
 

                            
        ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ               Μέγαξα  20-1-2020 

      ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΣΣΡΡΟΟΠΠΗΗ                  Αξηζ.Πξση.:  
 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ 
  

  
 

  
Παξαθαιείζζε όπσο ηελ    24-1-2020  εκέξα  Παξαζθεπή  θαη ώξα 08:30  πξνζέιζεηε ζην 

Γεκαξρείν ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε γηα ηελ ζπδήηεζε  & ιήςε απνθάζεσλ επί ησλ θάησζη  

ζεκάησλ :   
 

 
1. Καηάξηηζε πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020 

2. Καηάξηηζε πίλαθα ηνρνζεζίαο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020 
3. Πεξί απόδνζεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Νέαο Πεξάκνπ , νηθνλνκηθνύ 

έηνπο 2019 θαη απαιιαγή ππνιόγνπ 

4. Πεξί απόδνζεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο Γήκνπ Μεγαξέσλ, νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019 θαη 
απαιιαγή ππνιόγνπ 

5. Πεξί έγθξηζεο ηεο ππ’ αξηζ.203/2019 απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ /ιίνπ ηνπ ΝΠΓΓ 
«ΗΡΟΓΩΡΟ», πνπ αθνξά ηνλ Απνινγηζκό ηνπ νηθ. έηνπο 2018 

6. Πεξί αλάθιεζεο ηεο ππ’ αξηζ. 279/2019 απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

7. Πεξί 4εο παξάηαζεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ «Παξεκβάζεηο επηζθεπώλ ζε 
αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ» 

8. Πεξί θαηαθύξσζεο ηεο πξνκήζεηαο ησλ εηδώλ ηεο νκάδαο 1 Δίδε Παληνπσιείνπ γηα ηα 
ηκήκαηα 1,2,3,4,5 θαη ησλ εηδώλ ηεο νκάδαο 3 Δίδε Ιρζπνπσιείνπ Καηεςπγκέλα γηα ηα 
ηκήκαηα 1,2,3,5  , θαζώο θαη ηελ θαηαθύξσζε ηεο πξνκήζεηαο ησλ εηδώλ ηεο νκάδαο 4 

Δίδε Οπσξνπσιείνπ γηα ηα ηκήκα 1,2,3,5 ηεο ππ’ αξηζ. 12788/25-6-2019 δηαθήξπμεο  
9. Πεξί α) έγθξηζεο ηνπ ππ’ αξηζ. Πξση. 803/16-1-2020 πξαθηηθνύ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο 

Αλνηθηνύ επαλαιεπηηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Γηαγσληζκνύ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ζην πιαίζην 
ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΔΣΟΤ 2019 ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΩΝ 
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ «ΗΡΟΓΩΡΟ»/ «ΓΗΚΔΓΗΜΔ» & ΓΙΑ ΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

ΠΑΝΣΟΠΩΛΔΙΟ ΝΔΑ ΠΔΡΑΜΟΤ ΓΗΜΟΤ ΜΔΓΑΡΔΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΟΜΗ  ΠΑΡΟΥΗ ΒΑΙΚΩΝ 
ΑΓΑΘΩΝ (ΚΩΓ. ΟΠ 5001587) γηα ηηο  νκάδεο 2,5 θαη 6, β) έγθξηζεο ηεο καηαίσζεο ηνπ 

επαλαιεπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηηο νκάδεο  2,5,6 σο αλσηέξσ γηα ηηο νπνίεο δελ 
θαηαηέζεθε θακία πξνζθνξά (άγνλεο), θαη γ) έγθξηζε ηεο πξνζθπγήο ζηελ δηαδηθαζία ηεο 
δηαπξαγκάηεπζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 32 παξ. 2α ηνπ Ν. 4412/2016, ρσξίο δεκνζίεπζε 

ζρεηηθήο πξνθήξπμεο θαη ρσξίο λα ηξνπνπνηνύληαη νη αξρηθνί όξνη ηεο ππ’ αξηζ. 24679/17-
12-2019 δηαθήξπμεο κε ΑΓΑΜ (πξνθήξπμε) 19PROC006063628 2019-12-19 κε ηελ νπνία 

δηελεξγήζεθε ν αλνηθηόο ειεθηξνληθόο δηαγσληζκόο κε αληηθείκελν «επαλάιεςεο ηνπ  
αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ ελ ιόγσ πξνκήζεηα 

10.Πεξί έγθξηζεο ηνπ ππ’ αξηζ. Πξση. 404/9-1-2020 Πξαθηηθνύ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο 

Γηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ «ΤΝΣΗΡΗΗ ΥΟΛΔΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ 
ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ (2018), θαη ηελ αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο  

 
 



 

 
 

 
 
 

11.Πεξί έγθξηζεο ηνπ ππ’ αξηζ. Πξση. 551/13-1-2020 Πξαθηηθνύ Νν 2 πνπ αθνξά ηελ 
«ΔΠΔΚΣΑΗ ΣΗΛΔΜΔΣΡΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ ΤΓΡΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΓΑΡΩΝ , ΓΙΑ 

ΣΗΝ ΒΔΛΣΙΩΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΤΓΑΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΜΔΙΩΗ ΣΩΝ ΑΠΩΛΔΙΩΝ, ΜΔ 
ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΣΡΗΗ ΚΑΙ ΥΡΔΩΗ Δ ΔΠΙΠΔΓΟ ΠΔΡΙΟΥΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ» 

12.Πεξί αλάζεζεο ή κε ζηνλ πιεξεμνύζην δηθεγόξν θ. Διεπζέξην Γθέιε, ηελ ππόζεζε (έθδνζε 

νηθνδνκηθήο αδείαο) πνπ αθνξά  ηνλ ππάιιειν ηεο Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνύ & Τπεξεζίαο 
Γόκεζεο, ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ,  θ. Κεθαιόπνπιν Παλ/ηε, ελώπηνλ ηνπ Γ’ Σξηκεινύο 

Πιεκκειεηνδηθείνπ Αζελώλ, θαζώο θαη ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο εμόδσλ ηνπ ελ ιόγσ 
δηθεγόξνπ 

13.Πεξί νξηζκνύ πιεξεμνύζηνπ δηθεγόξνπ γηα λα παξαζηαζεί ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο 

Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ, όπνπ ζα ζπδεηεζεί ε αίηεζε αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ ηνπ Κ. 
Κσζηνύια, θαζώο θαη ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο εμόδσλ ηνπ 

 
 
 

 
 

 
Ο Γήκαξρνο Μεγαξέσλ 

 

 
 

 
ΣΑΜΟΤΛΗ Ι. ΓΡΗΓΟΡΙΟ 


