
 

                     
        ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ              Μέγαρα  1-6-2018 

          ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΤΤΡΡΟΟΠΠΗΗ                  Αριθ.Πρωτ.: 10513 
 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
    
  

Παρακαλείσθε όπως την    5-6-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30  προσέλθετε στο Δημαρχείο σε τακτική 

συνεδρίαση για την συζήτηση  & λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων :   

 

 

1. Περί έγκρισης πρακτικού διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού,  ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης /αξιολόγησης προσφορών του έργου «Κατασκευή δρόμου στη θέση «Άνω Πευκενέας» 

για την διασύνδεση της επαρχιακής οδού Μαζίου (51) θέση «Απογιούρισμα» με την επαρχιακή οδό 

Αλεποχωρίου (50) θέση Παπαγιαννέικα» (Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός 72431)-(Πρακτικό Νο 1), 

έγκριση της απόρριψης της προσφοράς του «ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΕΙΜΑΡΙΩΤΗΣ ΕΔΕ» (Αρ. προσφοράς 73729), 

και έγκριση της ανάδειξης ως προσωρινού μειοδότη του οικονομικού φορέα «ΒΗΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ 

ΑΝΔΡΕΑ» 

2. Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμό 210/18 απόφασης της οικονομικής επιτροπής «Ανάκληση 

δεσμευμένων πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018», ως 

προς το ποσό του ΚΑΕ 20.6051.0006. 

3. Ανάκληση δεσμευμένων πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον πρ/σμό οικονομικού έτους 2018 

4. Έγκριση της δαπάνης, έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την επέκταση δικτύου δημοτικού 

φωτισμού σε διάφορες περιοχές του Δήμου και την επαύξηση ισχύος της παροχής του γηροκομείου, 

ορισμός υπολόγου, και διάθεση πίστωσης 

5. Έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη 

στατικής επάρκειας 4ου Δημοτικού Σχολείου» 

6. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών και διάθεση της πίστωσης, για «Έξοδα κηδείας 

αποβιούντων υπαλλήλων (ΦΕΚ αρ.146/τΒ’/8-2-2006», σύμφωνα με το αρ. 2, παρ. 2α του ΠΔ 

80/2016 

7. Έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για την αποζημίωση γης λόγω ρυμοτομίας εντός του 

σχεδίου πόλεως Κινέττας Μεγάρων, στον κ.Σχινά Ιωάννη του Γεωργίου 

8. Έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για την επιστροφή ποσού των 38,82 € στην κ. 

Πεντάκη Ρέντα Θάλεια  

9. Έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για την προμήθεια έξι (6) ελαστικών , στο υπ’ αριθ. 

κυκλοφορίας ΚΥ 208 μηχάνημα έργου- γκρέιντερ 

10. Έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για την προμήθεια δύο (2) ελαστικών, στο υπ’ αριθ. 

κυκλοφορίας ΚΗΗ 3294  απορριμματοφόρο όχημα 

11. Έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για την προμήθεια δύο (2) ελαστικών στο υπ’ αριθ. 

κυκλοφορίας ΚΗΙ 8219 φορτηγό όχημα 

12. Έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για την επισκευή του υπ’ αριθ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 

7032 απορριμματοφόρου οχήματος  

13. Έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για την επισκευή του υπ’ αριθ. κυκλοφορίας ΚΗΟ 

5441 λεωφορείου 

14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για τον έλεγχο ΚΤΕΟ-ABS-Κάρτα καυσαερίων στο υπ’ 

αριθ. κυκλοφορίας ΚΗΟ 5324 απορριμματοφόρο όχημα 
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15. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για υπόθεση σχετικά με δύο (2) αναιρέσεις του Δήμου μας, που 

αφορούν τα νησιά «Ρεβυθούσα» και «Μακρόνησο», που θα συζητηθούν στο Σ.τ.Ε  

16. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την σύνταξη και κατάθεση εμπράγματης αναγνωριστικής 

αγωγής του Δήμου Μεγαρέων αναφορικά με το οικόπεδο στο οποίο βρίσκεται ο βιολογικός 

καθαρισμός στη θέση «Σχινέα Πηγάδι», έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης 

17. Περί παραίτησης από τα ένδικα μέσα της υπ’ αριθ. 5891/ απόφασης – διαταγής απόδοσης μισθίου και 

καταβολής μισθωμάτων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, σχετικά με την ΓΑΙΑ ΟΣΕ – 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων 

 
 
 

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Ι. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
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