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ΠΡΟΚΛΗΗ 
  

  
Καιείζζε  ηελ    27-3-2023   εκέξα  Γεπηέξα θαη ώξα 09:00  λα παξεπξεζείηε ζηελ ΣΗΛΕΔΙΑΚΕΨΗ 

ηεο  ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ,  γηα ηελ ζπδήηεζε  & ιήςε απνθάζεσλ επί ησλ θάησζη  ζεκάησλ :   

 

 

1. Πεξί  απνδνρήο δσξεάο ή κε από ηελ «ΠΑΠΑΣΡΑΣΟ ΑΒΔ», 50 θάδνπο απνξξηκκάησλ, 

ρσξεηηθόηεηαο 1.100 ιίηξσλ 

2. Πεξί έγθξηζεο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ηεο ππ’ αξηζ. 20/2022 κειέηεο,  θαη όξσλ δηαθήξπμεο 

αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ δεκόζηνπ δηαγσληζκνύ άλσ ησλ νξίσλ γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν «ΒΙΩΙΜΗ 

ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΔΩ ΤΣΗΜΑΣΟ ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΩΝ ΠΟΓΗΛΑΣΩΝ ΣΟ ΓΗΜΟ ΜΔΓΑΡΔΩΝ» 

3. Πεξί έγθξηζεο ή κε ησλ ππ’ αξηζ. Πξση. 5377/13-3-2023 θαη 5585/14-3-2023 πξαθηηθώλ ηεο 

Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο δηαδηθαζίαο δηαπξαγκάηεπζεο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 32 παξ. 2α ηνπ 

λ.4412/2016, ρσξίο δεκνζίεπζε ζρεηηθήο πξνθήξπμεο θαη ρσξίο λα ηξνπνπνηνύληαη νη όξνη ηεο 

δηαθήξπμεο ηνπ αξρηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΣΙ 

ΑΝΑΓΚΔ ΣΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΜΔΓΑΡΔΩΝ [ΗΡΟΓΩΡΟ] – [ΓΗΚΔΓΗΜΔ], ΓΙΑ ΣΟ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΣΟΠΩΛΔΙΟ Ν.ΠΔΡΑΜΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΓΟΜΗ ΠΑΡΟΥΗ ΒΑΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ [ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

ΠΑΝΣΟΠΩΛΔΙΟ ΜΔΓΑΡΩΝ- ΠΑΡΟΥΗ ΤΙΣΙΟΤ] (ΚΩΓ.ΟΠ 5001587), ΓΙΑ ΔΝΑ ΔΣΟ», ηελ 

αλάδεημε ησλ δύν (2) επηρεηξήζεσλ, σο πξνζσξηλνύο κεηνδόηεο, γηα ηηο νκάδεο 4,5 & 6, θαζώο θαη 

ηελ καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηηο νκάδεο 1,2,3, γηα ηηο νπνίεο δελ θαηαηέζεθε 

θακία πξνζθνξά (άγνλε), θαη ηελ επαλάιεςε ηεο κε ηνπο ίδηνπο όξνπο γηα ηηο νκάδεο απηέο 

4. Πεξί αθύξσζεο ή κε ηεο ππ’ αξηζ. 51/2023 απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε ηίηιν «Πεξί 

έγθξηζεο ή κε ηνπ Πξαθηηθνύ Νν 1 ηεο δεκνπξαζίαο ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ 

«Απνθαηάζηαζε θαη αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ ιόγσ δηάβξσζεο θαη αλαθαηαζθεπή ησλ ηκεκάησλ 

ηνίρσλ πνπ έρνπλ θαηαξξεύζεη ζηελ παξαιίαο ΒΑΡΔΑ» 

5. Έγθξηζε πξαθηηθνύ Νν 1 γηα ηελ επηινγή κεηνδόηε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «Απνθαηάζηαζε 

θαη αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ ιόγσ δηάβξσζεο θαη αλαθαηαζθεπή ησλ ηκεκάησλ ηνίρσλ πνπ έρνπλ 

θαηαξξεύζεη ζηελ παξαιίαο ΒΑΡΔΑ» 

 

 

Ο Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο 

 

 

 

 

 

ΣΑΜΟΤΛΗ Ι. ΓΡΗΓΟΡΙΟ 

Γήκαξρνο Μεγαξέσλ 
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