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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

 

 

  
Καλείστε  την    3-8-2020  ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 09:00   σε τακτική συνεδρίαση  με 

τηλεδιάσκεψη για την συζήτηση  & λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι  θεμάτων :   
 
1. Ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης (ΟΠΔ) (στοχοθεσία) Β’ τριμήνου 2020 

2. Περί έγκρισης του πρακτικού Νο1 ηλεκτρονικής αποσφράγισης/αξιολόγησης προσφορών 
της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ» 

3. Περί διαγραφής ποσού από χρηματικό κατάλογο του κ. Κουλουριώτη Ιωάννη  
4. Περί διαγραφής ποσού από χρηματικό κατάλογο του κ. Κιπινή Δημητρίου 

5. Περί αποδοχής δωρεάν παραχώρησης ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος από τον Δήμο 
Περιστερίου, για την κάλυψη αναγκών του Δήμου μας 

6. Περί έγκρισης ανάθεσης των εργασιών, καθώς και την κατανομή των ποσών στους 

ιδιοκτήτες μηχανημάτων με τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου και οχημάτων που 
προκλήθηκαν από την πλημμύρα της 25-11-2019 στην Κινέττα (ΣΑΕ055)» 

7. Περί ματαίωσης διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΛΟΓΩ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ» 
(76607 ηλεκτρονικός διαγωνισμός) 

8. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 20/2020 μελέτης και των τεχνικών προδιαγραφών, με τίτλο 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΛΟΓΩ 

ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ», , καθορισμό όρων δημοπράτησης, με διαπραγμάτευση  χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, ορισμό επιτροπής διαπραγμάτευσης, και εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για 
πρόσκληση οικονομικών φορέων 

9. Περί έγκρισης της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» , 

πρ/σμού 354.350,00 €, χωρίς ΦΠΑ, έγκρισης της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης με 
τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ», πρ/σμού 470.000,00 € χωρίς 

ΦΠΑ, υποβολή πρότασης χρηματοδότησης πράξης με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΧΩΡΙΣΤΗΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ», πρ/σμού 1.046.994,00 € με ΦΠΑ 

στον άξονα προτεραιότητας 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-
ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» του Ε.Π. «Υποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το 

Ταμείο Συνοχής, αποδοχή των όρων της πρόσκλησης της ΕΥΔΕΠ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» με κωδ.14.6i.26.2-4.1 και τίτλο 

«Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων, και εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου να προβεί σε όλες 
τις απαραίτητες ενέργειες για την υποβολή της αίτησης 

 

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων 
 

 
 

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Ι. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

ΑΔΑ: ΩΛΡΙΩΚΠ-Θ70
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