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ΠΡΟΚΛΗΗ 
  

   
 

Καιείζζε  ηελ    16-3-2022   εκέξα  Σεηάξηε θαη ώξα 09:00  λα παξεπξεζείηε ζηελ ΣΗΛΕΔΙΑΚΕΨΗ 

ηεο  ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ,  γηα ηελ ζπδήηεζε  & ιήςε απνθάζεσλ επί ησλ θάησζη  ζεκάησλ :  

 

1. Πεξί έγθξηζεο ηεο ππ’ αξηζ. 1/2022 απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ ΝΠΓΓ Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγύεο & Αζιεηηζκνύ «ΗΡΟΓΩΡΟ» ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ, κε ηίηιν «Έγθξηζε πξ/ζκνύ νηθ. 

έηνπο 2022 ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο & Αζιεηηζκνύ [ΗΡΟΓΩΡΟ] ηνπ Γήκνπ 

Μεγαξέσλ»  

2. Πεξί έγθξηζεο ηεο ππ’ αξηζ. 2/2022 απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ ΝΠΓΓ Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγύεο & Αζιεηηζκνύ «ΗΡΟΓΩΡΟ» ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ, κε ηίηιν «Έγθξηζε πίλαθα 

ζηνρνζεζίαο νηθνλνκηθώλ απνηειεζκάησλ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο & Αζιεηηζκνύ 

[ΗΡΟΓΩΡΟ] ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ», ζην πιαίζην παξαθνινύζεζεο ηνπ νινθιεξσκέλνπ πιαηζίνπ 

δξάζεο γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2022 » 

3. Πεξί έγθξηζεο ηεο ππ’ αξηζ. 3/2022 απόθαζεο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ 

Μεγαξέσλ (ΓΗ.Κ.Δ.ΓΗ.ΜΔ.), κε ηίηιν «Έγθξηζε 1εο αλακόξθσζεο πξ/ζκνύ ηεο Γεκνηηθήο 

Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ (ΓΗ.Κ.Δ.ΓΗ.ΜΔ.) 

4. Πεξί έγθξηζεο ηεο ππ’ αξηζ. 17/2021 κειέηεο θαη ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, ηεο Γ/λζεο Καζ/ηαο 

Αλαθύθισζεο & Πξαζίλνπ, γηα ηελ ππεξεζία κε ηίηιν «Μίζζσζε κεραλεκάησλ έξγνπ θαη νρεκάησλ 

γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ ζπλεπεηώλ πνπ πξνθιήζεθαλ από ηηο ππξθαγηέο ηνπ έηνπο 2021 (ΑΔ 

055), θαζώο θαη ηελ έγθξηζε πξνζθπγήο ζε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο δεκνζίεπζε, θαη 

αλάζεζε ηεο ελ ιόγσ ππεξεζίαο 

5. Πεξί έγθξηζεο απνδεκίσζεο ιόγσ πξνζθύξσζεο θαηαξγεζέληνο Γεκνηηθνύ Κνηλόρξεζηνπ ρώξνπ 

πξνο ηδηνθηεζίεο κε πξάμε εθαξκνγήο (δηνξζσηηθή) 

6. Πεξί αθύξσζεο ηεο ππ’ αξηζ. 43/2022 απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

7. Οξζή επαλάιεςε ηεο ππ’ αξηζ. 44/2022 απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ιόγσ δηόξζσζεο 

πνζνύ, θαζώο εθ παξαδξνκήο αλαγξάθεθε ην πνζό ησλ 588,00 € γηα δηαγξαθή, αληί ηνπ 555,33 € 

πνπ είλαη ην ζσζηό 

8. Πεξί έγθξηζεο ή κε ηεο δηαγξαθήο πνζνύ από ρξεκαηηθό θαηάινγν, ην νπνίν αθνξά δαπάλε 

δηαθιάδσζεο θαη ζύλδεζε γηα ινγαξηαζκό απνρέηεπζεο, ζην όλνκα ΒΑΝΟΤ ΔΙΡΗΝΗ 

9. Πεξί έγθξηζεο ή κε ηεο δηαγξαθήο πνζνύ από ρξεκαηηθό θαηάινγν,  ην νπνίν αθνξά δαπάλε 

δηαθιάδσζεο θαη ζύλδεζε γηα ινγαξηαζκό απνρέηεπζεο, ζην όλνκα ΒΑΝΟ ΚΩΝ/ΝΟ 

10. Πεξί έγθξηζεο ή κε ηεο δηαγξαθήο βεβαησκέλεο νθεηιήο , πιένλ πξνζαπμήζεσλ, γηα ΣΑΚΣΙΚΑ 

ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΣΔΛΗ ΤΓΡΔΤΗ, ζην όλνκα ΣΔΛΔΠΗ ΒΑΙΛΙΚΗ 

11. Πεξί έγθξηζεο ή κε ηεο δηαγξαθήο βεβαησκέλεο νθεηιήο , πιένλ πξνζαπμήζεσλ, γηα ΟΣΔΟΦΤΛΑΚΙΟ 

2021, ζην όλνκα ΒΔΡΝΑΓΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 

12. Πεξί έγθξηζεο ή κε ηεο δηαγξαθήο πξνζηίκνπ δηαηήξεζεο απζαίξεηεο θαηαζθεπήο ηνπ θεξόκελνπ 

ηδηνθηήηε θ. ΠΑΠΑΓΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ 
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13. Πεξί έγθξηζεο ή κε ηεο δηαγξαθήο πξνζηίκνπ δηαηήξεζεο απζαίξεηεο θαηαζθεπήο ηεο θεξόκελεο 

ηδηνθηήηξηαο θ. ΦΙΛΙΠΠΟΤ ΟΦΙΑ 

14. Πεξί έγθξηζεο ή κε ηεο δηαγξαθήο πνζνύ 161.394,07 €, ην νπνίν αθνξά ηηο ηδησηηθέο ζπλδέζεηο 

απνρέηεπζεο, ζηελ επέθηαζε ζρεδίνπ πόιεσο ησλ Μεγάξσλ 

 

 

 

 

 

Ο Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο 

 

 

 

ΣΑΜΟΤΛΗ Ι. ΓΡΗΓΟΡΙΟ 

Γήκαξρνο Μεγαξέσλ 
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