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ΠΡΟΚΛΗΗ 
 

 

 

 

  
Καιείζηε  ηελ    9-6-2020  εκέξα  Σξίηε  θαη ώξα 09:30   ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε  με 

ηηλεδιάζκεψη γηα ηελ ζπδήηεζε  & ιήςε απνθάζεσλ επί ησλ θάησζη  ζεκάησλ :   

 
 
1. Έθζεζε ησλ απνηειεζκάησλ εθηέιεζεο ηνπ πξ/ζκνύ ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ 1νπ ηξηκήλνπ 

2020 
2. Πεξί έγθξηζεο ηνπ Πξσηνθόιινπ Πξνζσξηλήο & Οξηζηηθήο Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ 

«Αζθαιηόζηξσζε γεπέδνπ κπάζθεη ζηε ζέζε Κνπξθνύξηα ζηα Μέγαξα» 
3. Πεξί έγθξηζεο ηεο ππ’ αξηζ. 4/2020 κειέηεο κε ηίηιν «Μίζζσζε κεραλεκάησλ έξγνπ θαη 

νρεκάησλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε δεκηώλ θαη θαηαζηξνθώλ πνπ πξνθιήζεθαλ από ηελ 

πιεκκύξα ηεο 25-11-2019 ζηελ Κηλέηηα (ΑΔ 055)» 
4. Πεξί έγθξηζεο ηεο ππ’ αξηζ. 1/2020 κειέηεο κε ηίηιν «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΓΙΑ ΣΟ 

ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΩΝ ΓΙΑ ΣΟ 
ΔΣΟ 2020 

5. Πεξί έγθξηζεο 3νπ  Πξαθηηθνύ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ, ηεο πξνκήζεηαο «Δπέθηαζε 

ηειεκεηξηθνύ ζπζηήκαηνο ζην δίθηπν ύδξεπζεο ησλ Μεγάξσλ, γηα ηε βειηίσζε δηαρείξηζεο 
ησλ πδάησλ θαη ηε κείσζε ησλ απσιεηώλ, κε εθαξκνγή κέηξεζεο”, θαη θαηαθύξσζε ηεο 

ζύκβαζεο ζηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΟΛΤΜΠΙΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ 
ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

6. Πεξί έγθξηζεο 2νπ Πξαθηηθνύ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ, ηνπ έξγνπ, «Καηαζθεπή έξγσλ 

ππνδνκήο ζηελ πεξηνρή ΒΛΤΥΟ Μεγάξσλ όπνπ δηαβίνπλ ΡΟΜΑ», θαη θαηαθύξσζε ηνπ 
δηαγσληζκνύ γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ , ζηνλ κεηνδόηε κε ηελ 

επσλπκία «ΓΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Σ.Δ.» 
7. Πεξί έγθξηζεο ηνπ ππ’ αξηζ. Πξση. 7540/18-5-2020 πξαθηηθνύ δηελέξγεηαο ειεθηξνληθήο 

θιήξσζεο (θαηά ην άξζξν 221 παξ. 8.α. ηνπ Ν4412/2016), γηα ηνλ νξηζκό ηξηκεινύο 
επηηξνπήο (κε αλαπιεξσηέο) δηαγσληζκνύ , (όξγαλα γηα ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηώλ ζύλαςεο 
δεκόζηαο ζύκβαζεο) γηα ην έξγν «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ Α’ ΟΡΟΦΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

(Β’ ΦΑΗ)», πξ/ζκνύ 146.000,00 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%), πνπ ζα 
εθηειεζηεί κε δηαγσληζκό- Αλνηθηή δηαδηθαζία γηα ηελ ζύλαςε Ηιεθηξνληθώλ Γεκόζησλ 

πκβάζεσλ έξγνπ θάησ ησλ νξίσλ ηνπ Ν.4412/2016, κε θξηηήξην ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα 
από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, βάζεη θόζηνπο, θαη νξηζκόο σο  Πξνέδξνπ ηεο 
Δπηηξνπήο, ηνλ θ. Κσλ/λν Λάζθν, ΠΔ  Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ, κε αλαπιεξσηή ηνπ ηνλ 

θ.Αλδξέα Μπξέκπν ΠΔ Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ 
 

 
 
 



 

 
 

 
 
 

 
 

8. Πεξί έγθξηζεο ηνπ ππ’ αξηζ. Πξση. 8248/27-5-2020 πξαθηηθνύ δηελέξγεηαο θιήξσζεο γηα 
νξηζκό νξγάλσλ δηελέξγεηαο δηαδηθαζηώλ ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο ηεο κειέηεο 
«ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗ ΥΩΡΟΘΔΣΗΗ ΚΑΣΑΓΤΣΙΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ (ΦΙΛΟΓΗΜΟ ΙΙ)», 

πξ/ζκνύ 70.000,00 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%), πνπ ζα εθηειεζηεί κε 
δηαγσληζκό- Αλνηθηήο δηαδηθαζίαο ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ δηαγσληζκνύ κε θξηηήξην αλάζεζεο βάζεη 

βέιηηζηεο ζρέζεο πνηόηεηαο- ηηκήο, θαη νξηζκόο σο Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο ηελ θ. Αηθ. 
Μνπξειάηνπ ΠΔ Σνπνγξάθν Μεραληθό, κε αλαπιεξώηξηα ηελ θ.Δπζ.Σζάθσλα ΠΔ Πνιηηηθό 
Μεραληθό 

9. Πεξί έγθξηζεο επηηξνπήο παξαιαβήο θπζηθνύ εδάθνπο , γηα ην έξγν «Καηαζθεπή Ιδησηηθώλ 
πλδέζεσλ απνρέηεπζεο ζην λέν δίθηπν αθαζάξησλ ζηελ επέθηαζε ζρεδίνπ πόιεσο 

Μεγάξσλ» 
10.Πεξί έγθξηζεο 13εο παξάηαζεο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ «Αληηθαηάζηαζε ησλ αγσγώλ 

ύδξεπζεο ηεο πόιεο ησλ Μεγάξσλ» 

11.Πεξί δηάιπζεο ή κε ηεο ζύκβαζεο πνπ αθνξά ην έξγν «Καηαζθεπή Βξεθνλεπηαθνύ 
ηαζκνύ ζην ΚΦ 426 ζηελ πεξηνρή Αγ.Ισάλλε Γαιηιαίνπ» (ππνέξγν 1), αλαδόρνπ «ΑΞΩΝ 

Δ. ΑΝΩΝΤΜΟ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΛΑΣΟΜΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» 
 
  

 
 

 
 
 

Ο Γήκαξρνο Μεγαξέσλ 

 
 

 
 

ΣΑΜΟΤΛΗ Ι. ΓΡΗΓΟΡΙΟ 


