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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
  

Καλείσθε  την    1-6-2021   ημέρα  Τρίτη  και ώρα 09:00  να παρευρεθείτε στην 

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

 

1. Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης της Πράξης με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση 
στεγάστρων για την αναβάθμιση των στάσεων με στόχο την εξυπηρέτηση του 

επιβατικού κοινού του Δήμου Μεγαρέων» στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στην 
πρόσκληση V με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση 
στεγάστρων για την δημιουργία ή και αναβάθμισης στάσεων για την εξυπηρέτηση του 

επιβατικού κοινού των Δήμων της χώρας 
2. Τροποποίησης της υπ. αριθ. 149/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με τίτλο 

«Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο: «ΝΕΑ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ» στο 

πλαίσιο της πρόσκληση ΑΤ06 στον άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη 
λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο: «Αστική 
Αναζωογόνηση» του Προγράμματος Ανάπτυξη και Αλληλεγγύη για την τοπική 

αυτοδιοίκηση  «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ως προς το ποσό του συνολικού 
προϋπολογισμού της πράξης και του ποσού του οριζόντιου υποέργου.  

3. Περί παραχώρησης μηχανημάτων έργου και φορτηγού άνευ ανταλλάγματος,  στον 
Δήμο Μεγαρέων , από την Περιφέρεια Αττικής 

4. Περί διαγραφής προστίμου διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών ιδιοκτησίας κ. 

Καβαλιέρου Ιωάννη του Γεωργίου 
5. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Μεγαρέων, όπου 

θα συζητηθεί ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών (Τμήμα Δημόσιο, Διαδικασία 
Απαλλοτριώσεων), η με ΓΑΚ 1247/2021 αίτηση της κ. Μαρίας Χας Αθανασίου 
Νικολάου, για τον καθορισμό οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης και αναγνώρισης 

δικαιούχου 
6. Ανάθεση της πληρεξουσίου δικηγόρου Πειραιώς,  κ. Αγγελικής Χαροκόπου (ΑΜ/ΔΣΠ 

1280), ήτοι την μελέτη των προσφυγών που υπέβαλλαν οι εταιρείες, με την επωνυμία 
«ΑΤΕΡΜΩΝ Α.Τ.Τ.Ε.Ε.», «ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION Α.Ε.Ε.Σ.» και «ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΚΑΛΩΔΙΑ»,  ενώπιον του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης περί ακύρωσης της 

υπ’ αριθ. 15/2021 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μεγαρέων, 
ενώπιον του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης τη σύνταξη απόψεων του Δήμου 

Μεγαρέων, καθώς και την υποβολή σχετικού φακέλου στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Αττικής τηρούμενων περαιτέρω των προβλεπόμενων διαδικασιών, σύμφωνα με το 
άρθρο 281 ΚΔΚ, όπως ισχύει, περί ορισμού αμοιβής, σύμφωνα με τι από 13-5-2021 και 

18-5-2021 οικονομικές προσφορές 
 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
 
 

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Ι. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
Ο Δήμαρχος Μεγαρέων 

ΑΔΑ: ΨΚΞΟΩΚΠ-Ω4Α
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