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 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: ΔΛΔΝΗ ΑΛΔΞ.ΚΟΜΠΟΤΛΗ 
ΣΗΛ.:22960-81632 
Email: elenikob@yahoo.gr  

ΠΡΟΚΛΗΗ 
 

  Καιείζζε  ηελ   9-8-2022   εκέξα Σξίηε θαη ώξα 09:15  λα παξεπξεζείηε ζηελ ΣΗΛΕΔΙΑΚΕΨΗ ηεο  

ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ,  γηα ηελ ζπδήηεζε  & ιήςε απνθάζεσλ επί ησλ θάησζη  ζεκάησλ :  

 

1. Πεξί έγθξηζεο ηεο έθζεζεο ησλ απνηειεζκάησλ εθηέιεζεο ηνπ πξ/ζκνύ ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ 2νπ 

ηξηκήλνπ 2022 

2. Πεξί έγθξηζεο νινθιεξσκέλνπ πιαηζίνπ δξάζεο (ΟΠΓ) (ζηνρνζεζίαο) β’ ηξηκήλνπ 2022 

3. Πεξί έγθξηζεο απόδνζεο ινγαξηαζκνύ γηα ην ππ’ αξηζ. 1202/2022 ρξεκαηηθό έληαικα πξνπιεξσκήο 

θαη απαιιαγή ηνπ ππνιόγνπ απηνύ 

4. Πεξί έγθξηζεο απόδνζεο ινγαξηαζκνύ γηα ην ππ’ αξηζ. 761/2022 ρξεκαηηθό έληαικα πξνπιεξσκήο 

θαη απαιιαγή ηνπ ππνιόγνπ απηνύ 

5. Πεξί έγθξηζεο ησλ δύν (2) πξαθηηθώλ, ηνπ άγνλνπ δηαγσληζκνύ, πνπ αθνξά ηελ κίζζσζε κε ηίηιν 

«ΜΙΘΩΗ ΠΑΡΑΥΩΡΗΗ ΑΠΛΗ ΥΡΗΗ ΑΙΓΙΑΛΟΤ ΣΙ ΠΔΡΙΟΥΔ Α)ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ 

ΚΙΝΔΣΣΑ,  ΚΑΙ Β)ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ, ΡΙΒΙΔΡΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΝΔΑ ΠΔΡΑΜΟΤ 

6. Πεξί έγθξηζεο ηνπ ππ’ αξηζ. Πξση. 13361/2-8-2022 πξαθηηθνύ δεκόζηαο θιήξσζεο, γηα ηελ 

παξαρώξεζε θελσζέλησλ πεξηπηέξσλ30% ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ, θαη θαηαθύξσζε απηώλ 

7. Πεξί έγθξηζεο  1νπ Αλαθεθαιαησηηθνύ Πίλαθα Δξγαζηώλ (1νπ Α.Π.Δ.), ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «Καηαζθεπή 

ξακπώλ θαη ρώξσλ πγηεηλήο γηα ηελ πξόζβαζε θαη ηελ εμππεξέηεζε ΑΜΔΑ ζε ζρνιηθέο κνλάδεο» ηνπ 

Γήκνπ Μεγαξέσλ (ρξεκαηνδόηεζε ΤΠΔ/Φηιόδεκνο ΙΙ) 

8. Πεξί έγθξηζεο ηνπ Πξσηνθόιινπ Οξηζηηθήο Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «Δπηζθεπή θζαξκέλσλ 

αγξνηηθώλ νδώλ πνπ νδεγνύλ ζε δαζηθνύο δξόκνπο ζηα πιαίζηα ππξνπξνζηαζίαο ηεο πεξηνρήο 

Μεγάξσλ»  

9. Πεξί έγθξηζεο ηνπ Πξσηνθόιινπ Οξηζηηθήο Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «Καηαζθεπή ζηακπσηνύ 

νδνζηξώκαηνο ζηελ νδό Μαξθέιινπ» 

10. Πεξί έγθξηζεο ή κε παξάηαζεο πξνζεζκίαο ηεο κειέηεο, κε ηίηιν «Μειέηεο Κπξηαθνπιείνπ 

Πνιηηηζηηθνύ Κέληξνπ» 

11. Πεξί έγθξηζεο ή κε εμεηδίθεπζεο δαπαλώλ ησλ Πνιηηηζηηθώλ Δθδειώζεσλ γηα ηνλ Δνξηαζκό ησλ 100 

ρξόλσλ από ηελ Μηθξαζηάηηθε θαηαζηξνθή 

12. Πεξί έγθξηζεο ή κε δηαγξαθήο πξνζηίκνπ δηαηήξεζεο ηνπ θ.Αλαγλσζηίδε Φίιηππνπ 

13. Πεξί απνδνρήο ή κε ηεο ζπκβηβαζηηθήο πξόηαζεο ηνπ Γήκνπ πεξί θαηαβνιήο επηδηθαζζέληνο πνζνύ 

ζε θαζέλαλ από ηνπο 13 ζρνιηθνύο θύιαθεο, ζε ηξεηο (3) ηζόπνζεο δηκεληαίεο δόζεηο 

14. Πεξί έγθξηζεο ή κε θαηαβνιήο απνδεκίσζεο, ιόγσ πξόθιεζεο θζνξώλ ζε ΙΥ όρεκα-(εμσδηθαζηηθό 

ζπκβηβαζκό)- 

15. Πεξί έγθξηζεο ή κε θνηλνπνίεζεο εμώδηθσλ πξνθιήζεσλ, πεξί άξζεο δέζκεπζεο ηξαπεδηθώλ 

ινγαξηαζκώλ ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ 

16. Πεξί έγθξηζεο γηα α)ηε ύλαςε ύκβαζεο Γσξεάο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ κε ηελ 

«Ηιεθηξηθή Γηαζύλδεζε Κξήηεο – Αηηηθήο Αξηάδλε Μνλνπξόζσπε Αλώλπκε Δηαηξεία Δηδηθνύ 

θνπνύ», κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «Αξηάδλε Interconnection Μνλνπξόζσπε ΑΔΔ», β) ηνλ νξηζκό 

ηξηκεινύο επηηξνπήο παξαθνινύζεζεο δσξεάο ηνπ άξζξνπ 5 απηήο από ηα πξνηεηλόκελα κέιε θαη γ) 

ηελ εμνπζηνδόηεζε ηνπ Γεκάξρνπ Μεγαξέσλ λα θαηαξηίζεη ηα παξαξηήκαηα ηα νπνία ζα 

πξνζαξηεζνύλ ζηε ζύκβαζε πνπ εγθξίλεηαη θαη λα ξπζκίζεη θάζε αλαγθαία άιιε ιεπηνκέξεηα γηα 

ηε ζπλνκνιόγεζή ηεο 

 

Ο Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο 

 

ΣΑΜΟΤΛΗ Ι. ΓΡΗΓΟΡΙΟ 

Γήκαξρνο Μεγαξέσλ 

mailto:elenikob@yahoo.gr
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