
 

                            
        ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ               Μέγαξα   2-12-2019 

      ΟΟΗΗΘΘΟΟΛΛΟΟΚΚΗΗΘΘΖΖ  ΔΔΠΠΗΗΣΣΡΡΟΟΠΠΖΖ                  Αξηζ.Πξση.: 22880 
 

 

 
ΠΡΟΘΙΖΖ 

  

  
  

Παξαθαιείζζε όπσο ηελ    6-12-2019  εκέξα  Παξαζθεπή  θαη ώξα 11:00  πξνζέιζεηε ζην 

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

 
 
1. Πεξί έγθξηζεο 11εο παξάηαζεο πεξαίσζεο 5νπ Αλαθεθαιαησηηθνύ Πίλαθα Δξγαζηώλ, 4ν 

Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ. γηα ηελ αξρηθή  ζύκβαζε θαη ηεο 1εο θαη 2εο πκπιεξσκαηηθήο ύκβαζεο ηνπ 
έξγνπ «ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΑΓΩΓΩΝ ΤΓΡΔΤΗ ΣΗ ΠΟΛΗ ΣΩΝ ΜΔΓΑΡΩΝ» 

2. Πεξί έγθξηζεο παξάηαζεο ηεο ζπκβαηηθήο παξνρήο ππεξεζηώλ ηεο Τπεξεζίαο κε ηίηιν 
«Τπεξεζίεο γεληθήο δηαρείξηζεο ζπκκεηνρήο θαη πιηθνηερληθήο ηεο ηερληθήο νκάδαο ηνπ 
Γήκνπ γηα ηελ αληηκεηώπηζε Υσξνηαμηθώλ ζεκάησλ» 

3. Πεξί έγθξηζεο ηνπ ππ’ αξηζ. Πξση. 21997/19-11-2019 πξαθηηθνύ ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο 
δηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ ΤΝΣΗΡΗΗ ΟΓΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΜΔΓΑΡΔΩΝ, θαη ηελ 

αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο  
4. Πεξί έγθξηζεο ηνπ ππ’ αξηζ. Πξση. 22480/27-11-2019 πξαθηηθνύ δηελέξγεηαο ειεθηξνληθήο 

θιήξσζεο θαηά ηνπ αξζξ. 221 παξ. 8α ηνπ Ν.4412/2016) γηα  ηνλ νξηζκό ηξηκεινύο 

επηηξνπήο (κε αλαπιεξσηέο) δηαγσληζκνύ , γηα ηελ δηελέξγεηα δηαδηθαζηώλ ζύλαςεο 
δεκόζηαο ζύκβαζβεο γηα ην έξγν «ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΔΡΓΩΝ ΤΠΟΓΟΜΗ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ 

¨ΒΛΤΥΟ¨ΜΔΓΑΡΩΝ ΟΠΟΤ ΓΙΑΒΙΟΤΝ ¨ΡΟΜΑ¨» 
5. Πεξί έγθξηζεο ηνπο ππ’ αξηζ. Πξση. 22048/20-11-2019 πξαθηηθνύ Νν 1 δηελέξγεηαο 

ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν «ΔΠΔΚΣΑΗ ΣΗΛΔΜΔΣΡΙΚΟΤ 

ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ ΤΓΡΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΓΑΡΩΝ, ΓΙΑ ΣΗ ΒΔΛΣΙΩΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 
ΣΩΝ  ΤΓΑΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΜΔΙΩΗ ΣΩΝ ΑΠΩΛΔΙΩΝ, ΜΔ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΣΡΗΗ ΚΑΙ ΥΡΔΩΗ 

Δ ΔΠΙΠΔΓΟ ΠΔΡΙΟΥΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ» 
6. Πεξί έγθξηζεο ηνπ ππ’ αξηζ. Πξση. 22612/28-11-2019 πξαθηηθνύ Νν 2 ηεο Δπηηξνπήο 

Γηαγσληζκνύ, πνπ αθνξά ηελ «ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ, ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ 
ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΗΛΔΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΩΝ ΥΩΡΩΝ (ΟΓΟΦΩΣΙΜΟ) 
ΣΟ ΓΗΜΟ ΜΔΓΑΡΔΩΝ», θαη ηελ αλάδεημε πξνζσξηλνύ κεηνδόηε 

