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Καλείστε  την    29-9-2020  ημέρα  Τρίτη  και ώρα 09:00   σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση  με 

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

1. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 50/2020 απόφασης του Διοικητικού Σ/λίου του Ν.Π.Δ.Δ. 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αθλητισμού «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» του Δήμου Μεγαρέων, που αφορά 

την «2η Αναμόρφωση πρ/σμού οικ.έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης & 
Αθλητισμού «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» του Δήμου Μεγαρέων» 

2. Περί έγκρισης της οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή- συντήρηση οδικού δικτύου 

Δήμου Μεγαρέων» η οποία έχει συντελεσθεί αυτοδικαίως αφού έχει επέλθει το χρονικό 
διάστημα των δύο μηνών για την διενέργεια της οριστικής παραλαβής, μετά την λήξη του 

χρόνου συντηρήσεως, λόγω της αδυναμίας συγκρότησης της επιτροπής οριστικής 
παραλαβής με βάση το άρθρο 172 του Ν.4412/2016, και την επιστροφή της εγγυητικής 
επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με την παρ. β του άρθρου 72 του 

Ν.4412/2016 
3. Περί έγκρισης του υπ’ αριθ. Πρωτ. 16106/21-9-2020 Πρακτικού διενέργειας δημόσιας 

κλήρωσης (κατά το άρθρο 221 παρ. 9 α του Ν.4412/2016) για τον ορισμό επιτροπής (με 
αναπληρωτές) διαγωνισμού (όργανα για την διενέργεια διαδικασιών σύναψης δημόσιας 

σύμβασης) από τεχνικούς υπαλλήλους του Δήμου μας, για το έργο «Κατασκευή αθλητικού 
γηπέδου στον αύλειο χώρο του Γυμνασίου Ν.Περάμου», που θα εκτελεστεί με συνοπτικό 
διαγωνισμό έργου σύμφωνα με το αρ. 117 του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής σύμφωνα με την υπ’ 
αριθ. 154/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μεγαρέων 

4. Περί έγκρισης Πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή και συνοδευτικού 
εξοπλισμού, φορτηγό ανατρεπόμενο με αρπάγη», και την  κατακύρωση αυτής 

5. Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. και 1ου ΠΚΝΤΜΝΕ του έργου «Επισκευή συντήρηση σχολικών 
κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις Δήμου Μεγαρέων» 
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6. Περί έγκρισης διαγραφής ποσού πλέον προσαυξήσεων, από τους χρηματικούς καταλόγους 

στους κ.κ. Μανέτα κληρονόμοι Ιεροθέου 
7. Περί έγκρισης διαγραφής ποσού πλέον προσαυξήσεων, από τον χρηματικό κατάλογο στους 

κ.κ. Ιατρίδη κληρονόμοι Αναστασίας 

8. Περί έγκρισης διαγραφής ποσού πλέον προσαυξήσεων, από τους χρηματικούς καταλόγους 
του Δήμου μας, που είναι εγγεγραμμένη η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΙΝΟΙΛ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε.», για τέλη διαφήμισης 
9. Περί έγκρισης διαγραφής ποσού πλέον προσαυξήσεων, από τους χρηματικούς καταλόγους 

στην κ.Μαρκουλή Ελευθερία 

10.Απαλλαγή Επιχειρήσεων που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, 
από τα αναλογούντα τέλη για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί, λόγω των 

μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και δε κάνουν χρήση του 
παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του από 24-9/20-10-
1958 β.δ. (Α’ 171) 

 
  

 
 
 

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων 
 

 
 
 

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Ι. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
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