
 

                            
        ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ               Μέγαξα  27-9-2019 

      ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΣΣΡΡΟΟΠΠΗΗ                  Αξηζ.Πξση.: 18575 
 

 

 
ΠΡΟΚΛΗΗ 

  

  
  

Παξαθαιείζζε όπσο ηελ    1-10-2019  εκέξα  Σξίηε  θαη ώξα 09:00  πξνζέιζεηε ζην 

Γεκαξρείν ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε γηα ηελ ζπδήηεζε  & ιήςε απνθάζεσλ επί ησλ θάησζη  
ζεκάησλ :   

 
 
1. Αλακόξθσζε πξ/ζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019 ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ 

2. Πεξί κεηαθνξάο πνζώλ από ινγαξηαζκνύ όςεσο Δηδηθεπκέλσλ εζόδσλ,  ζηνλ ινγαξηαζκό 
δηαρείξηζεο 

3. Πεξί έγθξηζεο 1νπ ΑΠΔ ηνπ έξγνπ «Δπηζθεπή νδώλ Α.Παπαλδξένπ & Γεσξγίνπ Καζηάλε 
(Πεξηθ.Αιεπνρσξίνπ)» 

4. Πεξί έγθξηζεο πξαθηηθνύ Νν 2  θαηαθύξσζεο ηεο ζύκβαζεο ηνπ έξγνπ «Καηαζθεπή 

Ιδησηηθώλ πλδέζεσλ Απνρέηεπζεο ζην Νέν Γίθηπν Αθαζάξησλ ζηελ επέθηαζε ρεδίνπ 
Πόιεσο Μεγάξσλ» (Ηιεθηξνληθόο Γηαγσληζκόο 81429) 

5. Πεξί: 1) έγθξηζεο πξαθηηθνύ Νν 1 ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ ηεο πξνκήζεηαο 
«Πξνκήζεηα ηξνθίκσλ έηνπο 2019 γηα ηηο αλάγθεο ησλ Ννκηθώλ Πξνζώπσλ ηνπ Γήκνπ 
«ΗΡΟΓΧΡΟ»/ «ΓΗΚΔΓΗΜΔ» & γηα ην Κνηλσληθό Παληνπσιείν Νέαο Πεξάκνπ Γήκνπ 

Μεγαξέσλ γηα ηελ δνκή παξνρήο Βαζηθώλ αγαζώλ (ΚΧΓ.ΟΠ 5001587), 2) έγθξηζεο 
πξαθηηθνύ Νν 2 ηεο επηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ ηεο ελ ιόγσ πξνκήζεηαο,  

3) αλάδεημεο  ηνπ θ. ΠΟΝΣΙΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟΤ σο πξνζσξηλνύ κεηνδόηε γηα ηελ (Οκάδα 3- ΔΙΓΗ 
ΙΥΘΤΟΠΧΛΔΙΟΤ ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ, 4) αλάδεημεο ηνπ ειεύζεξνπ επαγγεικαηία θ. ΑΝΣΧΝΙΟΤ 
ΒΑΙΛΑΙΝΑ σο πξνζσξηλνύ κεηνδόηε γηα ηελ (νκάδα 4- ΔΙΓΗ ΟΠΧΡΟΠΧΛΔΙΟΤ,  

5)  επαλάιεςεο ηνπ δηαγσληζκνύ κε ηνπο ίδηνπο όξνπο γηα ηηο νκάδεο πνπ ήηαλ άγνλεο, θαη 
6) αλάθιεζεο  ηεο ππ’ αξηζ. 125/2019 απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

6. Πεξί: 1) έγθξηζεο πξαθηηθνύ Νν 1 ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ γηα ηελ 
πξνκήζεηα «Πξνκήζεηα κεραλεκάησλ έξγνπ, νρεκάησλ ή θαη ζπλνδεπηηθνύ εμνπιηζκνύ, 

θνξησηήο- θνξησηάθη» ΣΜΗΜΑ 3, 2) καηαίσζεο ηνπ δηαγσληζκνύ γηα ην Σκήκα 1 
«Πξνκήζεηα κεραλεκάησλ έξγνπ, νρεκάησλ ή θαη ζπλνδεπηηθνύ εμνπιηζκνύ, εθζθαθέαο- 
θνξησηήο» θαη ην Σκήκα 2 «Πξνκήζεηα κεραλεκάησλ έξγνπ νρεκάησλ ή θαη ζπλνδεπηηθνύ 