7. Πεξί έγθξηζεο ησλ όξσλ δηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ «ΤΝΣΗΡΗΗ ΥΟΛΔΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ 
ΚΑΙ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ (2018)» 

8. Πεξί δηαγξαθήο πνζνύ ησλ 252,00 € πιένλ πξνζαπμήζεσλ από ηνλ ρξεκαηηθό θαηάινγν 
ηνπ Γήκνπ καο, ηεο  ΓΔΖ, πνπ αθνξά δαπάλε δηαθιάδσζεο θαη ζύλδεζεο γηα ινγαξηαζκό 
απνρέηεπζεο  

9. Πεξί δηαγξαθήο πνζνύ ησλ 924,00 € πιένλ πξνζαπμήζεσλ από ηνλ ρξεκαηηθό θαηάινγν 
ηνπ Γήκνπ καο, ηνπ θ. Ληάηθνπ Παξάζρνπ, πνπ αθνξά δαπάλε δηαθιάδσζεο θαη 

ζύλδεζεο γηα ινγαξηαζκό απνρέηεπζεο  
10.Πεξί δηαγξαθήο πνζνύ ησλ 672,00 € πιένλ πξνζαπμήζεσλ από ηνλ ρξεκαηηθό θαηάινγν 

ηνπ Γήκνπ καο, ηεο θ. Θαλέιιε Διέλεο, πνπ αθνξά δαπάλε δηαθιάδσζεο θαη ζύλδεζεο 

γηα ινγαξηαζκό απνρέηεπζεο  
 

 



 

 
 

 
11.Πεξί δηαγξαθήο πνζνύ ησλ 672,00 € πιένλ πξνζαπμήζεσλ από ηνλ ρξεκαηηθό θαηάινγν 

ηνπ Γήκνπ καο, ηνπ θ. Ιαδνύξα Θωλ/λνπ, πνπ αθνξά δαπάλε δηαθιάδσζεο θαη ζύλδεζεο 

γηα ινγαξηαζκό απνρέηεπζεο  
12.Πεξί δηαγξαθήο πνζνύ ησλ 1.260,00 € πιένλ πξνζαπμήζεσλ από ηνλ ρξεκαηηθό θαηάινγν 

ηνπ Γήκνπ καο, ηνπ θ. Ακπαηδή Διεπζέξηνπ , πνπ αθνξά δαπάλε δηαθιάδσζεο θαη 
ζύλδεζεο γηα ινγαξηαζκό απνρέηεπζεο  

13.Πεξί δηαγξαθήο πνζνύ ησλ 756,00 € πιένλ πξνζαπμήζεσλ από ηνλ ρξεκαηηθό θαηάινγν 

ηνπ Γήκνπ καο, ηνπ θ. Καηζηνπδάθε Αλάξγπξνπ , πνπ αθνξά δαπάλε δηαθιάδσζεο θαη 
ζύλδεζεο γηα ινγαξηαζκό απνρέηεπζεο  

14.Πεξί δηαγξαθήο πνζνύ ησλ 224,00 € πιένλ πξνζαπμήζεσλ από ηνλ ρξεκαηηθό θαηάινγν 
ηνπ Γήκνπ καο, ηνπ θ. Ιαδνύξα Θωλ/λνπ, πνπ αθνξά δαπάλε δηαθιάδσζεο θαη ζύλδεζεο 
γηα ινγαξηαζκό απνρέηεπζεο  

15.Πεξί δηαγξαθήο πνζνύ ησλ 462,00 € πιένλ πξνζαπμήζεσλ από ηνλ ρξεκαηηθό θαηάινγν 
ηνπ Γήκνπ καο, ηνπ θ. Θόηηα Βαζηιείνπ, πνπ αθνξά δαπάλε δηαθιάδσζεο θαη ζύλδεζεο 

γηα ινγαξηαζκό απνρέηεπζεο  
16.Πεξί δηαγξαθήο πνζνύ ησλ 672,00 € πιένλ πξνζαπμήζεσλ από ηνλ ρξεκαηηθό θαηάινγν 

