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Καλείστε  την    24-11-2020  ημέρα  Τρίτη  και ώρα 09:30   σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση  με 

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

 
1. Αποδοχή επιχορηγήσεων & αναμόρφωση πρ/σμού οικ.έτους 2020 

2. Αναδοχή χρέους της υπό εκκαθάριση Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης 
Μεγάρων προς την ΕΥΔΑΠ , & μη υποβολή προσφυγής στην εξώδικη όχληση , βάσει του Ν. 
3852/2010 και του Ν. 4735/2020 , όπως ισχύει, καθώς και για την παραίτηση από 

οποιοδήποτε ένδικο μέσο 
3. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου 

χρόνου, διάρκειας έως και 28 Φεβρουαρίου 2021, σύμφωνα με τις Δ/ξεις της παρ. 2 του 
άρθρου 74 του Ν.4745/2020 (ΦΕΚ 214 τ.Α’ ), για την αντιμετώπιση της ανάγκης 
περιορισμού της διασποράς του Κορωναιού  covid-19 

4. Περί α) έγκριση της μελέτης και των τεχνικών προδιαγραφών , β) έγκριση για την 
προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση και γ) έγκριση της Επιτροπής 

προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, που αφορά την  υπηρεσία με 
τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τις ανάγκες του Δήμου Μεγαρέων» 

5. Σύνταξη όρων διακήρυξης εκδηλώσεως ενδιαφέροντος- για την μίσθωση ακινήτου στην 

Κινέτα για την προσωρινή εναπόθεση κλαδεμάτων 
6. Σύνταξη όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού 

για την λειτουργία των Κοινωνικών Δομών Δήμου Μεγαρέων, στο πλαίσιο υποβολής 
πρότασης χρηματοδότησης στην πρόσκληση ΑΤΤ 068 της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης του 
ΕΠ Περιφέρειας Αττικής με τίτλο «Επέκταση- Αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται 

κοινωνικές υπηρεσίες» 
7. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΕΔΣΝΑ και Δήμου Μεγαρέων με τίτλο 

«Δράσεις χωριστής συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων στους 
Δήμους της Περιφέρειας Αττικής» 

8. Έγκριση Επιτροπής Παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Κατασκευή Ιδιωτικών 

Συνδέσεων  Αποχέτευσης  Ακαθάρτων Νέας Περάμου (Β’ Φάση» 
9. Έγκριση παράτασης προθεσμίας της μελέτης «Αναθεώρηση κυκλοφοριακής μελέτης της 

Πόλης Μεγάρων (Παλαιό & Νέο σχέδιο) και σχεδιασμός κόμβων- φωτεινές σηματοδοτήσεις» 
10.Έγκριση προσωρινής/οριστικής παραλαβής (αυτοδίκαια) και επιστροφή εγγυητικής 

επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου «Επισκευή φθαρμένων αγροτικών οδών που οδηγούν 
σε δασικούς δρόμους στα πλαίσια πυροπροστασίας της περιοχής Νέας Περάμου» 
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11.Περί έναρξης διαδικασιών για απόδοση μισθίων στην «Βαρέα» Μεγάρων 
12.Διαγραφή ποσού από τον χρηματικό κατάλογο , πλέον προσαυξήσεων που αφορά (ΚΟΚ 

ΚΛΗΣΕΙΣ), στον κ. Κορόγιαννη Σπυρίδωνα 
 
 

 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 

 
 
 

 
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Ι. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

Δήμαρχος Μεγαρέων 
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