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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

 

  
Καλείστε  την    14-12-2020  ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 09:00   σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση  με 

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

 
1. Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από τον διαχειριστή της πάγιας προκαταβολής του 

Δήμου Μεγαρέων 
2. Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από τον διαχειριστή της πάγιας προκαταβολής της 

Δημοτικής Κοινότητας Νέας Περάμου 

3. Έγκριση παράτασης της διάρκειας της σύμβασης με τίτλο «Παροχή υπηρεσίας τεχνικού 
συμβούλου για την οργάνωση διαδικασιών λειτουργίας αποθηκών και διαχείρισης 

αποθεμάτων του Δήμου Μεγαρέων» 
4. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπών προμηθειών/γενικών 

υπηρεσιών έτους 2021 βάσει του Ν. 4412/2016 

5. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού , που αφορά την υπηρεσία 
παροχής με τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τις ανάγκες του Δήμου Μεγαρέων», 

και την κατακύρωση αυτού 
6. Περί ορισμού Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής προμήθειας ΕΣΠΑ 
7. Περί ορισμού επιβλέποντος για τις εργασίες της υπηρεσίας «Μίσθωση μηχανημάτων έργου 

για τις ανάγκες του Δήμου Μεγαρέων» 
8. Αποδοχή δωρεάς από την «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.», διάφορων αγαθών για την λήψη 

μέτρων προστασίας από τον covid-19 
9. Περί έγκριση της διαγραφής χρηματικού ποσού, που αφορά πρόστιμο διατήρησης 

αυθαίρετης κατασκευής, στην περιοχή «Νέο Μάζι» Αλεποχωρίου του Δήμου Μεγαρέων,  

ιδιοκτησίας του κ. Καμπόλη Κυριάκου του Αναστασίου 
10.Περί διαγραφής ποσού βεβαιωμένης οφειλής , πλέον προσαυξήσεων, για (ΤΑΠ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ 

2019), στο όνομα Τσίλης Γαβριήλ, με κωδικό οφειλέτη 15552 
11.Περί διαγραφής ποσού βεβαιωμένης οφειλής, πλέον προσαυξήσεων για (Β,Γ,Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 

ΥΔΡΕΥΣΗ), στο όνομα Μέριανου Ελευθερία, με κωδικό οφειλέτη 81288 
12.Περί διαγραφής ποσού βεβαιωμένης οφειλής, πλέον προσαυξήσεων για (ΤΑΠ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ) 

για τα έτη 2010-2016 στο όνομα Τράτα Γεωργία, με κωδικό οφειλέτη 17125 

13.Περί διαγραφής ποσού βεβαιωμένης οφειλής, πλέον προσαυξήσεων για (ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 
ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ) , για Β’ τρίμηνο 2020, στο όνομα Χαραμπάρας Δημήτριος, με κωδικό 

οφειλέτη 77083 
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14.Περί διαγραφής ποσού βεβαιωμένης οφειλής , πλέον προσαυξήσεων για (ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ 

ΧΡΗΣΗ ΤΑΦΩΝ) για το έτος 2018, στο όνομα Καλλιούπη κληρονόμοι Γεωργίας), με κωδικό 
οφειλέτη 4865 

15.Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για ποινική υπόθεση της υπαλλήλου της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Μεγαρέων, κ.Σοφίας Μιχαλάκη, δυνάμει σχετικής έγκλησης (ΑΒΜ 
ΙΓ/17/13430), & έγκριση της δαπάνης 

16.Άσκηση μήνυσης για κοπή δέντρου εντός των ορίων του ΚΧ 88 του ρυμοτομικού σχεδίου 
της Κινέτας 

 
 

 

 
 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
 
 

 
 

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Ι. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
Δήμαρχος Μεγαρέων 
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