
 

                     
        ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ              Μέγαρα  19-4-2018 

          ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΤΤΡΡΟΟΠΠΗΗ                  Αριθ.Πρωτ.: 8089 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
  
 

Παρακαλείσθε όπως την    23-4-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00  προσέλθετε στο Δημαρχείο σε 

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

 

 

1. Απολογισμός οικονομικού έτους 2017 

2. Ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης (ΟΠΔ) (στοχοθεσία) α’ τριμήνου 2018 

3. Έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του πρ/σμού του Δήμου Μεγαρέων Α’ τριμήνου 2018 

4. Περί έγκρισης της δαπάνης, έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την επέκταση δικτύου δημοτικού 

φωτισμού σε διάφορες περιοχές του Δήμου, ορισμός υπολόγου, και διάθεση πίστωσης 

5. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού για το υπ’ αριθ. 408/2018 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής και 

απαλλαγή υπολόγου αυτού 

6. Σύνταξη όρων δημοπρασίας του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ & ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ» 

7. Περί έγκρισης πρακτικού διενέργειας κλήρωσης για ορισμό οργάνων διενέργειας διαδικασιών 

σύναψης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 3 & 8α του Ν.4412/2016 του έργου 

«Συντήρηση σχολείων πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 2017» 

8. Περί καθορισμού αποζημίωσης ιδιοκτησίας Ιωάννου Αγγελικής 

9. Περί αποδοχής παραχώρησης χρήσης των μηχανημάτων έργου και του φορτηγού από την 

Περιφέρεια Αττικής, στον Δήμο Μεγαρέων και ανάληψη όλων των δαπανών 

10. Ανάκληση της υπ’ αριθ. 148/2018 απόφ. της Οικονομικής Επιτροπής, λόγω λάθους αναγραφής του 

τίτλου ΚΑΕ της υπ’ αριθ. 8/2018 τεχ. περιγραφής, έγκριση της υπ’ αριθ. θεωρημένης 8/2018 τεχ. 

περιγραφής με τίτλο «Προμήθεια λαμπτήρων για συντήρηση δικτύου φωτισμού οδών πλατειών 

(ΦΟΠ) της Δημ. Κοιν/τας Ν. Περάμου» , έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης  

11. Έγκριση της υπ’ αριθ. 10/2018 τεχ. περιγραφής με τίτλο «Προμήθεια καλλωπιστικών φυτών σπόρων 

& δενδρυλλίων», έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης 

12. Έγκριση της υπ’ αριθ. Πρωτ. 7379/3-4-2018 τεχνικής περιγραφής με τίτλο «Διάφορες προμήθειες 

ειδών γραφείου υπηρεσιών Δήμου έτους 2018» 

13. Έγκριση της υπ’ αριθ. Πρωτ. 8059/19-04-2018 τεχνικής περιγραφής με τίτλο Προμήθεια επίπλων και 

σκευών του προγράμματος Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομα Δήμου Μεγαρέων, έγκριση 

δαπάνης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης. 

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

περιμετρικής επέκτασης του σχεδίου πόλεως Μεγάρων, στον κ.Ντίμα Απόστολο του Θωμά  

15. Έγκριση διάθεση της πίστωσης για την επισκευή ωρολογίου παρουσίας προσωπικού από την παγία 

προκαταβολή έτους 2018 

16. Έγκριση διάθεση της πίστωσης για την αγορά ποταμίσιας άμμου από την παγία προκαταβολή έτους 

2018 

17. Έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για την επισκευή του υπ’ αριθ. κυκλοφορίας ΚΗΗ 

3294 απορ/φόρου οχήματος 

18. Έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για την επισκευή του υπ’ αριθ. κυκλοφορίας ΚΗΗ 

3294 απορ/φόρου οχήματος 

19. Έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για την επισκευή του υπ’ αριθ. κυκλοφορίας ΜΕ 

89681 φορτωτή 
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20. Έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για την επισκευή του υπ’ αριθ. κυκλοφορίας ΜΕ 

42881 τσάπα 

21. Έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για το service του DAF ΚΗΗ 3294 απορ/φόρου 

οχήματος 

22. Έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για τον έλεγχο ΚΤΕΟ- Κάρτα καυσαερίων για  

οχήματα του Δήμου  

23. Έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για έκδοση ταχογράφου των υπ’ αριθ. ΚΗΗ 3294 & 

ΚΗΟ 5417 οχημάτων του Δήμου 

24. Έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για έκδοση κάρτας καυσαερίων των οχημάτων του 

Δήμου 

25. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να παρασταθεί στο 11ο Μονομελές Πρωτοδικείο, που θα 

συζητηθούν οι  δύο (2) προσφυγές της ΟΣΕ κατά του Δήμου Μεγαρέων  

26. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για υπόθεση με Ελένη συζ.Νικολάου Νιάρχου κατά του Δήμου 

Μεγαρέων, έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης 

27. Περί Εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς με κ.Μενιδιάτη Βασίλειο προς προάσπιση των συμφερόντων 

του Δήμου 

 

 

 

 

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων 

 

 

 
 

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Ι. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
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