
 

                             
        ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ               Μέγαρα 4-6-2021 

      ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΤΤΡΡΟΟΠΠΗΗ                  Αριθ.Πρωτ.:  8614 
 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
  

Καλείσθε  την    8-6-2021   ημέρα  Τρίτη  και ώρα 09:00  να παρευρεθείτε στην 

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  της  τακτικής συνεδρίασης ,  για την συζήτηση  επί των κάτωθι θεμάτων :   
 

 

1. Περί έγκρισης των υπ’ αριθ. πρωτ.  7455/20-5-2021 , 7457/20-5-2021, 8211/31-5-
2021 , 8214/31-5-2021  και 8216/31-5-2021 Πρακτικών Διερεύνησης Τιμών για το 

σύνολο των προμηθειών που περιλαμβάνονται στην πράξη «Εξοπλισμός Συλλογής 
Ανακυκλώσιμων Υλικών και Μεταφοράς Απορριμμάτων» για την υποβολή πρότασης , 
στο πλαίσιο του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική 

αυτοδιοίκησης «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με κωδικό πρόσκλησης ΑΤ04, στον Άξονα 
Προτεραιότητας: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»  με τίτλο: «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές 

Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» 
2. Περί έγκρισης των από 22-4-2021 και 28-5-2021 πρακτικών της άγονης δημόσιας 

πλειοδοτικής, προφορικής δημοπρασίας που αφορά την «Εκμίσθωση ακινήτου Δήμου 
Μεγαρέων στην περιοχή Εξω Βρύση Μεγάρων (Ο.Τ. 664) για χρήση γραφείων» 

3. Περί έγκρισης του υπ’ αριθ. Πρωτ. 8412/2-6-2021 πρακτικού της Επιτροπής 

διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της 
προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΤΗΜΑ 

ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΔΩΝ», και την κατακύρωση αυτής 
4. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 11/2021 απόφασης του Διοικητικού Σ/λίου του ΝΠΔΔ 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αθλητισμού «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» του Δήμου Μεγαρέων, με τίτλο 

«1η αναμόρφωση πρ/σμού 2021 του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αθλητισμού 
«ΗΡΟΔΩΡΟΣ» του Δήμου Μεγαρέων» 

5. Περί έγκρισης των υπ’ αριθ. 1)της 13/2021 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια και 
εγκατάσταση υπόγειων συστημάτων κάδων περιλαμβανομένης και τοποθέτησης 
συστήματος ζύγισης και ταυτοποίησης συλλογής ανακυκλώσιμων ρευμάτων ΔσΠ 

(Διαλογή στην Πηγή)», 2)της 11/2021 μελέτης  με τίτλο «Προμήθεια Πολυκέντρων 
Ανακύκλωσης στο Δήμο Μεγαρέων» , 3)της 12/2021 μελέτης με τίτλο «Δράσεις 

προβολής και επικοινωνίας», και 4) της 14/2021 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών με τίτλο «Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού συμπίεσης και μεταφοράς 
απορριμμάτων» και έγκριση υποβολής πρότασης για την ένταξη του Δήμου Mεγαρέων 

στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» στον άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» με 
τίτλο «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί 

Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων», με τίτλο πράξης  «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, 
Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων»  σύμφωνα με  την 
Πρόσκληση ΑΤ04 του ΥΠΕΣ, μελέτες της Δ/νσης Καθαριότητας , Ανακύκλωσης 

,Πρασίνου και Εξωτερικών Συνεργείων 
6. Περί έγκρισης παράτασης σύμβασης της προμήθειας με τίτλο «Επέκταση τηλεμετρικού 

συστήματος στο δίκτυο ύδρευσης των Μεγάρων, για τη βελτίωση διαχείρισης των 
υδάτων και τη μείωση των απωλειών, με εφαρμογή μέτρησης και χρέωσης σε επίπεδο 
περιοχής και καταναλωτή» 

 
 

ΑΔΑ: Ω3Ξ8ΩΚΠ-Φ3Ο



 

 
 

 
 
 

7. Περί έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένης οφειλής για ΤΑΠ, στο όνομα ΓΚΑΡΙΓΚ ΜΑΡΙ 
ΠΕΡΙΝ ΑΝΝΙΚ 

8. Περί έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένης οφειλής για διαδοχική χρήση έτους 2019, στο 
όνομα ΜΠΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ 

9. Περί έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένης οφειλής για τέλη αποχέτευσης 31-12-2020, στο 

όνομα ΔΡΥΜΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 

 
 
 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
 

 
 
 

 
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Ι. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων 
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