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ΠΡΟΚΛΗΗ 
    
  

Παξαθαιείζζε όπσο ηελ    22-5-2018 εκέξα Σξίηε θαη ώξα 09:00  πξνζέιζεηε ζην Δεκαξρείν ζε ηαθηηθή 

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

 

 

1. Αλακόξθσζε πξ/ζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018 

2. Απνδνρή δσξεάο , γηα ηελ έθδνζε ηνπ Λεπθώκαηνο γηα ηνλ Ιζηνξηθό Δήκν Μεγαξέσλ από ηηο 

εθδόζεηο Νηθνιάνπ Καξακαλιή, από ηνλ θ. Μαξηίλν Αζαλάζην 

3. Πεξί έγθξηζεο πξαθηηθνύ ειεθηξνληθήο θιήξσζεο γηα νξηζκό νξγάλσλ δηελέξγεηαο δηαδηθαζηώλ 

ζύλαςεο Δεκόζηαο ύκβαζεο ηνπ έξγνπ «Επηζθεπή νδώλ Α.Παπαλδξένπ & Γεσξγίνπ Καζηάλε 

(Πεξηθ. Αιεπνρσξίνπ) 

4. Πεξί θαηαθύξσζεο ηεο Πξνκήζεηαο πγξώλ θαπζίκσλ γηα ηελ θίλεζε ηνπ κεραλνθίλεηνπ ζηόινπ ηνπ 

Δήκνπ κε απ’ επζείαο αλάζεζε κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ θαηεπείγνληνο βάζεη ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 

3852/2010 θαη ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν.4412/16, παξ. 2 εδ.γ’, έσο ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηώλ 

ηνπ αλνηρηνύ άλσ ησλ νξίσλ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ έηνπο 2017 πνπ δηελεξγεί ν Δήκνο 

5. Πεξί έγθξηζεο πξαθηηθνύ δεκνπξαζίαο ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ επηινγή πξνζσξηλνύ 

αλαδόρνπ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ «πληήξεζε ζρνιείσλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο (2017), θαηά ηηο Δ/μεηο ηνπ Ν.4412/2016», θαη αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο ζηνλ πξνζσξηλό 

κεηνδόηε ηνπ ελ ιόγσ έξγνπ 

6. Πεξί έγθξηζεο πξαθηηθνύ ειεθηξνληθήο θιήξσζεο γηα νξηζκό νξγάλσλ δηελέξγεηαο δηαδηθαζηώλ 

ζύλαςεο Δεκόζηαο ύκβαζεο ηνπ έξγνπ «Καηαζθεπή δξόκνπ ζηε ζέζε «Άλσ Πεπθελέαο» γηα ηελ 

δηαζύλδεζε ηεο επαξρηαθήο νδνύ Μαδίνπ (51) ζέζε «Απνγηνύξηζκα» κε ηελ επαξρηαθή νδό 

Αιεπνρσξίνπ (50) ζέζε Παπαγηαλλέηθα» 

7. Αλάθιεζε δεζκεπκέλσλ πηζηώζεσλ πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζηνλ πξ/ζκό νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018 

8. Έγθξηζε ησλ δαπαλώλ πνπ αθνξνύλ αλεθηέιεζην κέξνο ζπκβαηηθώλ ππνρξεώζεσλ θαη ηελ δηάζεζε 

ησλ αληίζηνηρσλ πηζηώζεσλ πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζηνλ πξ/ζκό δαπαλώλ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018 

9. Έγθξηζε ησλ δαπαλώλ παξειζόλησλ νηθνλνκηθώλ εηώλ (Π.Ο.Ε.) θαη ηελ δηάζεζε ησλ αληίζηνηρσλ 

πηζηώζεσλ πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζηνλ πξ/ζκό νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 

Πξση. 2/99070/0026- 23/12/2016 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ (ΑΔΑ : 717ΤΗ-61Δ) 

10. Λήςε απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ησλ δαπαλώλ θαη δηάζεζε πηζηώζεσλ, νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018 

