ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ
ΓΖΜΟ ΜΔΓΑΡΔΧΝ
ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ
ΟΡΓΑΝΧΝ
ΓΡΑΦΔΗΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ /ΛΗΟΤ
Πιεξνθνξίεο: Βαξβάξα Μπεξδειή
Σει. & FAX: 22960 – 81632
e-mail: Varvara.Berdeli@megara.gr
Σαρ. Γλζε. : Υξ. Μσξατηνπ & Γ. Μαπξνπθάθε,
19100, Μέγαξα.

Μέγαξα 2 Ννεκβξίνπ 2018
Αξηζ. Πξση.: 20872

ΠΡΟΚΛΗΗ
ΠΡΟ
……………………………………………………………………..
Παξαθαιείζζε φπσο πξνζέιζεηε ζην Γεκαξρηαθφ Καηάζηεκα ηνπ
Γήκνπ Μεγαξέσλ (Γ.Μαπξνπθάθε & Υξ. Μσξαίηνπ – Μέγαξα) ζε ηαθηηθή
ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηελ 6η Νοεμβρίοσ 2018, ημέρα
Σρίηη & ώρα 20:30 γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ επί ησλ θάησζη
ζεκάησλ:
1. Αλακφξθσζε

πξνυπνινγηζκνχ ΓΖ.Κ.Δ.ΓΖ.ΜΔ. νηθνλνκηθνχ έηνπο

2018.
2. Έγθξηζε Β’ αλακφξθσζεο ηεο Δηζεγεηηθήο Έθζεζεο ρξεκαηνδφηεζεο

ηεο ΓΖΚΔΓΖΜΔ γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2018.
3. Έγθξηζε Β’ αλακφξθσζεο ηνπ Δηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο ηεο

ΓΖΚΔΓΖΜΔ γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2018.
4. Πεξί έγθξηζεο ππνβνιήο πξφηαζεο ρξεκαηνδφηεζεο ζηελ Πξφζθιεζε

ΑΣΣ068 ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΠ Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο
κε ηίηιν «Δπέθηαζε – αλαβάζκηζε ππνδνκψλ ζηηο νπνίεο παξέρνληαη
θνηλσληθέο ππεξεζίεο θαη απνδνρή ησλ φξσλ ηεο κε Α.Π. 619/27-2-2018
Πξφζθιεζεο (θσδ. ΑΣΣ 068/ Α-Α ΟΠ 2616 ηεο ΔΤΓ ηνπ ΔΠ «ΑΣΣΗΚΖ
2014-2020».
5. Πεξί έγθξηζεο κειέηεο γηα ηελ Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηελ ιεηηνπξγία

ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ Γήκνπ Μεγαξέσλ ζην πιαίζην ηεο ππνβνιήο
πξφηαζεο ρξεκαηνδφηεζεο ζηελ Πξφζθιεζε ΑΣΣ068 ηεο Δηδηθήο
Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΠ Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο κε ηίηιν ΄΄Δπέθηαζε
– αλαβάζκηζε ππνδνκψλ ζηηο νπνίεο παξέρνληαη θνηλσληθέο
ππεξεζίεο΄΄.
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6. Πεξί έγθξηζεο ρεδίνπ Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο κε ηνλ Γήκν, ην

ΝΠΓΓ «ΖΡΟΓΧΡΟ» & ην ΝΠΗΓ «ΓΖ.Κ.Δ.ΓΖ.ΜΔ.» γηα ηελ ππνβνιή
πξφηαζεο ζην Πεξηθεξεηαθφ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αηηηθή» 20142020, κε ηίηιν «Αλάπηπμε – Αλαβάζκηζε ηνρεπκέλσλ Κνηλσληθψλ
Τπνδνκψλ θαη Τπνδνκψλ Τγείαο» (πξφζθιεζε κε θσδηθφ ΑΣΣ068) θαη
έγθξηζεο ππνγξαθήο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο.
7. Πεξί έγθξηζεο ηεο κειέηεο κε ηίηιν: «Αληηθαηάζηαζε θζαξκέλσλ

ηκεκάησλ νδνχ αιακηλνκάρσλ ζηελ Ν.Πέξακν».
8. Πεξί έγθξηζεο ηεο κειέηεο κε ηίηιν: «χλδεζε δηθηχνπ απνρέηεπζεο

ρνιήο Ππξνβνιηθνχ κε ην δίθηπν πφιεο ηεο Νέαο Πεξάκνπ».
9. Πεξί έγθξηζεο ηεο κειέηεο κε ηίηιν: «Ζιεθηξνκεραλνινγηθή εγθαηάζηαζε

αληιηνζηαζίνπ».
10. Πεξί

θαζνξηζκνχ ηξφπνπ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ: «Καηαζθεπή
βξεθνλεπηαθνχ ζηαζκνχ ην Κ.Φ 426 ζηελ πεξηνρή Αγ. Ησάλλε
Γαιηιαίνπ».

