
 

                             
        ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ               Μέγαρα 2-7-2021 

      ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΤΤΡΡΟΟΠΠΗΗ                  Αριθ.Πρωτ.: 10096 
 

 
 
 

 
 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
 

 

  
Καλείσθε  την    6-7-2021   ημέρα  Τρίτη  και ώρα 09:00  να παρευρεθείτε στην 

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

 
 

1. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 20/2021 απόφασης του Διοικητικού Σ/λίου του Ν.Π.Δ.Δ. 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αθλητισμού «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» του Δήμου Μεγαρέων, με τίτλο 
«2η Αναμόρφωση πρ/σμού 2021 του  Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αθλητισμού 

«ΗΡΟΔΩΡΟΣ» του Δήμου Μεγαρέων» 
2. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 21/2021 απόφασης  του Διοικητικού Σ/λίου του Ν.Π.Δ.Δ. 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αθλητισμού «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» του Δήμου Μεγαρέων, με τίτλο 

«Εγκριση στοχοθεσίας της αναμόρφωσης πρ/σμού 2021 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης & Αθλητισμού «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» του Δήμου Μεγαρέων» 

3. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 22/2021 απόφασης  του Διοικητικού Σ/λίου του Ν.Π.Δ.Δ. 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αθλητισμού «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» του Δήμου Μεγαρέων, με τίτλο 

«Εγκριση τριμηνιαίας έκθεσης του ισολογισμού του 1ου τριμήνου του οικ.έτους 2021 
του Διοικητικού Σ/λίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αθλητισμού 
«ΗΡΟΔΩΡΟΣ» του Δήμου Μεγαρέων»  

4. Περί  αποδοχής επιχορήγησης ποσού 65.959,95 € , για την κάλυψη δαπανών παροχής 
υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες ή μη παραλίες, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του αρ. 7  του Π.Δ. 71/2020 
5. Περί αποδοχής επιχορήγησης ποσού 4.274.083,60 € για την εξόφληση ληξιπρόθεσμών 

υποχρεώσεων τους προς τρίτους 

6. Περί έγκρισης του υπ’ αριθ. Πρωτ. 10091/2-7-2021 πρακτικού της Επιτροπής 
διενέργειας συνοπτικών διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών έτους 2021, που 

αφορά την «Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου και των 
Νομικών του Προσώπων για το έτος 2021 και την κατακύρωση αυτής 

7. Περί έγκρισης εξειδίκευσης της δαπάνης με τίτλο «Έξοδα κηδείας» για την κάλυψη 

εξόδων στον κ. Σκλαβούνο Σωκράτη τους Άγγελου  
8. Περί έγκρισης εξειδίκευσης δαπανών της πίστωσης με τίτλο «Πολιτιστικές εκδηλώσεις 

Δημοτικής Κοινότητας Νέας Περάμου» 
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9. Περί έγκρισης εξειδίκευσης δαπανών της πίστωσης με τίτλο «Πολιτιστικές εκδηλώσεις 

Δημοτικής Κοινότητας Μεγάρων» 
10.Περί έγκρισης εξειδίκευσης δαπανών της πίστωσης με τίτλο «Πανηγύρι Αγίου 

Παντελεήμονα Δημοτικής Κοινότητας Νέας Περάμου» 

11.Περί επιστροφής ποσού στον κ. Σεβαστή Ιωάννη του Παναγιώτη (Κ.Ο. 79424) 
12.Περί άσκησης ή μη , αίτησης προσδιορισμού οριστικής τιμής μονάδος, ενώπιον του 

Εφετείου Αθηνών για ιδιοκτησία Αικατερίνης Αργυράκη, στην περιοχή Κινέττας 
Μεγάρων 

13.Περί άσκησης διοικητικής προσφυγής κατά της με αριθ. Πρωτ. 440425/2021 απόφασης 

της Περιφέρειας Αττικής «για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων στον Δήμο Μεγαρέων 
για τις ανεξέλεγκτες απορρίψεις στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων σε οικόπεδο 

έκτασης περίπου πέντε (5) στρεμμάτων στα Μέγαρα για παραβάσεις της 
περιβαλλοντικής Νομοθεσίας» 

14.Έγκριση της προτεινόμενης προτεραιοποίησης των προτάσεων που έχουν υποβληθεί 

από τον Δήμο Μεγαρέων στο πλαίσιο του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» 
 

 
 

 

 
 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
 
 

 
 

 
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Ι. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων 
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