ηνπ Γήκνπ καο, ηεο θ. Θαξαβαζίιε Καξγαξίηαο, πνπ αθνξά δαπάλε δηαθιάδσζεο θαη 

ζύλδεζεο γηα ινγαξηαζκό απνρέηεπζεο  
17.Πεξί δηαγξαθήο πνζνύ ησλ 462,00 € πιένλ πξνζαπμήζεσλ από ηνλ ρξεκαηηθό θαηάινγν 

ηνπ Γήκνπ καο, ηεο θ. Ενπκπιηνύ Πέηξνπ, πνπ αθνξά δαπάλε δηαθιάδσζεο θαη ζύλδεζεο 
γηα ινγαξηαζκό απνρέηεπζεο  

18.Πεξί δηαγξαθήο πνζνύ ησλ 1.260,00 € πιένλ πξνζαπμήζεσλ από ηνλ ρξεκαηηθό θαηάινγν 

ηνπ Γήκνπ καο, ηεο θ. Θνθθίλε Αλαζηαζίαο, πνπ αθνξά δαπάλε δηαθιάδσζεο θαη 
ζύλδεζεο γηα ινγαξηαζκό απνρέηεπζεο  

19.Πεξί δηαγξαθήο πνζνύ ησλ 420,00 € πιένλ πξνζαπμήζεσλ από ηνλ ρξεκαηηθό θαηάινγν 
ηνπ Γήκνπ καο, ηεο  θ. Βάγηα Δπαγγειίαο, πνπ αθνξά δαπάλε δηαθιάδσζεο θαη ζύλδεζεο 
γηα ινγαξηαζκό απνρέηεπζεο  

20.Πεξί δηαγξαθήο πνζνύ ησλ 504,00 € πιένλ πξνζαπμήζεσλ από ηνλ ρξεκαηηθό θαηάινγν 
ηνπ Γήκνπ καο, ηεο θ. Αιεμηάδνπ Παξαζθεπήο, πνπ αθνξά δαπάλε δηαθιάδσζεο θαη 

ζύλδεζεο γηα ινγαξηαζκό απνρέηεπζεο  
21.Πεξί δηαγξαθήο πνζνύ ησλ 420,00 € πιένλ πξνζαπμήζεσλ, από ηνλ ρξεκαηηθό θαηάινγν 

ηνπ Γήκνπ καο, ηεο θ. Καθξπγηάλλε Διέλεο, πνπ αθνξά δαπάλε δηαθιάδσζεο θαη 
ζύλδεζεο γηα ινγαξηαζκό απνρέηεπζεο 

22.Πεξί δηαγξαθήο πνζνύ ησλ 420,00 € πιένλ πξνζαπμήζεσλ από ηνλ ρξεκαηηθό θαηάινγν 

ηνπ Γήκνπ καο, ηεο θ. Καθξπγηάλλε Διεπζεξίαο, πνπ αθνξά δαπάλε δηαθιάδσζεο θαη 
ζύλδεζεο γηα ινγαξηαζκό απνρέηεπζεο 

23.Πεξί δηαγξαθήο πνζνύ ησλ 714,00 € πιένλ πξνζαπμήζεσλ από ηνλ ρξεκαηηθό θαηάινγν 
ηνπ Γήκνπ καο, ηνπ θ. Αζαλαζόπνπινπ Θπξηάθνπ, πνπ αθνξά δαπάλε δηαθιάδσζεο θαη 
ζύλδεζεο γηα ινγαξηαζκό απνρέηεπζεο  

24.Πεξί δηαγξαθήο πνζνύ ησλ 1.428,00 € πιένλ πξνζαπμήζεσλ από ηνλ ρξεκαηηθό θαηάινγν 
ηνπ Γήκνπ καο, ηνπ θ. Ηδνιίθα Πέηξνπ, πνπ αθνξά δαπάλε δηαθιάδσζεο θαη ζύλδεζεο γηα 

ινγαξηαζκό απνρέηεπζεο  
25.Πεξί δηαγξαθήο πνζνύ ησλ 525,00 € πιένλ πξνζαπμήζεσλ, από ηνλ ρξεκαηηθό θαηάινγν 

ηνπ Γήκνπ καο, ηνπ θ. Λέδε Παλαγηώηε, πνπ αθνξά δαπάλε δηαθιάδσζεο θαη ζύλδεζεο 

γηα ινγαξηαζκό απνρέηεπζεο 
26.Πεξί δηαγξαθήο πνζνύ ησλ 52,00 € πιένλ πξνζαπμήζεσλ από ηνλ ρξεκαηηθό θαηάινγν ηνπ 

