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ΠΡΟΚΛΗΗ 
    
 
  

Παξαθαιείζζε όπσο ηελ    18-12-2018 εκέξα  Σξίηε θαη ώξα 09:00  πξνζέιζεηε ζην Δεκαξρείν ζε 

ηαθηηθή ζπλεδξίαζε γηα ηελ ζπδήηεζε  & ιήςε απνθάζεσλ επί ησλ θάησζη ζεκάησλ :   

 

 

 

1. Ιζνινγηζκόο ρξήζεο 2017 

2. Αλακόξθσζε πξ/ζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018 

3. ύληαμε όξσλ δεκνπξαζίαο Αλνηθηήο δηαδηθαζίαο γηα ηελ ζύλαςε δαλείσλ ζπκβάζεσλ έξγνπ ηεο ππ’ 

αξηζ. 56/2018 κειέηεο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο κε ηίηιν «Πξνκήζεηα –ηνπνζέηεζε εμνπιηζκνύ γηα 

ηελ αλαβάζκηζε παηδηθώλ ραξώλ ηνπ Δήκνπ Μεγαξέσλ» 

4. Έγθξηζε Πξόζθιεζεο γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ εθπόλεζεο κειέηεο κε Δηαπξαγκάηεπζε ιόγσ 

θαηεπείγνπζαο αλάγθεο, κε ηελ πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνύκελε 

δεκνζίεπζε (άξζξν 32 ηεο Οδεγίαο 2014/24 ΕΕ) δειαδή ζηελ θαη’ εμαίξεζε άκεζε αλάζεζε κε ηελ 

δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ζε ζπλδπαζκό κε ηελ πεξίπησζε γ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ 

Ν.4412/2016 (Α’Ι47) γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ εθπόλεζεο ηεο κειέηεο «Μειέηε εζσηεξηθνύ 

δηθηύνπ όκβξησλ ηεο πεξηνρήο Κέληξνπ θαη «Πνύληαο» ηεο Δ.Κ. Νέαο Πεξάκνπ ηνπ Δήκνπ 

Μεγαξέσλ» & έγθξηζε ησλ όξσλ 

5. Έγθξηζε ηεο έθδνζεο εληάικαηνο πξνπιεξσκήο γηα ηελ κεηαθνξά παξνρήο ιόγσ ξπκνηνκίαο ζηελ 

πεξηνρή ηεο Κηλέηηαο θαη νξηζκόο ππνιόγνπ 

6. Έγθξηζε πξαθηηθνύ (Ν.2) ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ αλάδεημε 

αλαδόρνπ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ: «Κιεηζηό Γπκλαζηήξην πεξηνρή Μειί Μεγάξσλ- Καηαζθεπή λένπ 

παξθέ», θαη θαηαθύξσζε ηνπ Δηαγσληζκνύ 

7. Έγθξηζε πξαθηηθνύ θιήξσζεο γηα ηελ ζπγθξόηεζε επηηξνπώλ πξνκεζεηώλ/ γεληθώλ ππεξεζηώλ 

έηνπο 2019 βάζεη ηνπ Ν.4412/2016 

8. Έγθξηζε πξαθηηθνύ δηελέξγεηαο ειεθηξνληθήο θιήξσζεο γηα νξηζκό νξγάλσλ δηελέξγεηαο δηαδηθαζηώλ 

ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο ηνπ έξγνπ «Καηαζθεπή βξεθνλεπηαθνύ ζηαζκνύ ζην ΚΦ ζηελ πεξηνρή 

Αγ. Ισάλλε Γαιηιαίνπ» 

9. Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζ. 68/2018 ηερληθήο πεξηγξαθήο ηεο εξγαζίαο κε ηίηιν «Μίζζσζε κεραλεκάησλ 

έξγνπ ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο πξόιεςεο θαη αληηκεηώπηζεο δεκηώλ θαη θαηαζηξνθώλ από 

ζενκελίεο (ΑΕ 055)» θαη αλάζεζε ησλ εξγαζηώλ ηεο ελ ιόγσ ηερληθήο πεξηγξαθήο 

10. Αλάζεζε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «Ηιεθηξνκεραλνινγηθή εγθαηάζηαζε αληιηνζηαζίνπ» 

11. Αλάζεζε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «ύλδεζε δηθηύνπ απνρέηεπζεο ζρνιήο ππξνβνιηθνύ κε ην δίθηπν 

πόιεο ηεο Ν. Πεξάκνπ» 

 

 

 

 

Ο Δήκαξρνο Μεγαξέσλ 

 

 

 
 

ΣΑΜΟΤΛΗ Ι. ΓΡΗΓΟΡΙΟ 


