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ΠΡΟΚΛΗΗ  
 

  
Καιείζζε  ηελ    29-9-2021   εκέξα  Σεηάξηε  θαη ώξα 09:00  λα παξεπξεζείηε ζηελ 

ΣΗΛΕΔΙΑΚΕΨΗ  ηεο  ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ,  γηα ηελ ζπδήηεζε  επί ησλ θάησζη ζεκάησλ :   

 
 

1. Πεξί έγθξηζεο Ιζνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019 

2. Πεξί έγθξηζεο ή κε ηεο ππ’ αξηζ. 6/2021 απόθαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο κε ηίηιν 
«Πξνζρέδην Δηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο» 

3. Λήςε απόθαζεο γηα ηελ παξάηαζε ησλ ζπκβάζεσλ ηνπ πξνζσπηθνύ Ιδησηηθνύ Γηθαίνπ 
Οξηζκέλνπ Υξόλνπ πνπ είραλ ζπλαθζεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 74 
ηνπ Ν. 4745/2020, έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2021 ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 147 ηνπ 

Νόκνπ «Οξγαληζκόο ηνπ Ννκηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο (ΝΚ) θαη θαηάζηαζε ησλ 
ιεηηνπξγώλ θαη ησλ ππαιιήισλ ηνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

4. Πεξί έγθξηζεο ηνπ 2νπ Πξαθηηθνύ (αξηζ. Πξση. 13984/13-9-2021), απνζθξάγηζεο 
/αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ 

αλάδεημε αλαδόρνπ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΥΩΡΩΝ 
ΤΓΙΔΙΝΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΑΜΔΑ Δ ΥΟΛΙΚΔ ΜΟΝΑΓΔ ΣΟΤ 
ΓΗΜΟΤ ΜΔΓΑΡΔΩΝ», θαη ηελ θαηαθύξσζε απηνύ 

5. Πεξί έγθξηζεο Πξαθηηθνύ Νν 2 ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ 
γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 

ΣΟΤ ΟΓΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΜΔΓΑΡΔΩΝ ΛΟΓΩ ΠΛΗΜΜΤΡΩΝ» , θαη ηελ θαηαθύξσζε 
απηνύ 

6. Πεξί έγθξηζεο ή κε ηεο ππ’ αξηζ. 21/2021 κειέηεο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ, κε 

ηίηιν «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ» 
7. Πεξί έγθξηζεο ή κε ηεο παξάηαζεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΔΝΣΡΙΚΟΤ 

ΟΓΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΜΔΓΑΡΔΩΝ» 
8. Πεξί έγθξηζεο ηνπ Πξσηνθόιινπ Πξνζσξηλήο – Οξηζηηθήο Σκεκαηηθήο Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ 

κε ηίηιν « Καηαζθεπή Βξεθνλεπηαθνύ ηαζκνύ ζην Κ.Φ. 426 ζηελ πεξηνρή Αγ. Ισάλλε 

Γαιηιαίνπ (ππνέξγν 1) 
9. Πεξί έγθξηζεο ζπγθξόηεζεο επηηξνπήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ «Αλαβάζκηζε- επηζθεπή 

θεληξηθώλ νδηθώλ δηθηύσλ ησλ πόιεσλ ησλ Μεγάξσλ & ηεο Νέαο Πεξάκνπ ηνπ Γήκνπ 
Μεγαξέσλ» 

10.Πεξί έγθξηζεο ή κε ησλ όξσλ ζπκθώλνπ ζπλεξγαζίαο γηα ζπκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθό 

ζεκηλάξην ζε ζπλεξγαζία κε ην Ιλζηηηνύην Τγείαο ηνπ Παηδηνύ 
11.Πεξί έγθξηζεο ή κε ηεο εμεηδίθεπζεο δαπαλώλ γηα ηελ εθδήισζε κλήκεο γηα ηελ 

απειεπζέξσζε ησλ Μεγάξσλ 
 

Ο Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο 

 
 

 
ΣΑΜΟΤΛΗ Ι. ΓΡΗΓΟΡΙΟ 

Ο Γήκαξρνο Μεγαξέσλ 

ΑΔΑ: ΨΗΔΗΩΚΠ-Σ3Μ
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