
 

                            
        ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ               Μέγαρα 24-3-2021 

      ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΤΤΡΡΟΟΠΠΗΗ                  Αριθ.Πρωτ.: 4467 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
  

Καλείσθε  την    29-3-2021   ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 09:00  να παρευρεθείτε στην 

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

 
1. Εγκριση   Ταμειακού Απολογισμού οικονομικού έτους 2020 
2. Έγκριση των όρων διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την σύναψη δημοσίων 

συμβάσεων του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΡΙΨΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 
ΜΕΓΑΡΩΝ» 

3. Έγκριση των όρων διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την σύναψη δημοσίων 
συμβάσεων του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΛΟΓΩ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ»  

4. Έγκριση των όρων διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την σύναψη δημοσίων 
συμβάσεων του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΜΕΓΑΡΕΩΝ (χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)» 

5. Έγκριση της υπ’ αριθ. 1/2021 μελέτης με τίτλο «Δράσεις ενημέρωσης- πληροφόρησης- 

ευαισθητοποίησης» Υποέργο 2 της Πράξης «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν 
αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος) στο Δήμο Μεγαρέων, έγκριση 

υποβολής πρότασης της πράξης «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν  αντισεισμικής 
προστασίας (προσεισμικός έλεγχος) στο Δήμο Μεγαρέων στο Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΤΡΙΤΣΗΣ του Υπουργείου Εσωτερικών στην πρόσκληση ΑΤ11 για χρηματοδότηση από 

τον Άξονα προτεραιότητας: «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της 
υπαίθρου και των οικισμών», και έγκριση αποδοχής των όρων πρόσκλησης της 

πρόσκλησης με αριθ.πρωτ. 14578/27-7-2020 και κωδικό ΑΤ11 με τίτλο Δράσεις για 
υποδομές που χρήζουν  αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος) στο Δήμο 
Μεγαρέων στο Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»  του Υπουργείου Εσωτερικών 

6. Έγκριση της υπ’ αριθ. 4/2021 μελέτης και των τεχνικών προδιαγραφών, της Δ/νσης 
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και πρασίνου, με τίτλο «Παροχή 

υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για την εκπόνηση σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών 
οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου Μεγαρέων 

7. Έγκριση της υπ’ αριθ. 1/2021 μελέτης της Δ/νσης Καθ/τος Ανακύκλωσης πρασίνου, της 

προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021» 

8. Έγκριση του υπ’ αριθ. Πρωτ. 3891/11-3-2021 Πρακτικού (Νο 2) της δημοπρασίας του 
συνοπτικού διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», και την κατακύρωση για την ανάδειξη αναδόχου 
9. Περί παραίτησης ή μη από την άσκηση ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθ. 6995/2020 

απόφασης του τριμελούς Εφετείου Αθηνών 
  

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
 
 

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Ι. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
Ο Δήμαρχος Μεγαρέων 

ΑΔΑ: ΨΕΓΜΩΚΠ-Λ0Ν
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