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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

 

  
Καλείστε  την    29-12-2020  ημέρα  Τρίτη  και ώρα 09:00   σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση  με 

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

 
1. Έγκριση  αποδοχής χρηματοδότησης της Πράξης με τίτλο «Κατασκευή και αναβάθμιση 

αθλητικών υποδομών στον Δήμο Μεγαρέων, του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, στο 
πλαίσιο της πρόσκλησης IV» 

2. Έγκριση  αποδοχής χρηματοδότησης της Πράξης με τίτλο «Κατασκευή ραμπών και χώρων 

υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου 
Μεγαρέων, του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΙΧ» 

3. Έγκριση  αποδοχής χρηματοδότησης της Πράξης του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση 
κοινοχρήστων χώρων επί της οδού 28ης Οκτωβρίου στα Μέγαρα», του χρηματοδοτικού 
προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου στον άξονα 

προτεραιότητας 1 : Περιβαλλοντικό ισοζύγιο 2019-2020 
4. Έγκριση  αποδοχής χρηματοδότησης της Πράξης του έργου με τίτλο «Λειτουργική και 

αισθητική αναβάθμιση πλατείας Αγίου Ιωάννου Γαλιλαίου στα Μέγαρα», του 
χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 
στον άξονα προτεραιότητας 1 : Περιβαλλοντικό ισοζύγιο 2019-2020 

5. Έγκριση της μελέτης και των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια 
απορριμματοφόρου οχήματος με σύστημα πλύσης κάδων» 

6. Εγκριση της μελέτης και των τεχνικών προδιαγραφών για την μίσθωση με τίτλο «Μίσθωση 
μηχανημάτων έργου 

7. Έγκριση μελέτης που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 

για κίνηση των μεταφορικών μέσων & μηχανημάτων προς κάλυψη έκτακτων κι επιτακτικών 
αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του Κορωναιού covid-19 

8. Εξειδίκευση δαπανών εορτής Πρωτοχρονιάς του επόμενου έτους 
9. Έγκρισης του υπ’ αριθ. Πρωτ. 23106/21-12-2020 πρακτικού για την ανάδειξη αναδόχου 

του έργου με τίτλο «Κατασκευή αθλητικού δαπέδου στον αύλειο χώρο του Γυμνασίου 
Ν.Περάμου» , και την κατακύρωση του διαγωνισμού 

10.Έγκριση της οριστικής παραλαβής (αυτοδίκαια) και επιστροφή εγγυητικής επιστολής καλής 

εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή δρόμου στη θέση «Ανω Πευκενέας» για την διασύνδεση 
της επαρχιακής οδού Μαζίου (51) θέση απογιούρισμα με την επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου 

(50) θέση «ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΕΙΚΑ» 
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11.Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής παρακολούθησης που αφορά  την «Απολύμανση κάδων 

για τον περιορισμό διάδοσης του Κορωνοιού covid-19» 
12.Σύνταξη όρων διακήρυξης για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρου 

οχήματος με σύστημα πλύσης κάδων» 
13.Σύνταξη όρων διακήρυξης που αφορά την μίσθωση με τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων 

έργου»  

14.Περί διαγραφής προστίμου αυθαίρετης κατασκευής ιδιοκτησίας κ. Σιδηροπούλου Σόνιας του 
Ευσταθίου 

 
 
 

 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 

 
 
 

 
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Ι. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

Δήμαρχος Μεγαρέων 
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