
 

                            
        ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ               Μέγαρα  15-4-2020 

      ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΤΤΡΡΟΟΠΠΗΗ                  Αριθ.Πρωτ.:   
 

 
 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

 

 

 

  
Παρακαλείσθε όπως την    21-4-2020  ημέρα  ΤΡΙΤΗ  και ώρα 09:00  λάβετε μέρος σε τακτική 

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

 
 
1. Περί  έγκρισης των όρων διακήρυξης, για την αγορά απορριμματοφόρου 

2. Περί αποδοχής παραχώρησης τριών (3) αυτοκινήτων από τον Δήμο Φυλής για την διανομή 
ΤΕΒΑ κατ’ οίκον 

3. Περί έγκρισης του πρωτοκόλλου προσωρινής –οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή 
τεχνικών έργων για αντιπλημμυρική προστασία περιοχών Δήμου Μεγαρέων» 

4. Περί έγκρισης της Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους (αντικατάσταση μέλους) 

5. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 22/2020 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης 
του Δήμου Μεγαρέων (ΔΗΚΕΔΗΜΕ), που αφορά την Αναμόρφωση πρ/σμού, οικονομικού 

έτους 2020 
6. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 18/2020 απόφασης του Διοικητικού Σ/λίου του ΝΠΔΔ 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αθλητισμού «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» Δήμου Μεγαρέων, που αφορά την 

Ορθή επανάληψη της 181/2019 απόφασης του Διοικητικού Σ/λίου περί καταρτίσεως του 
πρ/σμού οικονομικού έτους 2020 του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Αλληλεγγύης  & Αθλητισμού 

«ΗΡΟΔΩΡΟΣ» Δήμου Μεγαρέων 
7. Περί : α) έγκρισης πρακτικών 1 και 2 της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού της 

προμήθειας «Προμήθεια τροφίμων έτους 2019 για τις ανάγκες των Νομικών Προσώπων του 

Δήμου {ΗΡΟΔΩΡΟΣ} – {ΔΗΚΕΔΗΜΕ} & για το Κοινωνικό Παντοπωλείο της Νέας Περάμου 
Δήμου Μεγαρέων και τη δομή παροχής βασικών αγαθών (ΚΔΩ.ΟΠΣ 5001587)», β) την 

ανάδειξη της επιχείρησης Αφοί Ιωάννου Παπαηλία ΟΕ, ως προσωρινού μειοδότη για την 
ομάδα 5 Είδη Αρτοποιείου και την ομάδα 6 Είδη Ζαχαροπλαστείου, και γ) την ματαίωση της 
διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την ομάδα 2, ως ανωτέρω 

8. Περί έγκρισης Πρακτικού Νο 3 ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για την προμήθεια 
«Δημιουργία ολοκληρωμένων , τουριστικών, προσβάσιμων, θαλάσσιων προορισμών Δήμου 

Μεγαρέων» 
9. Περί απαλλαγής επιχειρήσεων από τέλη καθαριότητος και ηλεκτροφωτισμού σύμφωνα με 

την από 20-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 68 τ.Α’)» 
10.Περί επιβολής τελών χρήσεως υπεδάφους 

 

 
 

 



 

 
 

 
11.Περί έγκρισης της καταβολής τόκων, επί ποσού 22.393,04 €, στον κ. Ιωάννη Βούλγαρη, 

σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 4230/2017 απόφαση του 13ου Τμήματος του Διοικητικού 

Εφετείου και την υπ’ αριθ. ΑΚΚ 266/2019 πράξη της Προέδρου του ιδίου Τμήματος του 
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 

 
 
 

 
 

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων 
 
 

 
 

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Ι. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 


