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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

 

 

  
Καλείστε  την    15-9-2020  ημέρα  Τρίτη  και ώρα 09:00   σε τακτική συνεδρίαση  με 

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

1. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 42/2020 απόφασης του Διοικητικού Σ/λίου του ΝΠΔΔ 
«ΗΡΟΔΩΡΟΣ», που αφορά τον απολογισμό οικ. έτους 2019 

2. Περί έγκρισης 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Κατασκευή βρεφονηπιακού Σταθμού 
στο ΚΦ 426 στην περιοχή Αγ.Ιωάννη Γαλιλαίου» 

3. Περί αποδοχής δωρεάς από Κ.Ε.Δ.Ε. το ποσό των 8.790,12 €, με σκοπό την διανομή σε 

δικαιούχους, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, που έχουν πληγεί από τις οικονομικές συνέπειες 
των μέτρων που έλαβε η Πολιτεία για την αντιμετώπιση διάδοσης του νέου κορωνοιού 

COVID-19 
4. Περί έγκρισης των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την σύναψη δημοσίων 

συμβάσεων έργου του αρ. 117 του ν.4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική προσφορά μόνο βάσει τιμής  της υπ’ αριθ. 10/2018 μελέτης 
της Τεχνικής Υπηρεσίας με τίτλο «Κατασκευή Αθλητικού δαπέδου στον αύλειο χώρο του 

Γυμνασίου Ν. Περάμου» 
5. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 72/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με τίτλο  

«Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοιχτού 
Διαγωνισμού με ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού για την Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών με 
τίτλο [«Παροχή υπηρεσιών ανεξάρτητου Συμβούλου υποστήριξης του Δήμου στη 

σύμβαση»] με τίτλο {«Ενεργειακή αναβάθμιση, αυτοματοποίηση και διαχείριση του δικτύου 
ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων (οδοφωτισμός) στο Δήμο Μεγαρέων»},  πρ/σμού 

200.000,00 € πλέον ΦΠΑ, και την  έγκριση των νέων τεχνικών προδιαγραφών και των 
όρων διακήρυξης για τον εν λόγω διαγωνισμό 

6.  Περί έγκρισης δεδομένων μελέτης και τρόπου εκτέλεσης αυτής  με τίτλο «Εκπόνηση 

μελετών Πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Μεγαρέων» ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 
7. Περί έγκρισης 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (3ου Α.Π.Ε.)- 1ης Συμπληρωματικής 

Σύμβασης (1ης Σ.Σ.Ε) του έργου «Αναβάθμιση – επισκευή κεντρικών οδικών δικτύων των 
πόλεων των Μεγάρων και της Νέας Περάμου του Δήμου Μεγαρέων 

8. Περί έγκρισης του Πρακτικού Νο 2 (αριθ. πρωτ. 15181/7-9-2020), της Επιτροπής 

διενέργειας Διαγωνισμού για την μελέτη «Εκπόνηση μελέτης για τη χωροθέτηση 
καταδυτικού πάρκου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)», και την κατακύρωση του διαγωνισμού για την 

ανάδειξη αναδόχου κατασκευής της μελέτης 
9. Περί έγκρισης Πρακτικού Νο 2 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Αποπεράτωση Α’ 

ορόφου Δημοτικής Βιβλιοθήκης (Β’ Φάση)», και την κατακύρωση αυτού 

10.Περί έγκρισης εξειδίκευσης της δαπάνης με τίτλο «Έξοδα ταφής» για την κάλυψη εξόδων 
στον κ. Κορόγιαννη Κων/νο 
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11.Περί έγκρισης διαγραφής ποσού από χρηματικούς καταλόγους στην κ. Καρδάτου Αναστασία 
του Ιωάννη, για ΤΑΠ οικοπέδων ετών 2009 έως 2019 

12.Περί έγκρισης διαγραφής ποσού από χρηματικούς καταλόγους , στον κ. Οικονόμου Γεώργιο 

του Αναστασίου, για ΤΑΠ οικοπέδων ετών 2016 και  2019 
13.Υποβολή αντιρρήσεων του Δήμου Μεγαρέων ενώπιον της ΔΕΔΔΗΕ επί της υπ’ αριθ. πρωτ. 

