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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

  

  
  

Παρακαλείσθε όπως την    24-9-2019  ημέρα  Τρίτη  και ώρα 09:00  προσέλθετε στο 

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

 
 
1. Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής για την θητεία από 1-9-2019 έως 6-11-

2021 
2. Αναμόρφωση πρ/σμού οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Μεγαρέων 

3. Περί έγκρισης δαπανών που πληρώθηκαν από τον διαχειριστή της πάγιας προκαταβολής της 
Δημοτικής Κοινότητας Νέας Περάμου 

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

Δημοτικής Κοινότητας Νέας Περάμου 
5. Περί ορθής επανάληψης της υπ’ αριθ. 124/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως 

προς τον υπόλογο του εντάλματος προπληρωμής 
6. Περί έγκρισης της Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους, για το έργο «Κατασκευή 

Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Κ.Φ. 426 στην περιοχή Αγ. Ιωάννη Γαλιλαίου»  

7. Περί αποδοχής δωρεάν παραχώρησης για χρήση της αιθούσης του πρώην κινηματογράφου 
«ΓΑΛΑΞΙΑΣ» 

8. Περί συνέχισης της διαγωνιστικής διαδικασίας που αφορά τον Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό 
Διαγωνισμό για την σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση, 
Αυτοματοποίηση και Διαχείριση του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων 

(Οδοφωτισμός) στο Δήμο Μεγαρέων», σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθ. 13572/4-7-
2019 διακήρυξης, και  τον ορισμό καταληκτικής ημερομηνίας παραλαβής προσφορών και 

ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών  
9. Περί: 1) έγκρισης πρακτικών (Νο 1 & Νο 2) διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας: «Προμήθεια τροφίμων έτους 2019 
για τις ανάγκες των Νομικών Προσώπων του Δήμου «ΗΡΟΔΩΡΟΣ», «ΔΗΚΕΔΗΜΕ» & για το 
Κοινωνικό Παντοπωλείο Νέας Περάμου Δήμου Μεγαρέων για την δομή παροχής βασικών 

αγαθών (ΚΩΔ.ΟΠΣ 5001587), 2) περί ανάδειξης του κ. ΠΟΝΤΙΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ως 
προσωρινού μειοδότη για την (ομάδα 3) –είδη ιχθυοπωλείου κατεψυγμένα, 3) περί 

ανάδειξης του κ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΑΙΝΑ ως προσωρινού μειοδότη για την (ομάδα 4)-Είδη 
Οπωροπωλείου,  4) την επανάληψη του διαγωνισμού με τους ίδιους όρους, για τις ομάδες 
που ήταν άγονες, και 5) ανάκληση της υπ’ αριθ. 125/2019 απόφασης του Οικονομικής 

Επιτροπής  
10.Περί έγκρισης πρακτικού (Νο 2)ηλεκτρονικής αποσφράγισης, αξιολόγησης προσφορών του 

έργου «Προμήθεια –τοποθέτηση εξοπλισμού για την Αναβάθμιση παιδικών χαρών του 
Δήμου Μεγαρέων» (Ηλεκτρονικός διαγωνισμός 79666) , και την κατακύρωση του 
διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου 
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11.Περί έγκρισης του Πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής Διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού, Στάδιο Αξιολόγησης- βαθμολόγησης οικονομικών προσφορών εκπόνησης της 
μελέτης «Μελέτες Κυριακουλείου Πολιτιστικού Κέντρου», και την κατακύρωση της 

σύμβασης του εν λόγω ηλεκτρονικού διαγωνισμού  
12.Περί έγκρισης πρακτικού Νο 2 ηλεκτρονικής αποσφράγισης/ αξιολόγησης προσφορών του 

έργου «Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις Δήμου 

Μεγαρέων» (Ηλεκτρονικός διαγωνισμός 80657) , και την κατακύρωση του διαγωνισμού για 
την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του εν λόγω έργου 

13.Περί έγκρισης πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής Διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
(αρ.Συστ. 82871), Στάδιο Αξιολόγησης- βαθμολόγησης οικονομικών προσφορών 
εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη εσωτερικού δικτύου ομβρίων περιοχής Κέντρου και 

Πούντας της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Περάμου Δήμου Μεγαρέων», και την ανάθεση της 
σύμβασης στον προσφέροντα που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει 

βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με το άρθρο 21.4 της διακήρυξης για την εκπόνηση της 
εν λόγω μελέτης 

14.Περί έγκρισης 10ης παράτασης περαίωσης του έργου «Αντικατάσταση των αγωγών 

ύδρευσης της πόλης των Μεγάρων» 
15.Περί διαγραφής του συνολικού ποσού 124,02 € πλέον προσαυξήσεων από τους 

χρηματικούς καταλόγους του Δήμου μας, στους οποίους είναι εγγεγραμμένοι οι οφειλέτες 
α)Καψόπουλος Εμμανουήλ & β)Καψοπούλου Μαρία, για ΤΑΠ οικοπέδων ετών 2009 έως 
2018 

16.Περί διαγραφής ποσού 41,19 € πλέον προσαυξήσεων από τους χρηματικούς καταλόγους 
του Δήμου μας, στους οποίους είναι εγγεγραμμένη η κ. Καστανιά Παρασκευή του 

Αλεξάνδρου, για ΤΑΠ οικοπέδου ετών 2008 έως 2017 
17.Περί διαγραφής προστίμου ποσού 280,00 € , αυθαίρετης κατασκευής του κ. Μάρκου 

Αθανασίου του Λουκά, από τον 3ο χρηματικό κατάλογο, επί της οδού Αγίου Γεωργίου στην 
περιοχή «Μαρούγκα Κινέττας» του Δήμου Μεγαρέων 

18.Περί διαγραφής ποσού 31,95 € πλέον προσαυξήσεων  από τον χρηματικό κατάλογο του 

Δήμου μας, το οποίο αφορά ΤΑΠ οικοπέδων ετών 2014-2016 για το οικόπεδο ιδιοκτησίας 
κ.Πεντάκη Ρέντα Θάλειας, στην Δημοτική Κοινότητα της Ν.Περάμου 

19.Περί έγκρισης για τα έξοδα καταχώρισης εγγραπτέας πράξης στο Κτηματολογικό Γραφείο 
Μεγάρων, ύστερα από προσεπίκληση των κ.κ. Χαράλαμπου & Αγγελικής Μπακιρτζή 

20.Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την  άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 

5542/2019 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών -13ο Τριμελές- που αφορά την 
επιβολή προστίμου για παραβάσεις στο Χώρο Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων στη θέση 

«Καμπία» του Δήμου Μεγαρέων 
 

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων 

 
 

 
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Ι. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
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