εμνπιηζκνύ, θαιαζνθόξν», ιόγσ άγνλεο δηαδηθαζίαο (κε ππνβνιήο πξνζθνξάο), ζύκθσλα 
κε ην άξζξν 106 παξ. 1 ηνπ Ν. 4412/16, 3) επαλάιεςεο ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο , γηα ην 

ηκήκα 1 θαη ηκήκα 2 κε ηξνπνπνίεζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 106 
παξ. 5 ηνπ Ν. 4412/16, θαη 3)  επαλάιεςεο ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο κε ηελ 
απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ησλ δηαγσληδόκελσλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ γηα 

ην Σκήκα 3 «Πξνκήζεηα κεραλεκάησλ έξγνπ, νρεκάησλ ή θαη ζπλνδεπηηθνύ εμνπιηζκνύ, 
θνξησηήο- θνξησηάθη» 

7. Πεξί: 1)έγθξηζεο ηνπ Πξαθηηθνύ Νν 1 ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ ηεο 
πξνκήζεηαο «Πξνκήζεηα ζπζηεκάησλ βπζηδόκελσλ θάδσλ αλαθύθισζεο δηαβαζκηζκέλεο 
ζπκπίεζεο απνξξηκκάησλ Γήκνπ Μεγαξέσλ», 2)έγθξηζεο ηνπ Πξαθηηθνύ Νν ηεο Δπηηξνπήο 

Γηελέξγεηαο γηα ηελ ελ ιόγσ πξνκήζεηα, θαη 3) έγθξηζεο αλάδεημεο πξνζσξηλνύ κεηνδόηε 
 

 



 

 
 

 
8. Πεξί: 1) έγθξηζεο ηνπ Πξαθηηθνύ Νν 1 ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ ηεο 

πξνκήζεηαο «Πξνκήζεηα πγξώλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ θαη ησλ 

Ννκηθώλ ηνπ Πξνζώπσλ έηνπο 2019, 2) έγθξηζεο ηνπ Πξαθηηθνύ Νν 2 ηεο Δπηηξνπήο 
Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ ηεο ελ ιόγσ πξνκήζεηαο, 3) αλάδεημεο ηεο εηαηξείαο 

Γ.ΜΟΤΣΑΚΑ & ΙΑ ΟΔ σο πξνζσξηλήο κεηνδόηξηαο γηα ηελ ΟΜΑΓΑ 1- θαύζηκα, θαη 4) 
αλάδεημεο ηνπ ΔΤΘΤΜΙΟΤ ΘΔΟΓΧΡΟΤ σο πξνζσξηλνύ κεηνδόηε γηα ηελ ΟΜΑΓΑ 2- 
Ληπαληηθά  

9. Πεξί δηαγξαθήο πνζνύ 3,78 € πιένλ πξνζαπμήζεσλ ζηνλ θ. Βαξειάο Παύιν, γηα ΣΑΠ κε 
ειεθηξνδνηνύκελσλ θηηζκάησλ έηνπο 2018 

10.Πεξί δηαγξαθήο πνζνύ 215,82 € πιένλ πξνζαπμήζεσλ ζηελ θ. Βαξειά Αγγειηθή γηα ΣΑΠ κε 
ειεθηξνδνηνύκελσλ θηηζκάησλ  

11.Πεξί νξηζκνύ πιεξεμνύζηνπ δηθεγόξνπ γηα ππόζεζε κε θ. Κέιιε Δπζύκην, εξγαδόκελν ζηελ 

θαζαξηόηεηα ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ 
12.Πεξί παξαίηεζεο από ηελ άζθεζε έλδηθσλ κέζσλ (ππόζεζε θ.Γήκεηξα Νάζηνπ) 

13.Πεξί παξαίηεζεο από ηελ άζθεζε έλδηθσλ κέζσλ (ππόζεζε θ.Αλλεδα Ρεκπνύζθνπ) 
 
 

 
 

Ο Γήκαξρνο Μεγαξέσλ 
 
 

 
ΣΑΜΟΤΛΗ Ι. ΓΡΗΓΟΡΙΟ 


