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  Παξαθαιείζζε όπσο πξνζέιζεηε ζην Γεκαξρηαθό Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ 
Μεγαξέσλ (Γ.Μαπξνπθάθε & Υξ. Μσξαίηνπ – Μέγαξα) ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηνπ 
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηελ  28η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη & ώρα  20:30  
γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ επί ησλ θάησζη ζεκάησλ:  

 

1. Αλακόξθσζε πξ/ζκνύ Γήκνπ νηθνλ. έηνπο 2017. 
2. Αλαηξνπή απιήξσησλ δεζκεύζεσλ νηθνλ. έηνπο 2017. 
3. Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζ. 118/2017 απόθαζεο Γ.. ηεο ΓΗΚΔΓΗΜΔ «πεξί 

θαηάξηηζεο θαη ςήθηζεο ηεο εηζεγεηηθήο έθζεζεο πξνο ην Γεκνηηθό /ιην γηα ην 
νηθνλ. έηνο 2018, πξνθεηκέλνπ λα ρξεκαηνδνηεζεί από ηνλ δεκνηηθό πξ/ζκό». 

4. Καζνξηζκόο δηθαηνύρσλ ρνξήγεζεο ζε ρξήκα ηνπ γάιαθηνο εηώλ 2014, 2015, 
2016 θαη ηνπ πξώηνπ 7κήλνπ 2017, νθεηιώλ, αξηζκνύ δόζεσλ θαη θάζε άιιεο 
ζρεηηθήο ιεπηνκέξεηαο, ζύκθσλα κε ηηο Γ/μεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ 
Ν. 4483/2017. 

5.  Έγθξηζε ηνπ από 8/12/2017 πξσηνθόιινπ ζπλνιηθήο παξαιαβήο ηεο εξγαζίαο: 
«Παξνρή ππεξεζηώλ γηα ηελ δηακόξθσζε ζπζηήκαηνο δηαδηθαζηώλ θαη 
εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνύ γηα ηελ ελδπλάκσζε ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνύ 
ειέγρνπ». 

6. Έγθξηζε ηνπ από 19/12/2017 πξσηνθόιινπ ζπλνιηθήο παξαιαβήο ηεο 
εξγαζίαο: «Παξνρή ππεξεζηώλ ζπληήξεζεο, επηζθεπήο θαη ππνζηήξημεο 
κεραλνγξαθηθνύ εμνπιηζκνύ, δηθηύσλ θιπ. ηεο Γεκνη. Κνηλ. Μεγάξσλ ηνπ 
Γήκνπ Μεγαξέσλ». 

7. Οκνίσο ηεο εξγαζίαο: «Παξνρή ππεξεζηώλ ζπληήξεζεο  θαη αλαβάζκηζεο 
εθαξκνγώλ νηθνλ. δηαρείξηζεο, δεκνη. θαηάζηαζεο θαη πξσηνθόιινπ γηα ην 
έηνο 2017». 

8. Έγθξηζε ηνπ από 20/12/2017 πξσηνθόιινπ ζπλνιηθήο παξαιαβήο ηεο 
εξγαζίαο: «Παξνρή ππεξεζηώλ γηα ηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθώλ ελεξγεηαθήο 
απόδνζεο (Π.Δ.Α) δεκνηηθώλ θηηξίσλ». 

9. Έγθξηζε ηνπ από 21/12/2017 πξσηνθόιινπ ζπλνιηθήο παξαιαβήο ηεο 
εξγαζίαο: «Παξνρή ππεξεζηώλ ππνζηήξημεο γηα ηελ σξίκαλζε θαθέινπ από 
εμεηδηθεπκέλν ζύκβνπιν ηεο Δλεξγεηαθή Αλαβάζκηζε, Απηνκαηνπνίεζε θαη 
Γηαρείξηζε ηνπ Γηθηύνπ Ηιεθηξνθσηηζκνύ Κνηλνρξήζησλ Υώξσλ 
(νδνθσηηζκόο) ζην Γήκν Μεγαξέσλ». 
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10. Έγθξηζε ηνπ από 19/12/2017 πξσηνθόιινπ ηκεκαηηθήο παξαιαβήο ηεο 
εξγαζίαο: «Καζαξηζκόο θξεαηίσλ δεκ. Κνηλ. Μεγάξσλ θαη δεκ. Κνηλ.                        
Ν. Πεξάκνπ». 

11. Έγθξηζε ηνπ από 21/12/2017 πξσηνθόιινπ ηκεκαηηθήο παξαιαβήο ηεο 
εξγαζίαο: «Παξνρή Τπνζηεξηθηηθώλ Τπεξεζηώλ (σξίκαλζεο θαθέινπ) από 
Υξεκαηνδνηηθό ύκβνπιν γηα έληαμε έξγσλ ζην Πεξηθεξεηαθό Δ.Π. Αηηηθήο». 

12. Έγθξηζε παξάηαζεο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ: «Καηαζθεπή ηερληθώλ έξγσλ γηα 
αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία πεξηνρώλ Γήκνπ Μεγάξσλ». 

13. Έγθξηζε ζύλαςεο πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο κεηαμύ Γήκνπ θαη Πεξηθέξεηαο 
Αηηηθήο γηα ην έξγν: «Αλαβάζκηζε – επηζθεπή θεληξηθώλ νδηθώλ δηθηύσλ ησλ 
πόιεσλ ησλ Μεγάξσλ θαη ηεο Ν. Πεξάκνπ ηπ Γήκνπ Μεγαξέσλ». 

14. Τπνβνιή πξόηαζεο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο Πξάμεο: «Γεκηνπξγηθή επαλάρξηζε 
θηηξίνπ ΠΑΠ ζηελ δεκ. Κνηλόηεηα Νέαο Πεξάκνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ ζηνλ 
άμνλα πξνηεξαηόηεηαο ηνπ ΔΠΑΝΔΚ». 
 

 
                                                                Η  

                                                               Πξόεδξνο Γεκνηηθνύ  /ιίνπ 
 
 

                                                               Μαπξνεηδή  Βαζηιηθή 


