
 

                            
        ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ               Μέγαρα  30-1-2020 

      ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΤΤΡΡΟΟΠΠΗΗ                  Αριθ.Πρωτ.:  2165 
 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
  

  
 

  
Παρακαλείσθε όπως την    3-2-2020  ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 09:00  προσέλθετε στο 

Δημαρχείο σε τακτική συνεδρίαση για την συζήτηση  & λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι  

θεμάτων :   
 
 

1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση, τήρηση των λογαριασμών 
ταμειακής διαχείρισης μισθοδοσίας κ.λ.π. του Δήμου Μεγαρέων, καθώς και παροχή 

τραπεζικών εργασιών 
2. Περί αποδοχής δωρεάς από την «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» ποσού 1.000,00 € για την 

χορηγία του 3ου Βυζαντινού Αγώνα 

3. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 2/2020 απόφασης του Διοικητικού Σ/λίου του ΝΠΔΔ 
«ΗΡΟΔΩΡΟΣ», που αφορά την απ’ ευθείας ανάθεση για είδη σίτισης των νηπίων των Δ.Ε. 

Μεγάρων και Ν. Περάμου του ΝΠΔΔ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» με την διαδικασία του κατεπείγοντος, 
έως την ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού  από την υπηρεσία προμηθειών του 
Δήμου Μεγαρέων 

4. Σύνταξη όρων δημοπρασίας για την προμήθεια ειδών «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ, 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ, ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ», με κωδικό 

ΟΠΣ 5029226 στο Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία 2017-2020 

5. Σύνταξη των όρων δημοπρασίας του έργου invalor 101- a network for joint valorization of 
material flows in tourist areas,  με τίτλο «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ»  
6. Περί α) ακύρωσης 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 

7. Περί έγκρισης της Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους, σύμφωνα με το άρθρο 186 παρ. 
2 του Ν.4070/12 και του άρθρου 151 παρ. 1 του Ν.4412/2016 

8. Περί έγκρισης του Πρακτικού Νο Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης /Αξιολόγησης προσφορών, 

της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού  για το έργο «Κατασκευή έργων υποδομής στην 
περιοχή ΒΛΥΧΟ Μεγάρων όπου διαβίουν ΡΟΜΑ», και την ανάδειξη  προσωρινού μειοδότη  
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9. Περί έγκρισης του Πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού 

διαγωνισμού του έργου «Ανακατασκευή πλατείας Μικρασιατών Νέας Περάμου», και την 
ανάδειξη μειοδότη 

10.Περί διαγραφής ποσών τέλους διαδοχικής χρήσης τάφων, διαφόρων οφειλετών του Δήμου 

μας 
 

 
 
 

 
 

 
Ο Δήμαρχος Μεγαρέων 

 

 
 

 
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Ι. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
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