
 

                     
        ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ              Μέγαρα  13-7-2018 

          ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΤΤΡΡΟΟΠΠΗΗ                  Αριθ.Πρωτ.: 12891 
 

 
 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
    
  

Παρακαλείσθε όπως την    17-7-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00  προσέλθετε στο Δημαρχείο σε τακτική 

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

 

1. Ανάκληση της υπ’ αριθ. 278/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί Αναμόρφωσης 

πρ/σμού οικονομικού έτους 2018 

2. Αναμόρφωση πρ/σμού οικονομικού έτους 2018 

3. Περί έγκρισης του πρακτικού Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης /Αξιολόγησης προσφορών (Πρακτικού 

Νο1) της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο «Αναβάθμιση- επισκευή κεντρικών 

οδικών δικτύων των πόλεων των Μεγάρων & της Νέας Περάμου του Δήμου Μεγαρέων», και 

ανάδειξη προσωρινού μειοδότη 

4. Κατακύρωση της προμήθειας κάδων απορριμμάτων για την αντικατάσταση όσων 

καταστράφηκαν από τις πλημμύρες της 15-11-2017 με την διαδικασία του κατεπείγοντος, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 32 του Ν.4412/16 παρ. 2 εδ. γ’ 

(λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε απρόβλεπτα γεγονότα), και κριτήριο 

κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή μόνο βάσει τιμής σε τιμές μονάδος 

5. Περί ανάκλησης της υπ’ αριθ. 288/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την 

«Εγκριση της υπ’ αριθ. 23/2018 τεχ. περιγραφής με τίτλο Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων και 

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

λήψης απόφασης περί  έγκρισης της υπ’ αριθ. 23/2018 τεχ. περιγραφής με τίτλο «Προμήθεια 

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

πίστωσης 

6. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 28/2018 τεχνικής περιγραφής με τίτλο «Προμήθεια κηποτεχνικών 

εργαλείων», έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης 

7. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 24/2018 τεχνικής περιγραφής με τίτλο «Προμήθεια σιδήρου & 

σωλήνων», έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης 

8. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 12337/4-7-2018 τεχνικής περιγραφής με τίτλο «Είδη Παντοπωλείου της 

Πράξης Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό 

Φαρμακείο με Κωδικό ΟΠΣ 5001587», έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης 

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

εντός της περιμετρικής επέκτασης του σχεδίου πόλεως Μεγάρων, κ. Σαββουλίδου Ιωάννα συζ. 

Γρηγορίου 

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

εντός της περιμετρικής επέκτασης του σχεδίου πόλεως Μεγάρων, κ. Μπεναρδή Δήμητρα του 

Χρήστου 

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

εντός της περιμετρικής επέκτασης του σχεδίου πόλεως Μεγάρων, στην κ. Μιχαλάκη βασιλική του 

Χαρίλαου 

12. Περί έγκρισης της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για την αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας εντός 

του σχεδίου πόλεως Μεγάρων, στον κ. Σπυρόπουλο Γεώργιο του Δημητρίου 
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13. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να εκπροσωπηθεί ο Δήμος ενώπιον του 3ου Τριμελούς 

Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά την συζήτηση την 17-9-2018 των με ΠΡ747/27-6-2017, 

ΠΡ748/27-6-2017 και ΠΡ787/6-7-2017 προσφυγών της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία 

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΟΣΕ)» κατά του Δήμου Μεγαρέων 

14. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να εκπροσωπηθεί ο Δήμος ενώπιον του 14ου 

Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την συζήτηση την 8-11-2018 των με 

ΓΑΚ32463/2013 (ΠΡ4265/2013), ΓΑΚ32465/2013 (ΠΡ4266Β/2013) και ΓΑΚ32461/2013 

(ΠΡ4264/2013), προσφυγών της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ 

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.» κατά του Δήμου Μεγαρέων 

15. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να εκπροσωπηθεί ο Δήμος ενώπιον του 26ου 

Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την συζήτηση την 26-11-2018 των με 

ΓΑΚ32794/2013 (ΑΝΚ6995/2013), ΓΑΚ32791/2013 (ΑΝΚ6992/2013), ΓΑΚ32789/2013 

(ΑΝΚ6990/2013), ΓΑΚ32915/2013 (ΑΝΚ7018/2013), ΓΑΚ32919/2013 (ΑΝΚ7022/2013), και 

ΓΑΚ32922/2013 (ΑΝΚ7024/2013) , ανακοπών ΚΕΔΕ  της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία 

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΟΣΕ)» κατά του Δήμου Μεγαρέων 

16. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να αιτηθεί στο Εφετείο Αθηνών την τροποποίηση του 

Οργανισμού Διοίκησης και Διαχείρισης του Ιδρύματος υπό την επωνυμία «ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤ.ΓΚΙΝΗ» και έδρα τα Μέγαρα Αττικής, οδός Μαυρουκάκη και Χρ.Μωραϊτου 

(Δημαρχείο Μεγάρων), έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης 

 

 

 

 

 

 

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων 

 

 

 

 
 
 

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Ι. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
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