
 

                     
        ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ              Μέγαρα  3-5-2018 

          ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΤΤΡΡΟΟΠΠΗΗ                  Αριθ.Πρωτ.: 8875 
 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
    
  

Παρακαλείσθε όπως την    7-5-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30  προσέλθετε στο Δημαρχείο σε 

τακτική συνεδρίαση για την συζήτηση  & λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων :   

 

 

 

1. Περί έγκρισης πρακτικού άγονης δημοπρασίας για την «Μίσθωση παραχώρησης απλής χρήσης 

αιγιαλού στις περιοχές Α)Κινέττας Μεγάρων & Β)Ακρογιάλι της Δημοτικής Κοινότητας Ν.Περάμου του 

Δήμου Μεγαρέων 

2. Περί έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής έτους 2018 για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και των 

τεχνικών προσφορών καθώς και την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών για όλες τις 

διαδικασίες συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών του Ν.4412/2017 που διεξάγονται μέσω 

ΕΣΗΔΗΣ, και την κατακύρωση αυτών 

3. Σύνταξη όρων δημοπρασίας για την «Εκμίσθωση μιας θέσης περιπτέρου στον Κ.Χ. 256 του 

οικισμού Κινέττας του Δήμου Μεγαρέων» 

4. Σύνταξη όρων δημοπρασίας για την «Εκμίσθωση μιας θέσης περιπτέρου στην οδό 28ης 

Οκτωβρίου 148, της Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων, του Δήμου Μεγαρέων» 

5. Σύνταξη όρων δημοπρασίας του έργου «Επισκευή οδών Α.Παπανδρέου & Γεωργίου Καστάνη 

(Περιφ. Αλεποχωρίου» 

6. Σύνταξη όρων δημοπρασίας του έργου «Μελέτη αποκατάστασης και αντιμετώπισης 

προβλημάτων λόγω διάβρωσης και ανακατασκευής των τμημάτων τοίχων που έχουν 

καταρρεύσει στην παραλία Βαρέας» 

7. Περί έγκρισης του πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικής κλήρωσης για ορισμό οργάνων διενέργειας 

διαδικασιών σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου «Αναβάθμιση – Επισκευή κεντρικών οδικών 

αξόνων δικτύων των πόλεων Μεγάρων & Ν.Περάμου του Δήμου Μεγαρέων» 

8. Περί έγκρισης του πρακτικού διενέργειας κλήρωσης για ορισμό οργάνων διενέργειας διαδικασιών 

σύναψης δημόσιας σύμβασης της μελέτης «Μελέτη Αποκατάστασης και αντιμετώπισης προβλημάτων 

λόγω διάβρωσης και ανακατασκευής των τμημάτων τοίχων που έχουν καταρρεύσει στην παραλία 

Βαρέας» 

9. Απ’ ευθείας ανάθεση σε καταστήματα και συνεργεία για την Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή 

ζημιών κατά την περίοδο της αποκατάστασης των ζημιών από την πλημμύρα της 15-11-2017 

10. Ανάκληση δεσμευμένων πιστώσεων , έγκριση των δαπανών και διάθεση πιστώσεων σύμφωνα με το 

αρ. 9 του ΠΔ 80/2016 

11. Ανάκληση δεσμευμένων πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον πρ/σμό οικονομικού έτους 2018 

12. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την εκτέλεση πληρωμών από την παγία προκαταβολή 

Δημοτικής Κοινότητας Ν.Περάμου 

13. Έγκριση των δαπανών που αφορούν ανεκτέλεστο μέρος συμβατικών υποχρεώσεων και την διάθεση 

των αντίστοιχων πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον πρ/σμό δαπανών οικονομικού έτους 2018 

14. Έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για την αποζημίωση γης λόγω ρυμοτομίας εντός της 

περιμετρικής επέκτασης του σχεδίου πόλεως Μεγάρων στην κ. Παπαγιάννη Ελένη του Νικολάου 
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15. Έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για την προμήθεια ελαστικών 

16. Έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για την προμήθεια ελαστικών 

17. Έγκριση της υπ’ αριθ. 1/24-4-2018 μελέτης, έγκριση της δαπάνης και της διάθεσης της πίστωσης, 

και έγκριση της διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο 

«Προμήθεια λαμπτήρων για συντήρηση δικτύου φωτισμού οδών πλατειών (ΦΟΠ) της πόλεως των 

Μεγάρων», βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/2016 

18. Έγκριση της υπ’ αριθ. 12/2018 τεχ.περιγραφής με τίτλο «Προμήθεια διάφορων υδραυλικών ειδών», 

έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης 

19. Έγκριση της υπ’ αριθ. 13/2018 τεχ.περιγραφής με τίτλο «Προμήθεια μικρών κάδων απορριμμάτων 

(συλλεκτήρων ανακύκλωσης», έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης 

20. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για υπόθεση με την π. Αντιδήμαρχο κ.Αργυρώ Κακαρίκου κατά την 

εκδίκαση της εφέσεως της, κατά της υπ’ αριθ/ 60405/2017 απόφασης του Μον.Πλημ.Αθηνών , 

κατόπιν καταγγελίας της Αν.σταμέλου- Μαρούγκα 

21. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για υπόθεση με την ENERGA & HELLAS POWER κατά την εκδίκαση 

σε δεύτερο βαθμό, ενώπιον του Α’ Πενταμελούς  Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, διάθεση 

πίστωσης και έγκριση της δαπάνης 

 

 

 

 
 

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων 

 
 
 
 

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Ι. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
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