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ΠΡΟΚΛΗΗ 
 

  

  Καιείζζε  ηελ    27-4-2022   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 Απνινγηζκνύ εζόδσλ – εμόδσλ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 Δήκνπ Μεγαξέσλ 

2. Πεξί έγθξηζεο έθζεζεο ησλ απνηειεζκάησλ εθηέιεζεο ηνπ πξ/ζκνύ ηνπ Δήκνπ Μεγαξέσλ 1νπ 

ηξηκήλνπ 2022 

3. Πεξί έγθξηζεο ειέγρνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Δξάζεο (ΟΠΔ) (ζηνρνζεζίαο) α’ ηξηκήλνπ 2022 

4. Πεξί  απνδνρήο δσξεάο από ηελ «ΑΙΓΕΑ ΑΜΚΕ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΦΕΛΟΤ ΕΡΓΟΤ», ηνπ 

θόζηνπο πξνκήζεηαο θαη ηνπνζέηεζεο ζπλζεηηθνύ ριννηάπεηα ζην πξναύιην ηνπ 8νπ Νεπηαγσγείνπ 

Μεγάξσλ 

5. Πεξί έγθξηζεο ζύζηαζεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο ηνπ Δήκνπ Μεγαξέσλ, νηθνλνκηθνύ έηνπο 2022 θαη 

νξηζκόο ππνιόγνπ 

6. Πεξί έγθξηζεο ζύζηαζεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο ηεο Δεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Μεγάξσλ, νηθνλνκηθνύ 

έηνπο 2022 

7. Πεξί έγθξηζεο ζύζηαζεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο ηεο Δεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Νέαο Πεξάκνπ, 

νηθνλνκηθνύ έηνπο  2022 

8. Πεξί έγθξηζεο ζύζηαζεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο ηεο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο Κηλέηηαο, νηθνλνκηθνύ έηνπο 

2022 

9. Πεξί έγθξηζεο εμεηδίθεπζεο δαπαλώλ γηα ηελ εθδήισζε «Μλήκεο γηα ηελ βύζηζε ηνπ Αληηηνξπηιηθνύ 

Φαξά» 

10. Πεξί έγθξηζεο εμεηδίθεπζεο δαπαλώλ γηα ηελ εθδήισζε «Αγώλαο Δξόκνπ Ληκέλσλ Μεγάξσλ – Νέαο 

Πεξάκνπ» 

11. Πεξί έγθξηζεο ηεο κεηαθίλεζεο ηνπ Δεκάξρνπ ζηνλ Πόξν από 20 Μαΐνπ έσο θαη 22 Μαΐνπ, γηα 

θαηεπείγνπζα ζπλάληεζε γηα ηελ απνηξνπή ηρζπνβηνκεραλνπνίεζεο ηνπ αξσληθνύ  

12. Πεξί έγθξηζεο ηνπ Πξαθηηθνύ Νν 2 ηεο Επηηξνπήο δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν 

«Λεηηνπξγηθή θαη Αηζζεηηθή Αλαβάζκηζε πιαηείαο Αγίνπ Ισάλλνπ Γαιηιαίνπ ζηα Μέγαξα, ζηα πιαίζηα 

ηνπ ρξεκαηνδνηηθνύ πξνγξάκκαηνο: Δξάζεηο πεξηβαιινληηθνύ Ιζνδπγίνπ 2019-2020 Πξάζηλνπ 

ηακείνπ», θαη ηελ θαηαθύξσζε απηνύ 

13. Πεξί έγθξηζεο ηνπ Πξαθηηθνύ ηεο Επηηξνπήο Δηαγσληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν «Πξνκήζεηα 

πγξώλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα ηελ θίλεζε κεηαθνξηθώλ κέζσλ ηνπ Δήκνπ από ηελ Οηθνλνκηθή 

Επηηξνπή κε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο, ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε βάζεη ηνπ άξζξνπ 32 

παξ. 2 πεξ. Γ’ ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3852/2010, ιόγσ θαηεπείγνπζαο αλάγθεο 

έσο ηελ νινθιήξσζε ηεο εηήζηαο ηαθηηθήο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο», θαη ηελ θαηαθύξσζεο απηήο 

14. Πεξί έγθξηζεο δηαγξαθήο πνζνύ από ηνλ ρξεκαηηθό θαηάινγν, ην νπνίν αθνξά ηαθηηθά έζνδα από 

ηέιε θαη δηθαηώκαηα ύδξεπζεο γηα ινγαξηαζκό θαηαλάισζεο ύδξεπζεο ηνπ θ. ηαθάθα Νηθνιάνπ 

15. Πεξί έγθξηζεο δηαγξαθήο πνζνύ από ηνλ ρξεκαηηθό θαηάινγν, ηνπ Δήκνπ καο ην νπνίν αθνξά 

δαπάλε δηαθιάδσζεο θαη ζύλδεζεο γηα ινγαξηαζκό απνρέηεπζεο ηνπ θ. Καπιαλίδε Εκκαλνπήι 
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16. Πεξί έγθξηζεο δηαγξαθήο πνζνύ από ηνλ ρξεκαηηθό θαηάινγν, ηνπ Δήκνπ καο ην νπνίν αθνξά ην 

ηέινο αθαζάξηζησλ εζόδσλ θαηαζηεκάησλ 0,5% νηθ.έηνπο 2019 ηεο θ.Κσλζηαληηλίδε Κπξηαθήο 

17. Πεξί έγθξηζεο δηαγξαθήο πνζνύ από ηνλ ρξεκαηηθό θαηάινγν, ηνπ Δήκνπ καο ην νπνίν αθνξά 

δαπάλε δηαθιάδσζεο θαη ζύλδεζεο γηα ινγαξηαζκό απνρέηεπζεο ηεο θ. Πηππή Μαξίαο ηνπ Ισάλλε 

18. Πεξί έγθξηζεο δηαγξαθήο πνζνύ από ηνλ ρξεκαηηθό θαηάινγν ηνπ Δήκνπ καο, ην νπνίν αθνξά 

δαπάλε δηαθιάδσζεο θαη ζύλδεζεο γηα ινγαξηαζκό απνρέηεπζεο ηεο θ. Γεσξγίνπ- Μαιαλδξάθε 

Υαξαιακπία 

 

 

 

 

 

Ο Πξόεδξνο ηεο Επηηξνπήο 

 

 

 

ΣΑΜΟΤΛΗ Ι. ΓΡΗΓΟΡΙΟ 

Δήκαξρνο Μεγαξέσλ 

ΑΔΑ: ΨΛΗΛΩΚΠ-ΙΦΨ


		2022-04-20T11:13:33+0300
	Athens