2324/28-5-2020 πράξης  της ΔΕΔΔΗΕ περί διαπίστωσης ρευματοκλοπής στην παροχή 
05050163 

14.Περί επιστροφής ποσών , τα οποία αφορούν Δημοτικά Τέλη, (Τέλη καθ/τος και φωτισμού) 

και τα οποία είχε καταβάλλει η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΚΟΥΒΑΡΑ Ο.Ε.» στον Δήμο 
Μεγαρέων, για τα χρονικά διαστήματα 30-11-2004 έως 30-4-2009 & 2009-2012, σύμφωνα 

με τις υπ’ αριθ. Α5347/2017 & 18670/2018 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών 
15.Εισήγηση περί συμμορφώσεως του Δήμου Μεγαρέων με την υπ’ αριθ. ΑΙ5267/2018 

απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, περί επιστροφής ποσού 1.506,81 €,πλέον 

νομίμων τόκων υπερημερίας,  το οποίο κατέβαλλε η  εταιρεία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ 
ΚΟΥΒΑΡΑ Ο.Ε.» στον Δήμο Μεγαρέων και το οποίο αφορά χρήση αιγιαλού , ετών 2008-

2009-2010 
16.Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου όπως α) ασκήσει αγωγή κατά των εταιρειών «ENERGA  

POWER TRADING Ανώνυμη Εταιρεία Προμήθειας και Εμπορίας Ενέργειας» και τον δ.τ. 

«ENERGA POWER TRADING Α.Ε», «ΚΕΝΤΩΡ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (πρώην «ENERGA Εμπόριο Λιανικής Ηλεκτρικής 

Ενέργειας Α.Ε.»), «ΝΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας 
Ηλεκτρικής Ενέργειας» και τον δ.τ. «HELLAS POWER ΑΕ» (πρώην «HELLAS POWER 
Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας») και του Αριστείδη 

Φλώρου, για τους τόκους του ανωτέρω -ήδη εισπραχθέντος- κεφαλαίου (ανερχόμενους, 
ενδεικτικά μέχρι σήμερα, στο χρηματικό ποσό των 38.354,53 €) και για χρηματική 

ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης του Δήμου σας, λόγω κλονισμού της πίστης και του 
κύρους σας από την ανωτέρω τελεσιδίκως διαγνωσθείσα αδικοπραξία (ενδεικτικά για 

χρηματικό ποσό 35.000 €) και συνολικά για χρηματικό ποσό 
τουλάχιστον 73.354,53 €, με προτεινόμενη αμοιβή μου (για σύνταξη και κατάθεση 
δικογράφου, κατάθεση προτάσεων, παράσταση και εκπροσώπησή σας στην εκδίκαση) το 

ποσό των 1.000 €, πλέον 24% ΦΠΑ (240 €) δηλ. 1.240 € και β) στη λήψη ασφαλιστικών 
μέτρων περί συντηρητικής κατάσχεσης, απαγόρευσης μεταβολής περιουσιακής 

κατάστασης κλπ κατά των ανωτέρω και οποιουδήποτε τυχόν άλλου νομικού προσώπου 
πραγματικής ιδιοκτησίας ή συμφερόντων του ανωτέρω φυσικού προσώπου, με 
προτεινόμενη αμοιβή μου (για σύνταξη και κατάθεση δικογράφου, κατάθεση σημειώματος, 

παράσταση και εκπροσώπησή σας στην εκδίκαση) το ποσό των 500 €, πλέον ΦΠΑ 24% 
(120 €) δηλ. 620 € και συνολικά το ποσό των 1.500 €, πλέον ΦΠΑ 24% (360 €), 

δηλ. 1.860 €, συμπεριλαμβανομένων και όλων των εξόδων που θα απαιτηθούν για τις 
κοινοποιήσεις με Δικαστικό Επιμελητή των ανωτέρω δικογράφων και των εκδοθησομένων 
αποφάσεων, και έγκριση της δαπάνης των εξόδων του 
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17.Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου όπως παρασταθεί ενώπιον του 1ου Μονομελούς 
Διοικητικού  Πρωτοδικείου Κορίνθου, προκειμένου να υποστηρίξει την υπ’ αριθ. 

Πρ114/2020 προσφυγή του Δήμου Μεγαρέων κατά αποφάσεως του Λιμενάρχη Κορίνθου 
κ.λ.π, και καταθέσει υπόμνημα, και έγκριση δαπάνης των εξόδων του 

 

 
 

 
Ο Δήμαρχος Μεγαρέων 

 

 
 

 
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Ι. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
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