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      ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΤΤΡΡΟΟΠΠΗΗ                  Αριθ.Πρωτ.: 7529 
 

 
 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

 

 

 

  
Καλείστε  την    22-5-2020  ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 09:00   σε τακτική συνεδρίαση  με 

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

 
 
1. Περί  έγκρισης της έκδοσης εντάλματος για την επέκταση δικτύου δημοτικού φωτισμού σε 

διάφορες περιοχές του Δήμου και ορισμός υπολόγου 
2. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 8/2020 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης του Δήμου Μεγαρέων, που αφορά τον Απολογισμό οικονομικού έτους 2019 
3. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 6/2020 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης του Δήμου Μεγαρέων, που αφορά τον Απολογισμό οικονομικού έτους 2017 

4. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 7/2020 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης του Δήμου Μεγαρέων, που αφορά τον Απολογισμό οικονομικού έτους 2018 

5. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 8/2020 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης του Δήμου Μεγαρέων, που αφορά τον Απολογισμό οικονομικού έτους 2019 

6. Περί ακύρωσης της υπ’ αριθ. 58/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής  

7. Περί ακύρωσης της υπ’ αριθ. 285/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και έγκρισης 
της ισχύουσας υπ’ αριθ. 163/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής  

8. Περί ορθής επανάληψης της υπ’ αριθ. 81/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για 
την επιλογή αναδόχου της προμήθειας «Δημιουργία ολοκληρωμένων, τουριστικών, 
προσβάσιμων, θαλάσσιων προορισμών Δήμου Μεγαρέων» 

9. Περί έκδοσης απόφασης για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. 4296/4-3-200 σύμβασης 
με τίτλο «Προμήθεια συστημάτων βυθιζόμενων κάδων ανακύκλωσης διαβαθμισμένης 

συμπίεσης απορριμμάτων Δήμου Μεγαρέων» 
10.Περί έγκρισης 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικός) του έργου 

«Κατασκευή δρόμου στη θέση «Ανω Πευκενέας» για την διασύνδεση οδού Μαζίου (51) 
θέση «Απογιούρισμα» με την επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου (50) θέση Παπαγιαννέικα» 

11.Περί 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Προμήθεια –τοποθέτηση εξοπλισμού 

για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Μεγαρέων» 
12.Περί 1ης παράτασης προθεσμίας μελέτης του έργου «Μελέτες Κυριακουλείου Πολιτιστικού 

Κέντρου» 
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13.Περί παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου «Αναβάθμιση –επισκευή κεντρικών οδικών 

δικτύων των πόλεων των Μεγάρων & της Νέας Περάμου του Δήμου Μεγαρέων» 

14.Περί έγκρισης δεδομένων μελέτης και επιλογή κριτηρίου ανάθεσης της μελέτης με τίτλο 
«Μελέτη Αποχέτευσης ομβρίων της πόλης των Μεγάρων», καθώς και την δημοπράτηση και 

διεξαγωγή αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, με όρους που θα συντάξει η 
Οικονομική Επιτροπή 

15.Περί έγκρισης δεδομένων μελέτης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης της μελέτης με τίτλο 

«Εκπόνηση μελέτης για τη χωροθέτηση καταδυτικού πάρκου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)» 
16.Περί έγκρισης των όρων διακήρυξης του έργου «Μελέτη Αποχέτευσης ομβρίων της πόλης 

των Μεγάρων» 
17.Περί έγκρισης των όρων διακήρυξης του έργου «Εκπόνηση μελέτης για τη χωροθέτηση 

καταδυτικού πάρκου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)» 

18.Περί σύνταξης των όρων της διακήρυξης για την διενέργεια ανοικτού άνω των ορίων 
διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 

προσφορά μόνο βάσει τιμής για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και 
λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του προσώπων έτους 2020» 
 

 
 

 
 
 

 
 

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων 
 
 

 
 

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Ι. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
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