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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

 

  
Καλείσθε  την    23-3-2021   ημέρα  Τρίτη  και ώρα 09:30  να παρευρεθείτε στην 

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

 
 

1. Εγκριση  παράτασης της συνολικής διάρκειας , της υπ’ αριθ. 818/20-1-2021 σύμβασης 
που αφορά την «Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για την σύνταξη και 
προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Μεγαρέων στο 

πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ06 του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ στον Άξονα 
προτεραιότητας: Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των Πόλεων, της υπαίθρου και 

των οικισμών με τίτλο [Αστική Αναζωογόνηση]» 
2. Έγκριση παράτασης της συνολικής διάρκειας, της υπ’ αριθ. 467/13-1-2021 σύμβασης 

που αφορά την «Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για την σύνταξη και 

προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Μεγαρέων στο 
πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ04 του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ στον Άξονα 

προτεραιότητας {Περιβάλλον} με τίτλο {Χωριστή Συλλογή Αποβλήτων, Γωνιές 
Ανακύκλωσης και Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων]» 

3. Έγκριση παράτασης της συνολικής διάρκειας, της υπ’ αριθ. 505/13-1-2021 σύμβασης, 

που αφορά την «Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για την σύνταξη και 
προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Μεγαρέων στο 

πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ07 του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ στον Άξονα 
προτεραιότητας: Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός με τίτλο [Αξιοποίηση 
του κτιριακού αποθέματος των Δήμων]»  

4. Έγκριση παράτασης της συνολικής διάρκειας της υπ’ αριθ. 352/11-1-2021 σύμβασης, 
που αφορά την «Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για την σύνταξη και 

προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Μεγαρέων στο 
πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ08 του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, στον Άξονα 
προτεραιότητας [ψηφιακή σύγκλιση]» 

5. Έγκριση του υπ’ αριθ. Πρωτ. 4182/18-3-2021 Πρακτικού διερεύνησης τιμών για το 
Υποέργο 2 «Δράσεις Ενημέρωσης- Πληροφόρησης- Ευαισθητοποίησης» της Πράξης  

«Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος) 
στον Δήμο Μεγαρέων» 

6. Σύνταξη όρων δημοπρασίας για την «Εκμίσθωση ακινήτου Δήμου Μεγαρέων στην 

περιοχή Εξω Βρύση Μεγάρων (ΟΤ 664), για χρήση γραφείων» 
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7. Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 134.580,00 € για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας 
προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στις 
σχολικές μονάδες του Δήμου 

8. Έγκριση της μελέτης που αφορά την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΜΕΓΑΡΕΩΝ» , με διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, βάσει 
του αρθρ. 32 παρ. 2 περ. γ’ του Ν.4412/2016 και του αρθρ. 72 του Ν.3852/2010, λόγω 
κατεπείγουσας ανάγκης, έως την ολοκλήρωση της ετήσιας διαγωνιστικής διαδικασίας 

  
 

 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 

 

 
 

 
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Ι. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων 
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