
 

                     
        ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ              Μέγαρα  23-11-2018 

          ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΤΤΡΡΟΟΠΠΗΗ                  Αριθ.Πρωτ.: 22617 
 

 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
    
 
  

Παρακαλείσθε όπως την    27-11-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00  προσέλθετε στο Δημαρχείο σε 

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

 

 

 

1. Προσχώρηση του Δήμου στους όρους και συμφωνίες της σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού 

(escrow account) με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στο πλαίσιο του προγράμματος 

«Επιχορήγησης μελετών ωρίμασης και εκτέλεσης έργων των ΟΤΑ» Β’ Δράση 

2. Κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 4ου 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» 

3. Απευθείας ανάθεση προμήθειας σκυροδέματος για επισκευές οδών και μικρών τεχνικών κατασκευών 

για αντιπλημμυρική προστασία στα πλαίσια της αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που 

προκλήθηκαν από την πυρκαγιά της 23-7-2018, 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) 

4. Απευθείας ανάθεση προμήθειας δομικών υλικών για επισκευές οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων, μικρών 

τεχνικών έργων και κοινόχρηστων χώρων στο πλαίσιο αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που 

προκλήθηκαν από την πυρκαγιά της 23-7-2018, 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) 

5. Σύνταξη όρων δημοπρασίας , ανοικτής διαδικασίας για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου, της 

υπ’ αριθ. 32/2018 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας με τίτλο  «Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού 

στο Κ.Φ. 426 στην περιοχή Αγ. Ιωάννη Γαλιλαίου» 

6. Σύνταξη όρων δημοπρασίας , ανοικτής διαδικασίας για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή της υπ’ αριθ. 49/2018 

μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας με τίτλο «Διάνοιξη και κατασκευή οδών Ιουστινιανού και Αγίας 

Σοφίας στην επέκταση σχεδίου πόλεως του Δήμου Μεγαρέων» 

 

 

 

 

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων 

 

 

 
 

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Ι. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

ΑΔΑ: ΩΡ2ΚΩΚΠ-ΦΥΙ
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