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Καλείστε  την    9-11-2020  ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 09:30   σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση  με 

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

1. Έγκριση του υπ’ αριθ. πρωτ. 17428/8-10-2020 Πρακτικού περί διεξαγωγής συνοπτικού 
διαγωνισμού για την επιλογή προσωρινού αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ», 
και την ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό μειοδότη 

2. Έγκριση του υπ’ αριθ. πρωτ. 19065/4-11-2020 Πρακτικού διενέργειας δημόσιας κλήρωσης, 

για τον ορισμό τριμελούς επιτροπής (με αναπληρωτές) διαγωνισμού, από τεχνικούς 
υπαλλήλους του Δήμου μας, για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (2019)», και ορισμός Προέδρου με τον αναπληρωτή του 
3. Έγκριση του υπ’ αριθ. πρωτ. 18886/3-11-2020 Πρακτικού διενέργειας δημόσιας κλήρωσης, 

για τον ορισμό τριμελούς επιτροπής (με αναπληρωτές) διαγωνισμού από τεχνικούς 

υπαλλήλους του Δήμου μας, για την μελέτη με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» , και ορισμός Προέδρου με τον αναπληρωτή του 
4. Έγκριση της μελέτης με τίτλο: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΜΕΓΑΡΩΝ» 

5. Πρόταση υποβολής για την ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικών κτιρίων Δήμου Μεγαρέων 

στο Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ» στον άξονα Προτεραιότητας 4 «Προώθηση της ενεργειακής 
απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και της συμπαραγωγής και προώθηση χαμηλών εκπομπών 

διοξειδίου του άνθρακα στις αστικές περιοχές», με τίτλο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ» 

6. Περί διαγραφής ποσού από χρηματικό κατάλογο του Δήμου μας , πλέον προσαυξήσεων, το 

οποίο αφορά δαπάνη διακλάδωσης και σύνδεσης για λογαριασμό αποχέτευσης της  
κ. Ζαχαροπούλου- Βασιλειάδου Φανής 

7. Περί διαγραφής ποσού από χρηματικό κατάλογο του Δήμου μας , πλέον προσαυξήσεων, το 
οποίο αφορά δαπάνη διακλάδωσης και σύνδεσης για λογαριασμό αποχέτευσης του 
κ.Δαρδαβέση Παναγιώτη 

8. Περί διαγραφής ποσού από χρηματικό κατάλογο του Δήμου μας , πλέον προσαυξήσεων, το 
οποίο αφορά δαπάνη διακλάδωσης και σύνδεσης για λογαριασμό αποχέτευσης του 

κ.Καραγεωργίου Νικόλαου 
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9. Περί διαγραφής ποσού από χρηματικό κατάλογο του Δήμου μας , πλέον προσαυξήσεων, το 
οποίο αφορά δαπάνη διακλάδωσης και σύνδεσης για λογαριασμό αποχέτευσης των  

 κ κ. Πνευματικάκη Γεώργιου και Πνευματικάκη Αικατερίνης  
10.Περί διαγραφής ποσού –βεβαιωμένης οφειλής- , πλέον προσαυξήσεων για τακτικά έσοδα 

και τέλη ύδρευσης για το Α’ τρίμηνο 2020, που αφορά τον κ. Χαραμπάρα Δημήτριο, 

(κωδ.οφειλέτη 77083) 
11.Περί διαγραφής ποσού –βεβαιωμένης οφειλής- , πλέον προσαυξήσεων, για Τ.Α.Π. μη 

ηλεκτροδοτούμενα τέλη καθ/τος & φόρος ηλεκτρ/των χώρων, στο όνομα Αγγελόπουλος 
Ευάγγελος (κωδ.οφειλέτη 16686) 

12.Περί διαγραφής ποσού –βεβαιωμένης οφειλής- , πλέον προσαυξήσεων, για ΙΡΤ Τ.Α.Π. 

