
 

                           ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

        ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ               Μέγαρα 14-5-2021 

      ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΤΤΡΡΟΟΠΠΗΗ                  Αριθ.Πρωτ.: 7017 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
  

Καλείσθε  την    18-5-2021   ημέρα  Τρίτη  και ώρα 09:00  να παρευρεθείτε στην 

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  της  τακτικής συνεδρίασης ,  για την συζήτηση  επί των κάτωθι θεμάτων :   
 

1. Έγκριση του υπ’ αριθ. Πρωτ. 6680/10-5-2021 Πρακτικού διερεύνησης τιμών για το σύνολο των 
προμηθειών/εργασιών/υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στην πράξη: «Ο ρόλος της ιστορικής 
πόλης των Μεγάρων στην Επανάσταση του 1821» για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο 

του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΤΡΙΤΣΗΣ», με κωδικό πρόσκλησης ΑΤ14 του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Πολιτισμός, 

Τουρισμός και Αθλητισμός», με τίτλο: ««Ελλάδα 1821 - Ελλάδα 2021» 
2. Έγκριση της υπ’ αριθ. 8/2021 μελέτης της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης  και 

Πληροφορικής με τίτλο: Υποέργο 2 «Εξωραϊσμός του περιβάλλοντα χώρου του τείχους της 
Αγίας Τριάδας Μεγάρων και του υδροβιότοπου Βουρκαρίου» , στο πλαίσιο  της  πράξης 
[ο ρόλος της ιστορικής πόλης των Μεγάρων στην Επανάσταση του 1821], στο πλαίσιο της 

πρόκλησης ΑΤ14 στον Αξονα Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και 
Αθλητισμός» του Προγράμματος Ανάπτυξη και |Αλληλεγγύη για την τοπική αυτοδιοίκηση  

{ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ} 
3. Έγκριση της υπ’ αριθ. 7/2021 μελέτης της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης  και 

Πληροφορικής με τίτλο: Υποέργο 1: «Δημιουργία ψηφιακού μουσείου- αποθετηρίου του 

τείχους της Αγίας Τριάδας Μεγάρων και του υδροβιότοπου Βουρκαρίου, καθώς και ανάδειξη- 
έκθεση του χρυσοκέντητου κειμηλίου της Ιεράς Μονής του Αγίου Ιωάννου Μακρυνού» στο 

πλαίσιο της πράξης [ο ρόλος της ιστορικής πόλης των Μεγάρων στην Επανάσταση του 1821], 
στο πλαίσιο της Πρόσκληςη ΑΤ14 στον Αξονα Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός 
και Αθλητισμός» του Προγράμματος Ανάπτυξη και |Αλληλεγγύη για την τοπική αυτοδιοίκηση 

{ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ} 
4. Έγκριση της υπ’ αριθ. 10/2021 μελέτης της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης  και 

Πληροφορικής με τίτλο: Υποέργο 4: «Διοργάνωση online διαδραστικού παιχνιδιού {τα μυστικά 
του τείχους της Αγίας Τριάδας και της Επανάστασης του 1821}», στο πλαίσιο της πράξης [ο 
ρόλος της ιστορικής πόλης των Μεγάρων στην Επανάσταση του 1821], στο πλαίσιο της 

πρόσκλησης ΑΤ14 στον Αξονα Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και 
Αθλητισμός» του Προγράμματος Ανάπτυξη και |Αλληλεγγύη για την τοπική αυτοδιοίκηση 

{ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ} 
5. Έγκριση της υπ’ αριθ. 9/2021 μελέτης της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης  και 

Πληροφορικής με τίτλο: Υποέργο 3: «Παραγωγή ντοκιμαντέρ 30 λεπτών με περιγραφή και 

αναπαράσταση της ιστορίας του τείχους της Αγίας Τριάδας Μεγάρων» στο πλαίσιο της πράξης 
[ο ρόλος της ιστορικής πόλης των Μεγάρων στην Επανάσταση του 1821],  στο πλαίσιο της 

πρόσκλησης ΑΤ14  στον Αξονα Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και 
Αθλητισμός» του Προγράμματος Ανάπτυξη και |Αλληλεγγύη για την τοπική αυτοδιοίκηση 
{ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ} 

6. Έγκριση της υπ’ αριθ. 11/2021 μελέτης της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης  και 
Πληροφορικής με τίτλο: Οριζόντιο Υποέργο: «Δράσεις ενημέρωσης- πληροφόρησης- 

