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Καλείστε  την    16-11-2020  ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 09:30   σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση  με 

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

1. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 46/2020 απόφασης της  Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης 
του Δήμου Μεγαρέων (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.), που αφορά την έγκριση των  Οικονομικών 

Καταστάσεων (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ-ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ- ΕΚΘΕΣΗ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ) της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου 
Μεγαρέων (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.), της 31ης Δεκεμβρίου 2019 για την διαχειριστική χρήση από 1-

1-2019 έως 31-12-2019 
2. Επί επιβολής του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού και καθορισμού 

αυτού , για το έτος 2021 
3. Περί καθορισμού φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων , για το έτος 2021 
4. Περί καθορισμού Συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας , για το έτος 2021 

5. Περί καθορισμού τελών ύδρευσης- άρδευσης- αποχέτευσης,  για το έτος 2021 
6. Περί καθορισμού τελών και δικαιωμάτων χρήσεως Δημοτικών Κοιμητηρίων Μεγάρων & 

Νέας Περάμου, για το έτος 2021 
7. Περί καθορισμού τέλους χρήσεως υπεδάφους,  για το έτος 2021 

8. Περί καθορισμού τέλους χρήσεως οδών –πλατειών κ.λ.π. κοινοχρήστων χώρων, για το έτος 
2021 

9. Περί καθορισμού ετήσιου τέλους για τον κοινόχρηστο χώρο που καταλαμβάνει η κατασκευή 

(ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟ) , για το έτος 2021 
10.Περί καθορισμού τέλους εμποροπανηγύρεων , για το έτος 2021 

11.Περί καθορισμού τελών διαφήμισης,  για το έτος 2021 
12.Περί καθορισμού ανταποδοτικού τέλους σήμανσης ζώων συντροφιάς,  για το έτος 2021 
13.Περί καθορισμού τελών ελλιμενισμού σκαφών για το έτος 2021 

14.Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου , για να παρασταθεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο 
Μεγαρέων, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, όπου θα εκδικασθεί η με ΑΒΕΜ ΠΡ 

881/2018 προσφυγή της Ανώνυμης τεχνικής εταιρείας ΜΕΤΡΟ ΑΤΕ, αναδόχου του έργου 
«Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης της πόλης των Μεγάρων», & έγκριση της δαπάνης 

15.Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου , για να παρασταθεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο 

Μεγαρέων, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, όπου θα εκδικασθεί η με ΑΒΕΜ ΠΡ 
728/2018 προσφυγή της Ανώνυμης τεχνικής εταιρείας ΜΕΤΡΟ ΑΤΕ, αναδόχου του έργου 

«Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης της πόλης των Μεγάρων», & έγκριση της δαπάνης 
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16.Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου , για να παρασταθεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο 

Μεγαρέων, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, όπου θα εκδικασθεί η με 
αριθμό εισαγωγής ΠΡΑΚ 1950/2018  προσφυγή της Ανώνυμης τεχνικής εταιρείας ΜΕΤΡΟ  
ΑΤΕ, αναδόχου του έργου «Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης της πόλης των Μεγάρων», & 

έγκριση της δαπάνης 
17.Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου , για να παρασταθεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο 

Μεγαρέων, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, όπου θα εκδικασθεί η με 
αριθμό εισαγωγής ΑΓ 13150/2017  προσφυγή του Λεβεντάκου Χρήστου, & έγκριση της 
δαπάνης 

 
 

 
 

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων 

 
 

 
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Ι. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
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