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      ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΤΤΡΡΟΟΠΠΗΗ                  Αριθ.Πρωτ.: 4952 
 

 
 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
 

  
Καλείσθε  την    6-4-2021   ημέρα  Τρίτη  και ώρα 09:00  να παρευρεθείτε στην 

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

 
1. Εγκριση του υπ’ αριθ. Πρωτ. 4838/31-3-2021 Πρακτικού διερεύνησης τιμών, για το 

σύνολο των προμηθειών που περιλαμβάνονται στην πράξη: «Προμήθεια συστημάτων και 
ειδικού εξοπλισμού για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και της διοικητικής- 
επιχειρησιακής ικανότητας του Δήμου, καθώς και την καταπολέμηση της εξάπλωσης της 

πανδημίας στον Δήμο Μεγαρέων» 
2. Έγκριση του υπ’ αριθ. Πρωτ. 4839/31-3-2021 Πρακτικού διερεύνησης τιμών για το 

σύνολο των προμηθειών που περιλαμβάνονται στην Πράξη « Νέες Ψηφιακές υπηρεσίες 
και ανάπτυξη ευφυών εφαρμογών και συστημάτων έξυπνων πόλεων στον Δήμο 
Μεγαρέων» για την υποβολή πρότασης, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ανάπτυξης και 

αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με κωδικό πρόσκλησης 
ΑΤ08 του Άξονα προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση» με τίτλο «smarts cities ευφυείς 

εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια υγεία- πρόνοια, ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση, εκπαίδευση- πολιτισμό- τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και ,μέτρα 
πολιτικής προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της 

πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» 
3. Έγκριση παράτασης προθεσμίας παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες πιστοποίησης 

παιδικών χαρών του Δήμου Μεγαρέων» 
4. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας έργου με τίτλο «Ανακατασκευή πλατείας 

μικρασιατών Νέας Περάμου» 

5. Έγκριση δεδομένων μελέτης με τίτλο «Μελέτης κτηματογράφησης , πολεοδόμησης , 
πράξης εφαρμογής περιοχής Β’ κατοικίας [Αλεποχώρι] Δήμου Μεγαρέων»  

6. Έγκριση της υπ’ αριθ. 6/2021 τεχνικής περιγραφής της Δ/νσης Καθ/τας, Ανακύκλωσης 
πρασίνου & εξωτερικών συνεργείων, με τίτλο «Έργα σύνδεσης, μεταφοράς 
αποκατάστασης δικτύων οργανισμών κοινής ωφέλειας (ΟΚΩ) στον Δήμο Μεγαρέων» 

7. Έγκριση της υπ’ αριθ. 6/2021 μελέτης  της ΤΥΔΜ,  της σκοπιμότητας αυτής, καθώς και 
των τευχών της,  με τίτλο «Προμήθεια πέντε (5) μικρών ηλεκτροκίνητων οχημάτων και 

τεσσάρων (4) σταθμών φόρτισης στον Δήμο Μεγαρέων» 
8. Έγκριση της υπ’ αριθ. 7/2021 μελέτης της ΤΥΔΜ , της σκοπιμότητας αυτής, καθώς και 

των τευχών της, με τίτλο «Υποέργο 2: Προμήθεια τεσσάρων (4) μεγάλων 

ηλεκτροκίνητων οχημάτων στον Δήμο Μεγαρέων»   
 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
 

 
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Ι. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων 

ΑΔΑ: ΨΝ8ΚΩΚΠ-ΕΨΒ
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