οικοπέδων, για τα έτη 2004 έως και 2015,  στο όνομα Σοφία Αρτέμη (κωδ. οφειλέτη 
57801) 

13.Περί διαγραφής ποσού –βεβαιωμένης οφειλής- , πλέον προσαυξήσεων για διαδοχική χρήση 
τάφων έτους 2017, στο όνομα Γαρείος Γεώργιος, (κωδ.οφειλέτη 7778) 

14.Περί διαγραφής ποσού –βεβαιωμένης οφειλής- , πλέον προσαυξήσεων, για ΙΡΤ Τ.Α.Π. 

οικοπέδων, για το έτος 2019,  στο όνομα Δασκάλου Χρυσαυγή,  (κωδ. οφειλέτη 65699) 
15.Περί διαγραφής ποσού –βεβαιωμένης οφειλής- , πλέον προσαυξήσεων, για διαδοχική χρήση 

τάφων για το έτος 2018,  στο όνομα Γυφτοχρύστου Ευαγγελία,  (κωδ. Οφειλέτη 98535) 
16.Περί διαγραφής ποσού –βεβαιωμένης οφειλής- , πλέον προσαυξήσεων, για διαδοχική χρήση 

τάφων για το έτος 2018,  στο όνομα Ευθυμίου Βάγια Ελένη,  (κωδ. Οφειλέτη 77282) 

17.Περί διαγραφής ποσού –βεβαιωμένης οφειλής- , πλέον προσαυξήσεων, για εισφορά σε 
χρήμα στο Αλεποχώρι, για το έτος 2018,  στο όνομα Ζουμπουρλής Ιωάννης,  (κωδ. 

Οφειλέτη 33684) 
18.Περί διαγραφής ποσού –βεβαιωμένης οφειλής- , πλέον προσαυξήσεων, για ΙΡΤ Τ.Α.Π. 

Οικοπέδων, για το έτος 2017,  στο όνομα Ράπτη Ναταλία,  (κωδ. Οφειλέτη 3734) 

19.Περί διαγραφής ποσού –βεβαιωμένης οφειλής- , πλέον προσαυξήσεων, για διαδοχική χρήση 
τάφων, για το έτος 2016,  στο όνομα Καλλιούπη κληρ. Γεωργίας,  (κωδ. Οφειλέτη 4865) 

20.Περί διαγραφής ποσού –βεβαιωμένης οφειλής- , πλέον προσαυξήσεων, για ΙΡΤ Τ.Α.Π. 
Οικοπέδων, για το έτος 2019,  στο όνομα Κοτήλη Παναγιώτα,  (κωδ. Οφειλέτη 71104) 

21.Περί διαγραφής ποσού –βεβαιωμένης οφειλής- , πλέον προσαυξήσεων, για διαδοχική χρήση 
τάφων, για το έτος 2018,  στο όνομα Σταυράκης Αναστάσιος,  (κωδ. Οφειλέτη 3709) 

22.Περί διαγραφής ποσού –βεβαιωμένης οφειλής- , πλέον προσαυξήσεων, για διαδοχική χρήση 

τάφων, για το έτος 2016,  στο όνομα Χατζή Πολυτίμη Χα Παναγιώτη,  (κωδ. Οφειλέτη 
8666) 

23.Περί διαγραφής ποσού –βεβαιωμένης οφειλής- , πλέον προσαυξήσεων, για διαδοχική χρήση 
τάφων, για το έτος 2019,  στο όνομα Χατζηπολυχρόνη Ειρήνη,  (κωδ. Οφειλέτη 82347) 

24.Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να παρασταθεί ενώπιον του Ποινικού τμήματος του 

Αρείου Πάγου, και να εκπροσωπήσει τον Δήμο Μεγαρεών, κατά του κ. Αριστείδη Φλώρου, 
και έγκριση της δαπάνης 

25.Νομική εκπροσώπηση υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για ποινική τους 
υπόθεση (ΑΒΜ Ε/2020/103) 

 

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων 
 

 
 

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Ι. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
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