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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

 

  
Καλείστε  την    21-12-2020  ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 09:00   σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση  με 

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

 
1. Έγκριση  της υπ’ αριθ. 50/2020 απόφασης του Διοικητικού Σ/λίου της Δημοτικής 

Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Μεγαρέων (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ), που αφορά την 
Αναμόρφωση πρ/σμού της , για το οικονομικό έτος 2020 

2. Έγκριση της υπ’ αριθ. 75/2020 απόφασης του Διοικητικού Σ/λίου ΝΠΔΔ ΗΡΟΔΩΡΟΣ, με 

τίτλο «Εγκριση οικονομικών καταστάσεων του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Αλληλεγγύης  & 
Αθλητισμού ΗΡΟΔΩΡΟΣ του Δήμου Μεγαρέων για το οικονομικό έτος 2018 (ισολογισμός 

οικ.έτους 2018)»  
3. Έγκριση του υπ’ αριθ. Πρωτ. 21411/14-12-2020 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του 

συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία των 

κοινωνικών δομών Δήμου Μεγαρέων» στο πλαίσιο της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5033760» 
4. Έγκριση του υπ’ αριθ. Νο 3 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού, με τίτλο «Μελέτη Αποχέτευσης ομβρίων της πόλης των Μεγάρων, για την 
επιλογή αναδόχου της εν λόγω μελέτης 

5. Έγκριση του υπ’ αριθ. Πρωτ. 21437/14-12-2020 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας 

συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του 
Δήμου και των Νομικών του προσώπων έτους 2020», καθώς και την κατακύρωση  της εν 

λόγω προμήθειας 
6. Έγκριση του υπ’ αριθ. Πρωτ. 21469/14-12-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για 

την μελέτη με τίτλο «Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου 

Μεγαρέων, Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ», την ματαίωση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας 
σύμβασης, λόγω άγονης, καθώς και την επανάληψη της διαδικασίας με τροποποίηση ή μη 

των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 
«Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» 

7. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, καθώς και του 1ου Πρωτόκολλου Κανονισμού τιμών 
μονάδος εργασιών του έργου με τίτλο «Κατασκευή βάσεων έδρασης κ.λ.π. εργασίες για τις 
προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της δίχρονης 

προσχολικής εκπαίδευσης του Δήμου Μεγαρέων βάσει του αρ. 220 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 
70Α’)» 

8. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο «Επισκευή συντήρηση σχολικών 
κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις Δήμου Μεγαρέων» 
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9. Έγκριση συγκρότησης  Επιτροπής παρακολούθησης  για την προμήθεια με τίτλο 

«Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή ζημιών των οχημάτων του Δήμου που 

προέκυψαν από την πυρκαγιά της Κινέττας την  23-7-2018 (ΣΑΕ 055) 
10.Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για δικαστική εκπροσώπηση των υπαλλήλων της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, κ.κ. Αικ.Μουρελάτου, Σ.Μιχαλάκη και Αθ.Βαλτά, για 
ποινική τους υπόθεση, και έγκριση της δαπάνης του 
 

 
 

 
 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 

 
 

 
 

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Ι. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

Δήμαρχος Μεγαρέων 
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