Γήκνπ καο, ηνπ  θ. Βαθάθε Αιέμαλδξνπ, πνπ αθνξά δαπάλε δηαθιάδσζεο θαη ζύλδεζεο 
γηα ινγαξηαζκό απνρέηεπζεο  

 

 
 



 

 
 

27.Πεξί δηαγξαθήο πνζνύ ησλ 525,00 € πιένλ πξνζαπμήζεσλ από ηνλ ρξεκαηηθό θαηάινγν 
ηνπ Γήκνπ καο, ηνπ  θ. Γεκεηξαθόπνπινπ Θωλ/λνπ, πνπ αθνξά δαπάλε δηαθιάδσζεο 
θαη ζύλδεζεο γηα ινγαξηαζκό απνρέηεπζεο  

28.Πεξί δηαγξαθήο πνζνύ ησλ 478,00 € πιένλ πξνζαπμήζεσλ από ηνλ ρξεκαηηθό θαηάινγν 
ηνπ Γήκνπ καο, ηεο θ. Θηθίδνπ Αλαζηαζίαο, πνπ αθνξά δαπάλε δηαθιάδσζεο θαη 

ζύλδεζεο γηα ινγαξηαζκό απνρέηεπζεο  
29.Πεξί δηαγξαθήο πνζνύ ησλ 1.260,00 € πιένλ πξνζαπμήζεσλ από ηνλ ρξεκαηηθό θαηάινγν 

ηνπ Γήκνπ καο, ηνπ θ. Θόκλνπ Γεωξγίνπ, πνπ αθνξά δαπάλε δηαθιάδσζεο θαη ζύλδεζεο 

γηα ινγαξηαζκό απνρέηεπζεο  
30.Πεξί δηαγξαθήο πνζνύ ησλ 924,00 € πιένλ πξνζαπμήζεσλ από ηνλ ρξεκαηηθό θαηάινγν 

ηνπ Γήκνπ καο, ηνπ θ. Θνξέληηνπ Ηωάλλε, πνπ αθνξά δαπάλε δηαθιάδσζεο θαη ζύλδεζεο 
γηα ινγαξηαζκό απνρέηεπζεο  

31.Πεξί δηαγξαθήο πνζνύ ησλ 924,00 € πιένλ πξνζαπμήζεσλ από ηνλ ρξεκαηηθό θαηάινγν 

ηνπ Γήκνπ καο, ηεο  θ. Γξέλε καξαγδήο, πνπ αθνξά δαπάλε δηαθιάδσζεο θαη ζύλδεζεο 
γηα ινγαξηαζκό απνρέηεπζεο  

32.Πεξί δηαγξαθήο πνζνύ ησλ 924,00 € πιένλ πξνζαπμήζεσλ από ηνλ ρξεκαηηθό θαηάινγν 
ηνπ Γήκνπ καο, ηνπ θ. Θενδωξίδε Ζιία, πνπ αθνξά δαπάλε δηαθιάδσζεο θαη ζύλδεζεο 
γηα ινγαξηαζκό απνρέηεπζεο  

33.Πεξί δηαγξαθήο πνζνύ ησλ 840,00 € πιένλ πξνζαπμήζεσλ από ηνλ ρξεκαηηθό θαηάινγν 
ηνπ Γήκνπ καο, ηεο θ. Ηνξδαλίδνπ νθίαο, πνπ αθνξά δαπάλε δηαθιάδσζεο θαη 

ζύλδεζεο γηα ινγαξηαζκό απνρέηεπζεο  
34.Πεξί δηαγξαθήο πνζνύ ησλ 672,00 € πιένλ πξνζαπμήζεσλ από ηνλ ρξεκαηηθό θαηάινγν 

ηνπ Γήκνπ καο, ηνπ θ. Θαξαγεωξγίνπ Παλαγηώηε, πνπ αθνξά δαπάλε δηαθιάδσζεο θαη 

ζύλδεζεο γηα ινγαξηαζκό απνρέηεπζεο  
35.Πεξί δηαγξαθήο πνζνύ ησλ 672,00 € πιένλ πξνζαπμήζεσλ από ηνλ ρξεκαηηθό θαηάινγν 

