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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
 

 

 

  
Καλείσθε  την    16-3-2021   ημέρα  Tρίτη  και ώρα 09:30  να παρευρεθείτε στην 

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

 
1. Εγκριση προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

Χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2021 για την Δ/νση Καθαριότητας & 
Ανακύκλωσης , Πρασίνου & Εξωτερικών Συνεργείων 

2. Επί του αποτελέσματος της μειοδοτικής, φανερής δημοπρασίας που αφορά την 

«ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ- ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΙΝΕΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΜΕΓΑΡΕΩΝ» 

3. Περί έγκρισης καθορισμού τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ 
ΡΙΨΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ», με ανοικτή διαδικασία για την σύναψη 

ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση 
την τιμή μέσω Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 

καθώς και την διεξαγωγή αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
4. Περί έγκρισης καθορισμού τρόπου εκτέλεσης έργου με τίτλο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΑΛΙΛΑΙΟΥ ΣΤΑ 
ΜΕΓΑΡΑ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2019-2020 ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ» , με ανοικτή 

διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων 
του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά με βάση την τιμή μέσω Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), καθώς και την διεξαγωγή αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν.4412/2016 

5. Περί έγκρισης καθορισμού τρόπου εκτέλεσης έργου με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΎ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ, ΣΤΑ 

ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2019-2020 ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ», με ανοικτή 
διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων 

του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά με βάση την τιμή μέσω Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), καθώς και την διεξαγωγή αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν.4412/2016 
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6. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 4/2021 μελέτης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης του 

έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
(χρηματοδότηση ΥΠΕΣ/ Φιλόδημος ΙΙ», με συνοπτικό διαγωνισμό για την σύναψη 

δημοσίων συμβάσεων έργου, που επιτρέπεται με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 117 του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής επειδή η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης 
είναι μικρότερη από το ποσό των 60.000 € χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 

7. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 5/2021 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου 

Μεγαρέων, του έργου με τίτλο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ» 
8. Περί έγκρισης υποβολής πρότασης της Πράξης «Αγροτική Οδοποιία στον Δήμο 

Μεγαρέων» στην πρόσκληση ΑΤ05 για χρηματοδότηση από τον ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθριου 
και των οικισμών» του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου 

Εσωτερικών, και την αποδοχή των όρων της υπ’ αριθ. Πρωτ. 14575/24-7-2020 
πρόσκλησης ΑΤ05 με  τίτλο «Ανάπτυξη της υπαίθρου- Αγροτική Οδοποιία» του 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών 
9. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΤΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ (Β’ ΦΑΣΗ)» 

10.Έγκριση της Επιτροπής Παραλαβής φυσικού εδάφους, που αφορά το έργο «Συντήρηση 
κεντρικού οδικού δικτύου του Δήμου Μεγαρέων» 

11.Έγκριση διαγραφής χρηματικού ποσού που αφορά πρόστιμα διατήρησης αυθαίρετης 
κατασκευής ιδιοκτησίας κ. Καριώτου Ασημένια του Κων/νου, στην θέση Νέο Μάζι του 
Δήμου Μεγαρέων 

 
 

 
 

 
  

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 

 
 

 
 

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Ι. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων 
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