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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
  

  
 

  
Καλείσθε  την    19-1-2021   ημέρα  Τρίτη  και ώρα 09:00  να παρευρεθείτε στην 

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ της  τακτικής συνεδρίασης ,  για την συζήτηση  & λήψη αποφάσεων επί των 

κάτωθι  θεμάτων :   
 

 
1. Έγκριση της υπ’ αριθ. 51/2020 απόφασης του Διοικητικού Σ/λίου ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ με τίτλο 

«Περί έγκρισης σχεδίου πρ/σμού της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. , για το οικονομικό έτος 2021 
2. Έγκριση ή μη της Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους, για το έργο «Κατασκευή 

έργων υποδομής στην περιοχή Βλυχό Μεγάρων όπου διαβιούν Ρομά» 

3. Έγκριση του 2ου Πρακτικού –αριθ.πρωτ. 22439/29-12-2020- της επιτροπής διαγωνισμού 
του έργου με τίτλο «Συντήρηση σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (2019)», και την κατακύρωση του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου 
4. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας της μελέτης με τίτλο «Μελέτες Κυριακουλείου 

Πολιτιστικού Κέντρου» 

5. Ακύρωση της υπ’ αριθ. 319/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής , με τίτλο: 
«Έγκριση της υπ’ αριθ. 27/2020 μελέτης με τίτλο «Συντήρηση και αποκατάσταση οδικού 

δικτύου του Δήμου Μεγαρέων λόγω πλημμύρων», της σκοπιμότητας αυτής,  καθώς και 
των τευχών αυτής, και την έγκριση της δημοπράτησης του εν λόγω έργου, με ανοικτή 
διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων 

του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά με βάση την τιμή συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), και την διεξαγωγή αυτού σύμφωνα 

με τις δ/ξεις του Ν.4412/2016 και με όρους που θα συντάξει η Οικονομική Επιτροπή», 
λόγω αλλαγής δεδομένων της μελέτης 

6. Έγκριση της υπ’ αριθ. 1/2021 μελέτης , της σκοπιμότητας αυτής, καθώς και των τευχών 

της, και τον καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Συντήρηση και 
αποκατάσταση οδικού δικτύου του Δήμου Μεγαρέων, λόγω πλημμύρων» 

7. Έγκριση αποδοχής δωρεάς παραχώρησης ενός (1) φορτηγού οχήματος με αριθ. 
κυκλοφορίας ΚΗΙ-7029 από τον Δήμο Ελευσίνας, προς τον Δήμο Μεγαρέων, για την 
κάλυψη των άμεσων αναγκών του Δήμου μας 

8. Περί άσκησης μήνυσης για δολιοφθορές στο β’ αντλιοστάσιο λυμάτων , επί της οδού 
Νίσου, στον οικισμό Ρομά Μεγάρων 

 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 

 

 
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Ι. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων 
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