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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

   
  
  

Παρακαλείσθε όπως την    17-3-2020  ημέρα  Τρίτη   και ώρα 09:00  προσέλθετε στο 
Δημαρχείο σε τακτική συνεδρίαση για την συζήτηση  & λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι  

θεμάτων :   
 

 
1. Αναμόρφωση πρ/σμού οικονομικού έτους 2020 
2. Περί έγκρισης πιστοποίησης καλής εκτέλεσης του έργου «Ηλεκτρομηχανολογική 

εγκατάσταση αντλιοστασίου»,  οριστική παραλαβή 
3. Περί έγκρισης πιστοποίησης καλής εκτέλεσης του έργου «Σύνδεση δικτύου αποχέτευσης 

Σχολής Πυροβολικού με το δίκτυο πόλης της Νέας Περάμου», οριστική παραλαβή 
4. Περί οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο  «Προμελέτη για την ύδρευση του οικισμού 

Καβελάρη» 

5. Απ’ ευθείας ανάθεση σε καταστήματα και συνεργεία για συντήρηση οχημάτων και 
μηχανημάτων την περίοδο της αποκατάστασης των ζημιών από την πλημμύρα στη Νέα 

Πέραμο στις 26-6-2018 
6. Απ’ ευθείας ανάθεση σε καταστήματα και συνεργεία για συντήρηση οχημάτων και 

μηχανημάτων την περίοδο της αποκατάστασης των ζημιών από την πλημμύρα στη Νέα 

Πέραμο στις 26-6-2018 
7. Απ’ ευθείας ανάθεση σε καταστήματα και συνεργεία για συντήρηση οχημάτων και 

μηχανημάτων την περίοδο της αποκατάστασης των ζημιών από την πλημμύρα στην Κινέττα 
στις 25-11-2019 

8.  Περί ακύρωσης της υπ’ αριθ. της υπ’ αριθ. 292/2019 απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής, που αφορά την έγκριση καθορισμού των όρων διακήρυξης με την διαδικασία 
του κατεπείγοντος για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ» β) τον καθορισμό των όρων 
διακήρυξης με την διαδικασία του κατεπείγοντος , της εν λόγω μελέτης, και γ) τον ορισμό 

της Επιτροπής διαπραγμάτευσης , για την εν λόγω μελέτη 
9. Περί ανάκλησης της υπ’ αριθ. 44/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης 

της 7/2020 μελέτης του έργου με τίτλο «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών που 

προκλήθηκαν από τα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα της 24-25 Νοεμβρίου 2019 στην 
τοπική κοινότητα Κινέττας του Δήμου Μεγαρέων 

10.Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 10/2020 μελέτης του έργου με τίτλο ««Επείγουσες εργασίες 
αποκατάστασης ζημιών που προκλήθηκαν από τα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα της 24-25 
Νοεμβρίου 2019 στην τοπική κοινότητα Κινέττας του Δήμου Μεγαρέων 

11.Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 8/2020 μελέτης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης του έργου 
«Αποπεράτωση Α’ ορόφου Δημοτικής Βιβλιοθήκης (Β’ Φάση)» 
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12.Περί έγκρισης του πρακτικού αποσφράγισης των δικαιολογητικών του μειοδότη και ελέγχου 

των δικαιολογητικών κατακύρωσης για την εκτέλεση της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών με 
τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση, Αυτοματοποίηση και Διαχείριση του Δικτύου 

Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) στο Δήμο Μεγαρέων» 
13.Περί έγκρισης πρακτικού 1 και πρακτικού 2 της επιτροπής διενέργειας ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών για την «Δημιουργία ολοκληρωμένων, 

τουριστικών, προσβάσιμων, θαλάσσιων προορισμών Δήμου Μεγαρέων» 
14.Περί έγκρισης  της μη άσκησης αναίρεσης κατά της υπ’ αριθ. 4262/2019 απόφασης του 

Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, για υπόθεση με τον κ. Αναστάσιο Τζεμπελίκο 
15.Περί έγκρισης της μη άσκησης αναίρεσης κατά της υπ’ αριθ. 126/2010 απόφασης του 

Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, για υπόθεση με τον κ. Αθανάσιο Πούλο 

16.Περί έγκρισης της μη άσκησης αναίρεσης κατά της υπ’ αριθ. 4864/2019 απόφασης του 
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, για υπόθεση με την ανώνυμη εταιρεία «ΜΕΤΡΟ ΑΤΕ» 

 
 

 

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων 
 

 
 
 

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Ι. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
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