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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
 

 

 

  
Καλείσθε  την    1-2-2021   ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 09:00  να παρευρεθείτε στην 

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

 
 

1. Περί έγκρισης της απόδοσης  της πάγιας προκαταβολής της τοπικής Κοινότητας 
Κινέττας, οικονομικού έτους 2020,  και την απαλλαγή υπολόγου 

2. Περί έγκρισης της απόδοσης της πάγιας προκαταβολής της Δημοτικής Κοινότητας 

Μεγαρέων, οικονομικού έτους 2020, και την απαλλαγή του υπολόγου 
3. Περί έγκρισης της απόδοσης της πάγιας προκαταβολής του Δήμου Μεγαρέων, 

οικονομικού έτους 2020, και την απαλλαγή του υπολόγου 
4. Περί έγκρισης της απόδοσης της πάγιας προκαταβολής της Δημοτικής Κοινότητας Νέας 

Περάμου, οικονομικού έτους 2020, και την απαλλαγή του υπολόγου 
5. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 3/2021 απόφασης της  Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης 

του Δήμου Μεγαρέων (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ), με τίτλο «Περί κατάρτισης και ψήφισης του 

Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου 
Μεγαρέων (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ), για το οικονομικό έτος 2021» 

6. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 5/2021 απόφασης της  Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης 
του Δήμου Μεγαρέων (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ), με τίτλο «Περί κατάρτισης και ψήφισης της 
Εισηγητικής Έκθεσης , με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της  

Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Μεγαρέων (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ), για το 
οικονομικό έτος 2021, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από τον Δημοτικό 

προϋπολογισμό με βάση την παρ. 14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012» 
7. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 2/2021 απόφασης του Διοικητικού Σ/λίου του ΝΠΔΔ 

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

«Κατάρτιση και ψήφιση πρ/σμού οικονομικού έτους 2021 του ΝΠΔΔ Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης & Αθλητισμού «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» του Δήμου Μεγαρέων» 

8. Περί καταλληλότητας ή μη του εξετασθέντος αγροτεμαχίου για την Μίσθωση από τον 
Δήμο στην περιοχή Κινέττας, και ορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής της δημοπρασίας 

9. Έγκριση αποδοχής επιχορήγησης από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, ποσού 279.300,00 

€, για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις Δομές των Κέντρων Δημιουργικής 
Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) 
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10.Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο, ποσού 49.600,00 € για την 
υπηρεσία {«Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.), στον Δήμο 

Μεγαρέων, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Σχέδια Φόρτισης Οχημάτων 
(Σ.Φ.Η.Ο.)»} του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ 
ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2020» 

11.Έγκριση του υπ’ αριθ. Πρωτ. 823/20-1-2021 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας 
συνοπτικών διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών, που αφορά την «Προμήθεια 

εξοπλισμού για την λειτουργία των κοινωνικών δομών Δήμου Μεγαρέων» στο πλαίσιο 
της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5033760, και την κατακύρωση των Ομάδων 1, 2, 3 και 5 

12.Έγκριση του υπ’ αριθ. Πρωτ. 1024/25-1-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού 

αποσφράγισης, αξιολόγησης, που αφορά την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΥ 

ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΕΤΤΑΣ ΣΤΙΣ 23-7-2018», και την 
κατακύρωση της εν λόγω προμήθειας 

13.Έγκριση του υπ’ αριθ. Πρωτ. 1030/25-1-2021 Πρακτικού για την επιλογή μειοδότη, της 

Επιτροπής συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)», και την ανάθεση της σύμβασης 
 

 

 
 

 
  

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 

 
 

 
 

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Ι. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
Ο Δήμαρχος Μεγαρέων 
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