
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α Σ  Μ  Α 

 
 Εκ του υπ’ αριθ. 4/4-2-2013  πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως της Οικονομικής  Επιτροπής του 

Δήμου Μεγαρέων. 
 

Αριθμός απόφασης: 63/2013  Επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας του 1ου 
υποέργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ»  

 
 
Στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σήμερα  4-2-2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 
09:00  η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγαρέων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση κατόπιν της 
υπ’ αριθμόν Πρωτ.: 2084/31-1-2013 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτής και Δημάρχου  
Μεγαρέων κ. Ιωάννη Μαρινάκη  που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς 
Συμβούλους σύμφωνα ,με τα άρθρα 72 και 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/07-6-2010 τεύχος Α’)  

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος & Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Ιωάννης Μαρι-
νάκης  διαπίστωσε ότι από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν: 

                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1 ΧΟΡΟΖΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ –μέλος-   ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

2 ΔΡΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – μέλος-  ΜΑΖΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

3 ΒΑΡΕΛΑΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ –μέλος-   

4 ΚΑΚΑΡΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΩ –μέλος-    

5 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ – μέλος-   

6 ΚΟΥΜΠΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - μέλος   

7 -----------------------------------   

8 -----------------------------------   

  
   
 Μετά την διαπίστωση της απαρτίας  ο Πρόεδρος και Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Ιωάννης Μαρι-

νάκης, εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερησίας διατάξεως περί του εν περιλήψει αντικειμένου, και 
θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’αριθ. 128/2012 απόφαση Δ.Σ/λίου  (ΑΔΑ 
Β4ΛΥΩΚΠ-3ΓΨ)  όπου καθόρισε τρόπο εκτέλεσης του 1ου υποέργου ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ να εκτελεσθεί με δημοπρασία με όρους που θα συντάξει η 
Οικονομική Επιτροπή 

 Η Οικονομική Επιτροπή σύνταξε τους όρους δημοπρασίας με την υπ’αριθ. Πρωτ. 745/2012 
αποφασή της , συνολικής απαιτούμενης πίστωσης 17.887.275,00 € με αναθεώρηση & ΦΠΑ   &  έχει 
εγγραφεί στο εγκεκριμένο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων 2012, στην ομάδα «Νεα χρηματοδοτού-
μενα έργα» με κωδικό 1.1.1.1.5., την εγγραφή του έργου στον πρ/σμό του Δήμου με κωδικό αριθ. 
εξόδων 25.7312.001 και κωδικό αριθ.εσόδων 1321.0003.   

Η διενέργεια της δημοπρασίας πραγματοποιήθηκε την 11-12-2012 και προσήλθαν δέκα (10) 
ενδιαφερόμενοι όπου έγιναν όλοι δεκτοί από την αρμόδια Επιτροπή διεξαγωγής, σύμφωνα με το εν 
λόγω πρακτικό. 

Στη συνέχεια η αρμόδια Επιτροπή του διαγωνισμού με το υπ’αριθ.Πρωτ,. 1838/2013 πρακτι-
κό της αναφέρει τα εξής: 
Σήμερα την 28 Ιανουαρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 οι παρακάτω υπογεγραμμένοι: 
1. Μήλεσης Πέτρος, υπάλληλος του Δήμου Μεγαρέων, Πρόεδρος Ε.Δ. 
2. Τσάκωνα Ευθαλία, υπάλληλος του Δήμου Μεγαρέων, μέλος Ε.Δ. 
3. Μουρελάτου Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου Μεγαρέων, μέλος Ε.Δ. 

4. Στάθης Νικόλαος, υπάλληλος του Δήμου Μεγαρέων, μέλος Ε.Δ. 
5. Κουμπέτσος Γεώργιος, εκπρόσωπος Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής 
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που αποτελούμε την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ) για την ανάθεση του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ», έχοντας υπόψη: 
Την υπ’ αριθμ. 745/09.11.12 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία ορίζεται η Επιτροπή Διαγωνισμού 
Τα εγκεκριμένα Τεύχη Δημοπράτησης του Διαγωνισμού για το έργο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ» 
Το με αριθμ. πρωτ. 1336/13 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού σχετικά με τη διεξαγωγή ανοιχτής δημοπρα-
σίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ» 
Την με αρ. πρωτ. 1337/21.01.13 ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού με την οποία γνωστο-
ποιήθηκε στους διαγωνιζόμενους ότι μπορούν να λάβουν γνώση του πρακτικού και να υποβάλουν (ενδεχομέ-
νως) ένσταση κατ’ αυτού μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανωτέρω ανακοίνωση 
Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά του Πρακτικού μέσα στο ανωτέρω προβλεπόμενο χρονικό διά-
στημα από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό  
Τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία  
Η Επιτροπή του Διαγωνισμού εισηγείται προς την Προϊσταμένη Αρχή (Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγαρέ-
ων): 

Α) την έγκριση του Πρακτικού περί διεξαγωγής ανοιχτής δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής 
του έργου με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ» 
Β) την ανάθεση του έργου με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ» 
στην εργοληπτική επιχείρηση «ΜΕΤΡΟ Α.Τ.Ε.», διότι υπέβαλε τη χαμηλότερη τιμή, ήτοι έκπτωσης 37,89% επί 
των τιμών του τιμολογίου μελέτης 
Γ) τη λήψη σχετικής απόφασης για την κατακύρωση του αποτελέσματος δημοπράτησης του έργου 
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ» με την εργοληπτική επιχείρηση «ΜΕΤΡΟ 
Α.Τ.Ε.», ποσού 8.602.486,92 € πλέον του ΦΠΑ. 

  Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω εκτεθέντα υπό του  κ.  Προέδρου, 
και συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις καθώς  και το άρθρο 72 παρ.1δ του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 
τ.Α/7-6-2010) 

  
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΕΞΙ (6) ΕΠΙ ΕΠΤΑ (7) ΠΑΡΟΝΤΩΝ Δ.Σ/ΛΩΝ 

  
Α) Εγκρίνει το υπ’αριθ. 1838/2013 πρακτικό της Επιτροπής Εισήγησης διαγωνισμού και κατα-

κυρώνει το αποτέλεσμα της  δημοπρασίας 1ου υποέργου ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ στην εργοληπτική επιχείρηση «ΜΕΤΡΟ Α.Τ.Ε.» διότι υπέβαλε την χαμηλότερη 
τιμή, ήτοι έκπτωσης 37,89% επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης σύμφωνα με αυτά που αναφέρο-
νται στο ιστορικό του παρόντος πρακτικού  
Β)Ο κ. Αντώνιος Χοροζάνης μειοψηφεί διότι: «Ψηφίζω λευκό λόγω της μεγάλης έκπτωσης που δό-
θηκε» 

 
 Γ) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθμό  63/2013 

 
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως: 

 
                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΟΡΟΖΑΝΗΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΡΕΝΗΣ 
ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΒΑΡΕΛΑΣ 
ΑΡΓΥΡΩ ΚΑΚΑΡΙΚΟΥ 
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΠΕΤΣΟΣ 

 

Μέγαρα 5-2-2013 

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων 

 

Ιωάννης Μαρινάκης 
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