
 

                     
        ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ              Μέγαρα  6-7-2018 

          ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΤΤΡΡΟΟΠΠΗΗ                  Αριθ.Πρωτ.: 12492 
 

 
 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
    
  

Παρακαλείσθε όπως την    10-7-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00  προσέλθετε στο Δημαρχείο σε τακτική 

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

 

1. Αναμόρφωση πρ/σμού οικονομικού έτους 2018 

2. Ανάκληση δεσμευμένων πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 

2018 

3. Σύνταξη όρων  Ανοικτής Διαδικασίας Συνοπτικού Διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν.4412/2016), για 

την σύναψη δημοσίων συμβάσεων μελέτης της υπ’ αριθ. 19/2018 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας με 

τίτλο «Μελέτη στατικής επάρκειας 4ου Δημοτικού Σχολείου»  

4. Περί έγκρισης του Πρακτικού της Επιτροπής του διαγωνισμού και κατακύρωση του αποτελέσματος 

του διαγωνισμού, σύμβασης έργου «Συντήρηση σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (2017)» 

5. Περί έγκρισης του Πρακτικού Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης /Αξιολόγησης Προσφορών (Πρακτικό Ν1) 

της Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού για το έργο «Επισκευή οδών Α.Παπανδρέου & Γεωργίου 

Καστάνη (Περιφ.Αλεποχωρίου)», και την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη 

6. Περί έγκρισης Πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και ελέγχου και βαθμολόγησης 

των τεχνικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την μελέτη με τίτλο «Μελέτη 

Αποκατάστασης και αντιμετώπισης προβλημάτων λόγω διάβρωσης και ανακατασκευής των τμημάτων 

τοίχων που έχουν καταρρεύσει στην παραλία Βαρέας» 

7. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. Πρωτ. 11393/15-6-2018 τεχνικής περιγραφής ανάθεσης υπηρεσιών με 

τίτλο «Απομαγνητοφώνηση πρακτικών Δ.Σ/λίου , περιόδου 1-4-2015 έως 31-12-2015, έγκριση της 

δαπάνης και διάθεση της πίστωσης  

8. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 21/2018 τεχνικής περιγραφής με τίτλο «Προμήθεια φυτοπαθολογικών 

υλικών και λιπασμάτων», έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης 

9. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 22/2018 τεχνικής περιγραφής με τίτλο «Προμήθεια Δομικών Υλικών για 

την Δημοτική Κοινότητα της Ν. Περάμου», έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης 

10. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 25/2018 τεχνικής περιγραφής με τίτλο «Προμήθεια περιστρεφόμενων 

τροχών για κάδους απορριμμάτων», έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης 

11. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 23/2018 τεχνικής περιγραφής με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών 

οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου 2018», έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης 

12. Περί έγκρισης της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για την υλοποίηση του έργου με τίτλο 

«Ανακατασκευή σταμπωτού οδοστρώματος στην οδό Κολοκοτρώνη»  

13. Περί έγκρισης της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για την πληρωμή φωτοτυπιών, μεγαροσήμων 

και λοιπών εξόδων δικαστικής χρήσης από την παγία προκαταβολή έτους 2018 

14. Περί έγκρισης της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για την πληρωμή των διοδίων των 

μεταφορικών του Δήμου Μεγαρέων από την παγία προκαταβολή έτους 2018 

15. Περί έγκρισης της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για την Αγορά ειδών κιγκαλερίας από την παγία 

προκαταβολή έτους 2018 
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16. Περί έγκρισης της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για την Αγορά Ειδών Σημαιοστολισμού για την 

αποθήκευση στο εργοτάξιο του Δήμου Μεγαρέων της Δ/νσης Κ.Α.Π.Ε.Σ. στην περιοχή Σάκου-Λάκκα 

από την παγία προκαταβολή έτους 2018 

17. Περί έγκρισης της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για την αποζημίωση γης λόγω ρυμοτομίας 

εντός της περιμετρικής επέκτασης του σχεδίου πόλεως Μεγάρων στον κ. Κουστέρη Κων/νο του 

Ιωάννη 

18. Περί έγκρισης της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για την αποζημίωση γης λόγω ρυμοτομίας 

εντός του σχεδίου πόλεως Κινέττας Μεγάρων στην κ. Εξαδακτύλου Ελένη συζ. Χρήστου  

19. Περί έγκρισης της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για την επισκευή του υπ’ αριθ. κυκλοφορίας 

ΚΗΙ 8213 φορτηγού οχήματος 

20. Περί έγκρισης της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για την επισκευή του υπ’ αριθ. κυκλοφορίας 

ΚΗΙ 5293 ασθενοφόρου οχήματος 

21. Περί έγκρισης της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για την επισκευή του υπ’ αριθ. κυκλοφορίας 

ΚΗΟ 5408 απορριμματοφόρου οχήματος 

22. Περί έγκρισης της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για την επισκευή των υπ’ αριθ. κυκλοφορίας 