ηνπ Γήκνπ καο, ηνπ θ. Θαξαγεωξγίνπ Γεκεηξίνπ, πνπ αθνξά δαπάλε δηαθιάδσζεο θαη 
ζύλδεζεο γηα ινγαξηαζκό απνρέηεπζεο 

36.Πεξί δηαγξαθήο πνζνύ ησλ 756,00 € πιένλ πξνζαπμήζεσλ από ηνλ ρξεκαηηθό θαηάινγν 

ηνπ Γήκνπ καο, ηνπ θ. Θαξακπά Γεκεηξίνπ, πνπ αθνξά δαπάλε δηαθιάδσζεο θαη 
ζύλδεζεο γηα ινγαξηαζκό απνρέηεπζεο  

37.Πεξί δηαγξαθήο πνζνύ ησλ 630,00 € πιένλ πξνζαπμήζεσλ από ηνλ ρξεκαηηθό θαηάινγν 
ηνπ Γήκνπ καο, ηεο θ. Θνπλνππίδνπ Φαλήο, πνπ αθνξά δαπάλε δηαθιάδσζεο θαη 

ζύλδεζεο γηα ινγαξηαζκό απνρέηεπζεο  
38.Πεξί δηαγξαθήο πνζνύ ησλ 420,00 € πιένλ πξνζαπμήζεσλ, από ηνλ ρξεκαηηθό θαηάινγν 

ηνπ Γήκνπ καο, θαη ζπγθεθξηκέλα ην πνζό ησλ  252,00 € ζηνλ θ. Δπαγγειίδε Γεώξγην , 

θαη ην πνζό ησλ 168,00 € αληίζηνηρα, ζηελ θ. Δπαγγειίδε άββα, πνπ αθνξά ινγαξηαζκό 
απνρέηεπζεο 

39.Πεξί δηαγξαθήο πνζνύ ησλ 756,00 € πιένλ πξνζαπμήζεσλ, από ηνλ ρξεκαηηθό θαηάινγν 
ηνπ Γήκνπ καο, θαη ζπγθεθξηκέλα ην πνζό ησλ  378,00 € ζηνλ θ. Θαζηάλε Αιέμαλδξν , 
θαη ην πνζό ησλ 378,00 € αληίζηνηρα, ζηνλ θ. Θάξθα Ληθόιαν, πνπ αθνξά ινγαξηαζκό 

απνρέηεπζεο 
40.Πεξί δηαγξαθήο πνζνύ ησλ 1.881,00 € πιένλ πξνζαπμήζεσλ, από ηνλ ρξεκαηηθό θαηάινγν 

ηνπ Γήκνπ καο, θαη ζπγθεθξηκέλα ην πνζό ησλ  823,00 € ζηνλ θ. Εαραξόπνπιν  
Αιέμαλδξν,   ην πνζό ησλ 235,00 €  ζηελ θ. Εαραξνπνύινπ Διέλε, θαη ην πνζό ησλ 
823,00 € , αληίζηνηρα, ζηνλ θ. Εαραξόπνπιν Θωκά, πνπ αθνξά ινγαξηαζκό απνρέηεπζεο 

41.Πεξί δηαγξαθήο πνζνύ ησλ 104,00 € πιένλ πξνζαπμήζεσλ, από ηνλ ρξεκαηηθό θαηάινγν 
ηνπ Γήκνπ καο, θαη ζπγθεθξηκέλα ην πνζό ησλ 52,00 € ζηνλ θ. Γαζθαιάθε Θίκωλα , θαη 

ην πνζό ησλ 52,00 € αληίζηνηρα, ζηελ θ. Θηνζθεξάθε Γεωξγία, πνπ αθνξά ινγαξηαζκό 
απνρέηεπζεο 

 

 
 



 

 
 

42.Πεξί δηαγξαθήο πνζνύ ησλ 1.176,00 € πιένλ πξνζαπμήζεσλ, από ηνλ ρξεκαηηθό θαηάινγν 
ηνπ Γήκνπ καο, θαη ζπγθεθξηκέλα ην πνζό ησλ 588,00 € ζηνλ θ. Ιαδνύξα Θωλ/λν , θαη 
ην πνζό ησλ 588,00 € αληίζηνηρα, ζηνλ θ. Ιαδνύξα Καηζαίν, πνπ αθνξά ινγαξηαζκό 

