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ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε την 21-7-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 σε τακτική συνεδρίαση με
τηλεδιάσκεψη για την συζήτηση & λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων :
1. Εκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του πρ/σμού του Δήμου Μεγαρέων 2ου τριμήνου
2020
2. Περί έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της επιχείρησης «ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΓΑΡΩΝ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ», χρήσεως από
24/3/2019 - 22/3/2020, απαλλαγή του εκκαθαριστή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα
της χρήσης 24/3/2019 - 22/3/2020, και παράταση της εκκαθάρισης έως την 31-12-2022
3. Περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών (2/2020 τεχνική περιγραφή) για την προμήθεια
με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤΤ068 ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ [ΕΠΕΚΤΑΣΗ- ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ]»
4. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 17/2020 μελέτης , της σκοπιμότητας αυτής καθώς και των
τευχών αυτής, με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΕΩΝ ΕΔΡΑΣΗΣ Κ.Λ.Π. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ
ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 220 ΤΟΥ
Ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70Α)», έγκριση δέσμευσης πίστωσης ποσού 7.460,00 € από τους ίδιους
πόρους, στην επόμενη αναμόρφωση, και έγκριση για την δημοπράτηση του έργου με
προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (αρθρ.32
του Ν.4412/2016 Α’147), με όρους που θα συντάξει η Οικονομική Επιτροπή
5. Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση κατά την παράγραφο 2γ του άρθρου 32 του Ν.4412/2016
(διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευσης) για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων
έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την επιλογή αναδόχου του έργου
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΕΩΝ ΕΔΡΑΣΗΣ Κ.Λ.Π. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 220 ΤΟΥ Ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70Α)»
6. Περί έγκρισης πρακτικού διενέργειας δημόσιας κλήρωσης (για επιτροπή διεξαγωγής
διαγωνισμού), για το έργο με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΕΩΝ ΕΔΡΑΣΗΣ Κ.Λ.Π. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 220
ΤΟΥ Ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70Α)»
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7. Περί έγκρισης του Πρακτικού Νο 1 ηλεκτρονικής αποσφράγισης/αξιολόγησης προσφορών
της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για το έργο «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ Α’ ΟΡΟΦΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (Β’ ΦΑΣΗ)», και την ανάδειξη ως προσωρινού μειοδότη
8. Περί σύνταξης των όρων διακήρυξης για την διενέργεια ανοικτού κάτω των ορίων
ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωση την πλέον συμφέρουσα από
οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής για την
προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ- ΟΧΗΜΑΤΩΝ Η’ ΚΑΙ
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ- ΦΟΡΤΗΓΟ ΣΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ- (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»
9. Περί έγκρισης 3ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Κατασκευή βασικού κεντρικού δρόμου
πρόσβασης στην περιοχή –Ντουράκο- Αλεποχωρίου Δήμου Μεγαρέων στη θέση –
Λιοφάτιστα»
10.Περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή βασικού κεντρικού δρόμου πρόσβασης
στην περιοχή –Ντουράκο- Αλεποχωρίου Δήμου Μεγαρέων στη θέση –Λιοφάτιστα»
11.Ανάκληση της υπ’ αριθ. 158/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με τίτλο «Περί
έγκρισης ανάθεσης των εργασιών, καθώς και την κατανομή των ποσών, στους ιδιοκτήτες
μηχανημάτων α) Υδρόγειος Τεχνική ΑΕ & β) Τριαντάφυλλος Καλλέργης, όπως
αναγράφονται στον ενδεικτικό πρ/σμό της υπ’ αριθ. 4/2020 μελέτης με τίτλο _Μίσθωση
μηχανημάτων έργου και οχημάτων για την αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που
προκλήθηκαν από την πλημμύρα της 25-11-2019 στην Κινέττα (ΣΑΕ 055)»
12.Περί έκδοσης κανονιστικών αποφάσεων περί καθορισμού επιβολής τέλους αποχετευτικού
δικτύου
13.Περί έγκρισης απόδοσης λογαριασμού για το υπ’ αριθ. 870/2020 χρηματικό ένταλμα
προπληρωμής και απαλλαγή του υπολόγου αυτού
14.Περί έγκρισης απόδοσης λογαριασμού για το υπ’ αριθ. 871/2020 χρηματικό ένταλμα
προπληρωμής και απαλλαγή του υπολόγου αυτού
15.Περί έγκρισης απόδοσης λογαριασμού για το υπ’ αριθ. 872/2020 χρηματικό ένταλμα
προπληρωμής και απαλλαγή του υπολόγου αυτού
16.Περί έγκρισης διαγραφής προστίμων ανέγερσης και διατήρησης αυθαίρετων κατασκευών
ιδιοκτησίας κ. Στούρα Ασήμως του Γεωργίου

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Ι. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

