ως «φράγµα» για 
τις υδάτινες απορροές και σε συνάρτηση µε την υψοµετρία της περιοχής – περιοχή 
χαµηλών υψοµέτρων – δηµιουργούν περιοχές λιµναζόντων υδάτων. 
Η συνολική µελέτη περιλαµβάνει: 
• Υδραυλική Μελέτη (για το εσωτερικό δίκτυος οµβρίων), η οποία θα εκπονηθεί 

απευθείας στο στάδιο Οριστικής Μελέτης. 
• Επίσης µετά το στάδιο της Οριστικής Μελέτης θα συνταχθούν Τεύχη Σ.Α.Υ. – 

Φ.Α.Υ. 
Κρίνεται σκόπιµη η εκπόνηση της µελέτης για τους εξής λόγους: 
Η ανάγκη συλλογής και καθοδήγησης των λιµναζόντων απορροών στις 

προαναφερθείσες περιοχές της ∆.Κ. Νέας Περάµου, επέβαλλε την εκπόνηση της 
παρούσας µελέτης για τον σχεδιασµό και την κατασκευή εσωτερικού δικτύου 
οµβρίων, ώστε να αντιµετωπισθούν τα προβλήµατα που παρουσιάζονται στην 
ευρύτερη περιοχή εξαιτίας αφενός  των εντόνων βροχοπτώσεων και των υδάτινων 
απορροών των εσωτερικών λεκανών, αφετέρου.  
Την 10-10-2018 συντάχθηκε ο υπ’ αριθµ. 54/2018 φάκελος δεδοµένων µελέτης 
από την Τ.Υ.∆.Μ. µε τίτλο: «Μελέτη  εσωτερικού  δικτύου οµβρίων περιοχής 
Κέντρου και «Πούντας» της ∆.Κ. Νέας Περάµου του ∆ήµου Μεγαρέων»  µε 
προεκτιµώµενη αµοιβή - αξία Σύµβασης 88.216,88 € χωρίς ΦΠΑ , ή 109.388,93 €  
µε  ΦΠΑ 24%, από την κα. Αθανασία Μουρτζούκου και την κα. Ευθαλία Τσάκωνα 
και θεωρήθηκε από τον ∆ιευθυντή κ. Ευάγγελο Ρούσση. 
Ο Προϋπολογισµός της αµοιβής της µελέτης είναι “κάτω των ορίων” των δηµοσίων 
συµβάσεων  όπως καθορίζονται στο άρθρο 5 του Ν.4412/2016 δηλαδή µικρότερος 
των 209.000 € χωρίς ΦΠΑ. 
Η παραπάνω µελέτη έχει εγγραφεί στο Πρόγραµµα Εκτελεστέων Έργων έτους 
2018 µε  Κ.Α. 25.7412.0010. (Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου 251/11-9-2018 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018 & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Τ.Π. – 
Α∆Α:783ΙΩΚΠ-ΕΚΞ) 
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Εισηγούµαστε 
Λαµβάνοντας υπόψη τις ∆ιατάξεις του Ν. 3463/2006 παρακαλούµε για σχετική 
έγκριση των δεδοµένων της µελέτης και σκοπιµότητας αυτής. 
 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη την ανωτέρω εκτεθέντα υπό του 
κ. Αντιπροέδρου και συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις. 
        Αφού είδε και τις ∆/ξεις του άρθρου 5 του Ν.4412/2016  καθώς και του 
άρθρου 65 του Ν. 3852/2010. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΩΣ 

 
  Α) Εγκρίνει τα δεδοµένα και την σκοπιµότητα της υπ’ αριθ. 54/2018 µελέτης 

της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας µε τίτλο «Μελέτη εσωτερικού δικτύου 
οµβρίων περιοχής κέντρου και «Πούντας» της ∆.Κ. Νέας Περάµου ∆ήµου 
Μεγαρέων» µε προεκτιµώµενη αµοιβή - αξία Σύµβασης 88.216,88 € χωρίς ΦΠΑ , 
ή 109.388,93 €  µε  ΦΠΑ 24%, σύµφωνα µε την εισήγηση του Αντιδηµάρχου του 
∆ήµου µας κ. Φωτίου Σταύρου του Νικ., που αναφέρεται στο ιστορικό της 
παρούσης. 

Β) Καθορίζει όπως η µελέτη: «Μελέτη εσωτερικού δικτύου οµβρίων 
περιοχής κέντρου και «Πούντας» της ∆.Κ. Νέας Περάµου ∆ήµου Μεγαρέων» 
µε προεκτιµώµενη αµοιβή - αξία Σύµβασης 88.216,88 € χωρίς ΦΠΑ , ή 109.388,93 
€  µε  ΦΠΑ 24%,  εκπονηθεί µε προσφυγή στην διαδικασία διαπραγµάτευσης  
χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση σύµφωνα µε το άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν. 
4412/2016  και µε όρους που θα συντάξει η Οικονοµική Επιτροπή  του ∆ήµου µας. 

    Γ) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθ. 301/2018. 

………………………………………………………………………………….…….      
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 