ΚΗΙ 5275 φορτηγάκι, ΚΗΟ 4644 φορτηγό, και ΚΗΙ 7033 απορριμματοφόρου 

23. Περί έγκρισης της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για την επισκευή των υπ’ αριθ. κυκλοφορίας 

ΚΗΟ 5431 απορριμματοφόρου οχήματος και ΚΗΟ 4644 φορτηγού οχήματος 

24. Περί έγκρισης της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για την επισκευή των υπ’ αριθ. κυκλοφορίας 

ΚΗΙ 7033 απορριμματοφόρου οχήματος, ΚΗΙ 8219 & ΚΗΟ 5463 φορτηγών οχημάτων 

25. Περί έγκρισης της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για την επισκευή των υπ’ αριθ. κυκλοφορίας 

ΚΗΟ 7033, ΚΗΟ 5407 & ΚΗΙ 8221 απορριμματοφόρων οχημάτων 

26. Περί έγκρισης της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για την επισκευή των υπ’ αριθ. κυκλοφορίας 

ΜΕ 42881 μηχανήματος έργου (JCB) και ΜΕ 89681 μηχανήματος έργου (φορτωτή) 

27. Περί έγκρισης της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για την επισκευή των υπ’ αριθ. κυκλοφορίας 

ΜΕ 42881 μηχανήματος έργου (JCB) και ΜΕ 85150 καλαθοφόρου οχήματος 

28. Περί έγκρισης της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για την επισκευή των υπ’ αριθ. κυκλοφορίας 

ΚΗΟ 5482 και ΚΗΟ 5483 φορτηγάκια 

29. Περί έγκρισης της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για την αντικατάσταση διακριτικών 

αυτοκόλλητων στα υπ’ αριθ. κυκλοφορίας ΚΗΟ 5380 ασθενοφόρου οχήματος και ΚΗΟ 5431 

απορριμματοφόρου οχήματος 

30. Περί έγκρισης της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για την επισκευή ταχογράφου στο υπ’ αριθ. 

Κυκλοφορίας ΚΗΙ 8221 απορριμματοφόρου οχήματος 

31. Περί έγκρισης της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για βεβαίωση ταχογράφου στο υπ’ αριθ. 

κυκλοφορίας ΚΗΟ 5408 απορριμματοφόρου οχήματος 

32. Περί έγκρισης της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για τον έλεγχο ΚΤΕΟ & Κάρτα Καυσαερίων στα 

υπ’ αριθ. ΚΗΗ 3294, ΚΗΟ 5431 & ΚΗΟ 5408 απορριμματοφόρων οχημάτων, ΚΗΟ 5463, ΚΗΙ 8213 

φορτηγών οχημάτων, ΚΗΟ 5465 φορτηγάκι, οχήματα καθ/τος και ΚΗΟ 5430 επιβατικού οχήματος, 

ΚΗΟ 5417 λεωφορειάκι , οχήματα διοίκησης 

33. Περί ακύρωσης της υπ’ αριθ. 235/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής «Περί έγκρισης της 

δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για την Προμήθεια έξι (6) ελαστικών στο υπ’ αριθ. κυκλοφορίας 

ΚΥ 208 μηχανήματος έργου-γκρέιντερ» 

34. Περί ακύρωσης της υπ’ αριθ. 236/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής «Περί έγκρισης της 

δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για την Προμήθεια δύο (2) ελαστικών στο υπ’ αριθ. κυκλοφορίας 

ΚΗΗ 3294 απορριμματοφόρου οχήματος» 

35. Περί ακύρωσης της υπ’ αριθ. 237/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής «Περί έγκρισης της 

δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για την Προμήθεια δύο (2) ελαστικών στο υπ’ αριθ. κυκλοφορίας 

ΚΗΙ 8219 φορτηγού οχήματος» 
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36. Περί παραίτησης από τα ένδικα μέσα της υπ’ αριθ. 3015/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών , 

σχετικά με την Εταιρεία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε.» 

37. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου τον χειρισμό των ακολούθων διαδικασιών σε σχέση με την 

υπόθεση Energa- Hellas Power: 1)διαδικασία απόδοσης συνολικού χρηματικού ποσού 68.595,65 € 

σύμφωνα με το Ν.4312/2014, 2)άσκηση αγωγής κατά των κατηγορούμενων και των εταιρειών τους, 

για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης του Δήμου, καθώς και για την περαιτέρω 

αποζημίωση της προκληθείσας περιουσιακής ζημίας του Δήμου (τόκοι, προσαυξήσεις, δικαστικά 

έξοδα κ.λ.π.),3) λήψη ασφαλιστικών μέτρων συντηρητικής κατάσχεσης κ.λ.π. κατά των αντιδίκων 

και 4)εκπροσώπηση του Δήμου μας ως πολιτικώς ενάγοντος στην κατ’ έφεση ποινική δίκη ενώπιον 

του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, διάθεση της πίστωσης και έγκριση της δαπάνης 

 

 

 

 

 

 

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων 

 

 

 

 
 
 

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Ι. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
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