απνρέηεπζεο 
43.Πεξί δηαγξαθήο πνζνύ ησλ 840,00 € πιένλ πξνζαπμήζεσλ, από ηνλ ρξεκαηηθό θαηάινγν 

ηνπ Γήκνπ καο, θαη ζπγθεθξηκέλα ην πνζό ησλ 420,00 € ζηνλ θ. Γξεγνξηάδε Βαζίιεην , 
θαη ην πνζό ησλ 420,00 € αληίζηνηρα, ζηελ θ. Χξηζηάθε Χξπζαθηά, πνπ αθνξά 
ινγαξηαζκό απνρέηεπζεο 

44.Πεξί δηαγξαθήο πνζνύ ησλ 378,00 € πιένλ πξνζαπμήζεσλ, από ηνλ ρξεκαηηθό θαηάινγν 
ηνπ Γήκνπ καο, θαη ζπγθεθξηκέλα ην πνζό ησλ 189,00 € ζηνλ θ. Γθάηζν Κηραήι , θαη ην 

πνζό ησλ 189,00 € αληίζηνηρα, ζηελ θ. Κπηηζώλε Δπγελία, πνπ αθνξά ινγαξηαζκό 
απνρέηεπζεο 

45.Πεξί δηαγξαθήο πνζνύ ησλ 756,00 € πιένλ πξνζαπμήζεσλ, από ηνλ ρξεκαηηθό θαηάινγν 

ηνπ Γήκνπ καο, θαη ζπγθεθξηκέλα ην πνζό ησλ 378,00 € ζηελ θ. Mitro Mirela , θαη ην 
πνζό ησλ 756,00 € αληίζηνηρα, ζηνλ θ. Mitro Edmond, πνπ αθνξά ινγαξηαζκό 

απνρέηεπζεο 
46.Πεξί δηαγξαθήο πνζνύ ησλ 840,00 € πιένλ πξνζαπμήζεσλ, από ηνλ ρξεκαηηθό θαηάινγν 

ηνπ Γήκνπ καο, θαη ζπγθεθξηκέλα ην πνζό ησλ 420,00 € ζηελ θ. Κνπγηακάθνπ Κακάθε 

Γέζπνηλαο, θαη ην πνζό ησλ 420,00 € αληίζηνηρα, ζηνλ θ. Κνπγηακάθν Γξεγόξε, πνπ 
αθνξά ινγαξηαζκό απνρέηεπζεο 

47.Πεξί δηαγξαθήο πνζνύ ησλ 840,00 € πιένλ πξνζαπμήζεσλ, από ηνλ ρξεκαηηθό θαηάινγν 
ηνπ Γήκνπ καο, θαη ζπγθεθξηκέλα ην πνζό ησλ 420,00 € ζηελ θ. Ιεβεληάθε καξάγδα , 
θαη ην πνζό ησλ 420,00 € αληίζηνηρα, ζηνλ θ. Αγγειάθε Χαξάιακπν, πνπ αθνξά 

ινγαξηαζκό απνρέηεπζεο 

48. Πεξί δηαγξαθήο πνζνύ ησλ 504,00 € πιένλ πξνζαπμήζεσλ, από ηνλ ρξεκαηηθό θαηάινγν 

ηνπ Γήκνπ καο, θαη ζπγθεθξηκέλα ην πνζό ησλ  252,00 € ζηνλ θ. Γεκόπνπιν Γεώξγην , 
θαη ην πνζό ησλ 252,00 € αληίζηνηρα, ζηελ θ. Χαηδεραξάκπνπο Χαξαιακπία, πνπ αθνξά 

ινγαξηαζκό απνρέηεπζεο 
49.Πεξί άζθεζεο ή κε  ελώπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ Δπηθξαηείαο έθεζεο θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 

1476/2019  απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ Αζελώλ (αθπξσηηθόο ζρεκαηηζκόο) 
 

 

Ο Γήκαξρνο Μεγαξέσλ 
 

 
 
 

ΣΑΜΟΤΛΗ Ι. ΓΡΗΓΟΡΙΟ 


