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Καλείστε  την    12-5-2020  ημέρα  ΤΡΙΤΗ  και ώρα 09:30   σε τακτική συνεδρίαση  με 

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

 
 
1. Περί σύστασης της πάγιας προκαταβολής του Δήμου Μεγαρέων, οικονομικού έτους 2020 

και ορισμός υπολόγου 
2. Περί σύστασης της πάγιας προκαταβολής της Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων οικονομικού 

έτους 2020 
3. Περί σύστασης της πάγιας προκαταβολής της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Περάμου 

οικονομικού έτους 2020 

4. Περί ορθής επανάληψης της υπ’ αριθ. 70/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
5. Περί: α) έγκρισης της αποδοχής του εγγράφου του οικονομικού φορέα «ΟΧΑΝΕΣ ΑΙΔΙΝΙΑΝ 

του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ» και της επιθυμίας του να μην παραταθεί η προσφορά του, που αφορά το 
έργο «Κατασκευή Ιδιωτικών Συνδέσεων αποχέτευσης ακαθάρτων Ν. Περάμου (Β’ Φάση), 
και την κατακύρωση του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής», 

 β) έγκρισης της ανάκλησης της υπ’ αριθ. 182/2019 απόφ. της Οικονομικής Επιτροπής, με 
θέμα «Εγκριση πρακτικού Νο 2 για το  έργο «Κατασκευή Ιδιωτικών Συνδέσεων 

αποχέτευσης ακαθάρτων Ν.Περάμου (Β’Φάση), και την κατακύρωση του διαγωνισμού για 
την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής» (Ηλεκτρονικός διαγωνισμός 82948) στον πρώτο 
μειοδότη « ΟΧΑΝΕΣ ΑΙΔΙΝΙΑΝ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ», με μέση έκπτωση 40,28%, γ) έγκρισης 

της αναπροσαρμογής του πίνακα συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας του εν λόγω 
διαγωνισμού, σύμφωνα με το Πρακτικό Νο 1, δ) έγκρισης του νέου πίνακα συμμετεχόντων, 

κατά σειρά μειοδοσίας των εν ισχύ προσφορών, όπως προέκυψε στην επιτροπή 
διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του εν λόγω έργου, και ε) έγκρισης 
της ανάδειξης ως προσωρινού μειοδότη, της εταιρείας «ΝEXUS CONSTRUCTION E.E.», ΜΕ 

ΜΈΣΗ ΈΚΠΤΩΣΗ 32,22% 
6. Περί έγκρισης των όρων διακήρυξης του έργου «Αποπεράτωση Α’ ορόφου Δημοτικής 

Βιβλιοθήκης (Β’ Φάση)» 
7. Περί έγκρισης των όρων διακήρυξης που αφορά την μίσθωση αγροτεμαχίου στην θέση 

Λάκκα Καλογήρου του Δήμου Μεγαρέων 
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8. Περί έγκρισης των υπ’ αριθ. 259/6340/23-4-2020 και 260/6432/24-4-2020 αποφάσεων 
Δημάρχου για  την Προμήθεια υλικών για την προστασίας των εργαζομένων και την 

αποφυγή διάδοσης του Κορωναιού COVID-19 σε οικισμούς και καταυλισμούς Ρομά με 
διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση βάσει του άρθρου 32 παρ. 2 
παρ.2 περ.γ  του Ν.4412/2016, του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε με 

τον Ν.4555/2018) και του άρθρου 86 του Ν.3463/06 
9. Περί έγκρισης πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών των πιστωτικών 

ιδρυμάτων , που αφορά την ανάθεση τήρησης των λογαριασμών ταμειακής διαχείρισης, 
μισθοδοσίας κ.λ.π. Δήμου Μεγαρέων καθώς και παροχής υπηρεσιών 
 

 
 

 
 

 

 
Ο Δήμαρχος Μεγαρέων 

 
 
 

 
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Ι. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
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