ευαισθητοποίησης» στο πλαίσιο της πράξης [ο ρόλος της ιστορικής πόλης των Μεγάρων στην 
Επανάσταση του 1821],  στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ14  στον Αξονα Προτεραιότητας 
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«Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» του Προγράμματος Ανάπτυξη και 

|Αλληλεγγύη για την τοπική αυτοδιοίκηση {ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ} 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
7. Έγκριση του υπ’ αριθ. Πρωτ. 6890/12-5-2021 Πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικής κλήρωσης 

(κατά το άρθρο 221 παρ. 8α του Ν.4412/2016 για τον ορισμό τριμελούς επιτροπής (με 
αναπληρωτές) διαγωνισμού (όργανα για τη διενέργεια διαδικασιών σύναψης δημόσιας 
σύμβασης), για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΡΙΨΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 

ΜΕΓΑΡΩΝ» , και ορισμός Προέδρου της εν λόγω Επιτροπής, με τον αναπληρωτή του 
8. Έγκριση του υπ’ αριθ. Πρωτ. 6877/12-5-2021 Πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικής κλήρωσης 

(κατά το άρθρο 221 παρ. 8α του Ν.4412/2016 για τον ορισμό τριμελούς επιτροπής (με 
αναπληρωτές) διαγωνισμού (όργανα για τη διενέργεια διαδικασιών σύναψης δημόσιας 
σύμβασης), για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΛΟΓΩ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ» , και ορισμός Προέδρου της εν λόγω Επιτροπής, 
με τον αναπληρωτή του 

9. Έγκριση του υπ’ αριθ. Πρωτ. 6817/11-5-2021 Πρακτικού διενέργειας δημόσιας κλήρωσης 
(κατά το άρθρο 221 παρ. 8α του Ν.4412/2016 για τον ορισμό τριμελούς επιτροπής (με 
αναπληρωτές) διαγωνισμού (όργανα  για τη διενέργεια  διαδικασιών σύναψης δημόσιας 

σύμβασης)  από τεχνικούς υπαλλήλους του Δήμου μας , για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ 
ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ (χρηματοδότηση ΥΠΕΣ/ Φιλόδημος ΙΙ» , και 
ορισμός Προέδρου της εν λόγω Επιτροπής, με τον αναπληρωτή του 

10.Περί παράτασης εκπόνησης  της μελέτης , με τίτλο «Αναθεώρηση κυκλοφοριακής μελέτης της 

πόλης Μεγάρων (παλαιό και νέο σχέδιο) και σχεδιασμός κόμβων- φωτεινές σηματοδοτήσεις» 
11.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (2019) 
12.Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της πράξης [ο ρόλος της ιστορικής 

πόλης των Μεγάρων στην Επανάσταση του 1821],  στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ14  στον 
Αξονα Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» του Προγράμματος 
Ανάπτυξη και |Αλληλεγγύη για την τοπική αυτοδιοίκηση {ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ} 

13.Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για εκπροσώπηση του υπαλλήλου της Δ/νσης τεχνικών 
υπηρεσιών, του Δήμου Μεγαρέων, κ. Παναγιώτη Κεφαλόπουλου , για ποινική του υπόθεση, 

δυνάμει σχετικής έγκλησης (ΑΒΜ Χ 15-361) 
14.Παροχή πληρεξουσιότητας για παράσταση σε δικαστήριο την 26-5-2021 ενώπιον του Ποινικού 

Τμήματος του Αρείου Πάγου, όπου συζητείται μεταξύ άλλων α) η από 13-3-2020 αίτηση 

αναιρέσεως στην οποία άσκησε ο Αριστείδης Φλώρος  κατά της με αριθμό 184, 618, 1339, 
1476, 1705, 1725, 2034, 2409 και 2533/2019 καταδικαστικής απόφασης του Α΄ 

Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών (σύνθεση της 17.12.2018, ποινική 
υπόθεση ENERGA - HELLAS POWER), δίκη, στην οποία ο Δήμος  παραστάθηκε ως πολιτικώς 
ενάγων (όπως και πρωτοδίκως) και εκπροσωπήθηκε διά του δικηγόρου κ. Ανδρέα 

Παπαρρηγόπουλου (ΑΜ/ΔΣΑ 23298) και β) η από 15.7.2020 αίτηση της εταιρείας, με την 
επωνυμία  Κέντωρ ΑΕ (πρώην Energa AE), περί διορθώσεως-συμπληρώσεως της ανωτέρω υπ. 

αρ. 2533/2019 αποφάσεως 
 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
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ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Ι. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων 
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