ζύκθσλα κε ην αξ. 9 ηνπ ΠΔ 80/2016 

11. Έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη δηάζεζε ηεο πίζησζεο γηα ηελ απνδεκίσζε ιόγσ ξπκνηνκίαο εληόο ηνπ 

ζρεδίνπ πόιεσο Μεγάξσλ, ζηνλ θ. Δξίθν Κσλ/λν ηνπ Υξήζηνπ 

12. Έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη δηάζεζε ηεο πίζησζεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν 

«Πξνκήζεηα εηδώλ ζήκαλζεο θαη νδηθήο Αζθάιεηαο» 

13. Έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη δηάζεζε ηεο πίζησζεο γηα ηελ επηζθεπή ηνπ ππ’ αξηζ. θπθινθνξίαο ΚΤ 201 

κεράλεκα έξγνπ (ηζάπα) 

14. Έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη δηάζεζε ηεο πίζησζεο γηα ηελ επηζθεπή ηνπ ππ’ αξηζ. θπθινθνξίαο ΜΕ 

85150 θαιαζνθόξν όρεκα (ζνύζηεο) 

15. Έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη δηάζεζε ηεο πίζησζεο γηα ηελ επηζθεπή ηνπ ππ’ αξηζ. θπθινθνξίαο ΜΕ 

85150 θαιαζνθόξν όρεκα (αλπςσηηθό ζύζηεκα) 

16. Έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη δηάζεζε ηεο πίζησζεο γηα ηελ επηζθεπή ηνπ ππ’ αξηζ. θπθινθνξίαο ΚΗΙ 

7032, ΚΗΟ 5431 & ΚΗΙ 8221 απνξξηκκαηνθόξα νρήκαηα 

 

 

 



 

 

 

 

17. Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζ. 14/2018 ηερληθήο πεξηγξαθήο κε ηίηιν «Πξνκήζεηα θεπνηερληθώλ εξγαιείσλ», 

έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη δηάζεζε ηεο πίζησζεο 

18. Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζ. 11/2018 ηερληθήο πεξηγξαθήο κε ηίηιν «πληήξεζε ππνζηήξημε θαη εηήζηα 

άδεηα ρξήζεο ηεο εθαξκνγήο παξαθνινύζεζεο ηνπ ζηόινπ ησλ νρεκάησλ» 

19. Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζ. 15/2018 ηερληθήο πεξηγξαθήο κε ηίηιν «Πξνκήζεηα απνξξππαληηθώλ γηα ηελ 

θαζαξηόηεηα (πιύζηκν θάδσλ απνξξηκκάησλ)», έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη δηάζεζε ηεο πίζησζεο» 

20. Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζ. 16/2018 ηερληθήο πεξηγξαθήο κε ηίηιν «Δηάθνξεο Πξνκήζεηεο εηδώλ 

ζεκαηνζηνιηζκνύ», έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη δηάζεζε ηεο πίζησζεο 

21. Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζ. Πξση. 9765/2018 ηερληθήο πεξηγξαθήο, κε ηίηιν «Πξνκήζεηα Εθδόζεσλ 

(Λανγξαθηθό Μνπζείν Μεγάξσλ, ε Ιζηνξία....ηα εθζέκαηα)», έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη δηάζεζε 

πίζησζεο  

22. Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζ. Πξση. 9766/2018 ηερληθήο πεξηγξαθήο, κε ηίηιν «Πξνκήζεηα Εθδόζεσλ (Οη 

Δήκαξρνη ησλ Μεγάξσλ)», έγθξηζε ηεο  δαπάλεο θαη  δηάζεζε πίζησζεο  

23.  Οξηζκόο πιεξεμνύζηνπ δηθεγόξνπ γηα ηελ ζπδήηεζε ηξηώλ (3) εθέζεσλ ηνπ Δήκνπ Μεγαξέσλ θαηά 

ηνπ Ιεξνζένπ Υαηδή ηνπ Παλ/ηε, έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη δηάζεζε ηεο πίζησζεο 

 

 

 

 

 
 

Ο Δήκαξρνο Μεγαξέσλ 

 
 
 
 

ΣΑΜΟΤΛΗ Ι. ΓΡΗΓΟΡΙΟ 


