
 

                            
        ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ               Μέγαρα  30-11-2020 

      ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΤΤΡΡΟΟΠΠΗΗ                  Αριθ.Πρωτ.: 20619 

   

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

 

  

 

  
Καλείστε  την    4-12-2020  ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 09:00   σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση  με 

τηλεδιάσκεψη για την συζήτηση  & λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι  θεμάτων :   

 
1. Έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του πρ/σμού του Δήμου Μεγαρέων 3ου τριμήνου 

2020 
2. Ολοκληρωμένο πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) (στοχοθεσία) γ’ τριμήνου 2020» 
3. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού για το υπ’ αριθ. 1559/2020 χρηματικό ένταλμα 

προπληρωμής και απαλλαγή του υπολόγου αυτού 
4. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού πρ/σμού –υπ’ αριθ. 40/2020 

τεχνική περιγραφή-, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών για την 
επισκευή ζημιών των οχημάτων του Δήμου που προέκυψαν από την πυρκαγιά της Κινέττας 
την  23-7-2018 (ΣΑΕ 055)», καθώς και την έγκριση της δαπάνης ποσού 4.260,00 € 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), για την προμήθεια ανταλλακτικών με απευθείας ανάθεση 
από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, με διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση,  βάσει του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ του Ν.4412/2016 και του 
άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4555/2018), λόγω της 
κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε απρόβλεπτα γεγονότα όπως αντιμετώπιση ζημιών 

και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού της 
χώρας (ΣΑΕ 055) 

5. Έγκριση της υπ’ αριθ. 27/2020 μελέτης με τίτλο «Συντήρηση και αποκατάσταση οδικού 
δικτύου του Δήμου Μεγαρέων λόγω πλημμύρων», της σκοπιμότητας αυτής,  καθώς και των 
τευχών αυτής, και την έγκριση της δημοπράτησης του εν λόγω έργου, με ανοικτή 

διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του 
Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά με βάση την τιμή συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), και την διεξαγωγή αυτού σύμφωνα με 
τις δ/ξεις του Ν.4412/2016 και με όρους που θα συντάξει η Οικονομική Επιτροπή 

6. Έγκριση του υπ’ αριθ. Πρωτ. 20168/23-11-2020 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης (2019), καθώς και την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη οικονομικό 

φορέα «Λεωνίδας Σιώρης & ΣΙΑ Ε.Ε.», με έκπτωση 42% 
7. Έγκριση του υπ’ αριθ. Πρωτ. 20138/20-11-2020 Πρακτικού αποσφράγισης των 

δικαιολογητικών του μειοδότη και ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης για την 
εκτέλεση της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου 
Συμβούλου Υποστήριξης του Δήμου στη Σύμβαση με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση, 

Αυτοματοποίηση και διαχείριση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων 
(οδοφωτισμός) στον Δήμο Μεγαρέων» και την κατακύρωση της εν λόγω Σύμβασης 
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8. Εγκριση της Επιτροπής προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, που 
αφορά την  υπηρεσία με τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τις ανάγκες του Δήμου 

Μεγαρέων» 
9. Έγκριση της παράτασης προθεσμιών δημόσιων συμβάσεων , ανεξάρτητα από το στάδιο 

ανάθεσης , σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 60 της από 20-3-2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν.4683/2020  
(Α’ 83) 

10.Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση εργασιών του έργου «Ανακατασκευή 
πλατείας μικρασιατών Νέας Περάμου» 

11.Εγκριση επιχορήγησης ποσού 3.000,00 € στο Σύλλογο Εργαζομένων Δήμου Μεγαρέων 

(ΣΕΔΗΜΕ) , για την αγορά 400) δενδρυλλίων που θα δωρηθούν στην Ομοσπονδία 
Συλλόγων Κινέττας 

 
 
 

 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 

 
 
 

 
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Ι. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

Δήμαρχος Μεγαρέων 
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