
 

                     
        ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ              Μέγαρα  21-6-2018 

          ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΤΤΡΡΟΟΠΠΗΗ                  Αριθ.Πρωτ.: 11640 
 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
    
  

Παρακαλείσθε όπως την    25-6-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00  προσέλθετε στο Δημαρχείο σε 

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

 

 

1. Σύνταξη όρων διακήρυξης και έγκριση συντασσόμενων τευχών για την ανάθεση της προμήθειας με 

τίτλο «Προμήθεια λαμπτήρων για συντήρηση δικτύου φωτισμού οδών πλατειών (ΦΟΠ) της πόλεως 

των Μεγάρων» 

2. Σύνταξη όρων δημοπρασίας για την Εκμίσθωση μιας (1) θέσης περιπτέρου στον ΚΧ 256 του οικισμού 

Κινέττας του Δήμου Μεγαρέων 

3. Σύνταξη όρων δημοπρασίας για την Εκμίσθωση μιας (1) θέσης περιπτέρου στην οδό 28ης Οκτωβρίου 

148 της Δημοτικής Κοιν/τας του Δήμου Μεγαρέων 

4. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού για το υπ’ αριθ. 156/2018 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 

επιτρόπου και απαλλαγή του υπολόγου αυτού 

5. Ακύρωση της υπ’ αριθ. 231/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης της δαπάνης 

και διάθεση της πίστωσης για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη στατικής επάρκειας 4ου 

Δημοτικού Σχολείου», και εκ νέου έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για την εκπόνηση 

της μελέτης με τίτλο «Μελέτη στατικής επάρκειας 4ου Δημοτικού Σχολείου» 

6. Περί έγκρισης δαπανών που πληρώθηκαν από τον διαχειριστή της πάγιας προκαταβολής της 

Δημοτικής Κοινότητας Νέας Περάμου 

7. Έγκριση της υπ’ αριθ. 2/9820/18-5-2018 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για 

τις ανάγκες του Δήμου έτους 2018», έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης 

8. Έγκριση της υπ’ αριθ. 20/2018 τεχνικής περιγραφής με τίτλο «Προμήθεια δομικών υλικών», έγκριση 

της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης 

9. Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πιστώσεων, οικονομικού έτους 2018 σύμφωνα με του αρ.9 του ΠΔ 

80/2016 

10. Έγκριση των δαπανών που αφορούν ανεκτέλεστο μέρος των συμβατικών υποχρεώσεων και την 

διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον πρ/σμό δαπανών οικονομικού έτους 

2018 

11. Έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο 

«Προμήθεια μεταλλικών πλαισίων και πλεγμάτων» 

12. Περί 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Επισκευή φθαρμένων οδών που οδηγούν σε δασικούς 

δρόμους στα πλαίσια πυροπροστασίας της περιοχής Μεγάρων» 

13. Περί παραίτησης από άσκηση ένδικων μέσων (έφεσης) κατά  της υπ’ αριθ. 9/2018 αποφάσεως του 

Ειρηνοδικείου Μεγάρων, που αφορά τον κ. Δημήτριο Μπουζούκα 

 

 

 

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων 

 
 
 

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Ι. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

ΑΔΑ: ΨΡΦΩΩΚΠ-ΠΕ3
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