11. Πεξί έγθξηζεο κειέηεο θαη θαζνξηζκνχ ηξφπνπ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ:

«Πξνκήζεηα- ηνπνζέηεζε εμνπιηζκνχ γηα ηελ αλαβάζκηζε παηδηθψλ
ραξψλ ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ».
12. Πεξί

έγθξηζεο κειέηεο θαη θαζνξηζκνχ ηξφπνπ εθηέιεζεο ηεο
πξνκήζεηαο:
«πζηήκαηα
βπζηδνκέλσλ
θάδσλ
αλαθχθισζεο
δηαβαζκηζκέλεο ζπκπίεζεο απνξξηκκάησλ Γήκνπ Μεγαξέσλ».

13. Πεξί έγθξηζεο κειέηεο θαη θαζνξηζκνχ ηξφπνπ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ:

«Καηαζθεπή αγξνηηθψλ δξφκσλ ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Μεγάξσλ ηνπ
Γήκνπ Μεγαξέσλ».
14. Πεξί έγθξηζεο κειέηεο θαη θαζνξηζκνχ ηξφπνπ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ:

«Γηάλνημε θαη θαηαζθεπή νδψλ Ηνπζηηληαλνχ θαη Αγίαο νθίαο ζηελ
επέθηαζε ζρεδίνπ πφιεσο ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ».
15. Πεξί

έγθξηζεο κειέηεο θαη θαζνξηζκνχ ηξφπνπ εθηέιεζεο ηεο
πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα κεραλεκάησλ έξγνπ – νρεκάησλ ή θαη
ζπλνδεπηηθνχ εμνπιηζκνχ Γήκνπ Μεγαξέσλ».

16. Έγθξηζε δηακφξθσζεο θνηλσθεινχο ρψξνπ 364 ζηελ επέθηαζε ζρεδίνπ

πφιεσο Μεγάξσλ.
17. Πεξί έγθξηζεο ηεο ππ’ αξηζ. 32/2018 απφθαζεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο

Εσήο «πεξί θαζνξηζκνχ πιάηνπο πεδνδξνκίσλ νδνχ Αξρηεπηζθφπνπ
Υξηζηνδνχινπ κεηαμχ ησλ Ο.Σ 366,367,680 ζηελ πφιε ησλ Μεγάξσλ».
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18. Δθαξκνγή κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ θαη ησλ

δαζψλ ζηελ επηθξάηεηα ηνπ Γήκνπ ζηα πιαίζηα ηεο πξφιεςεο θαη ηεο
θαηαζηνιήο.
19. Πεξί ηξνπνπνίεζεο ζρεδίνπ πφιεσο γηα ηελ αλέγεξζε Γεκνηηθνχ

ρνιείνπ ζηελ πεξηνρή Κηλέηηαο ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ».
20. Πεξί εηήζηαο παξάηαζεο ζπκβάζεσο κεηαμχ Γήκνπ Μεγαξέσλ θαη ηεο

εηαηξείαο ΚΧΝ/ΝΟ ΛΑΓΗΟ θαη ΗΑ ΔΠΔ γηα ηελ απνκάθξπλζε θαη
θχιαμε εγθαηαιειεηκκέλσλ νρεκάησλ.
21. Γλσκνδφηεζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ γηα κεηαβνιέο ζρνιηθψλ

κνλάδσλ Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ην ζρνιηθφ έηνο 20192020.
22. Οξζή επαλάιεςε ηεο ππ’ αξηζ. 206/2016 απφθαζεο Γεκνηηθνχ

πκβνπιίνπ «πεξί ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ιατθήο αγνξάο βνξείνπ ηνκέσο».
23. Καζηέξσζε θαη’ εμαίξεζε σξψλ ιεηηνπξγίαο δηαθφξσλ ππεξεζηψλ ηνπ

Γήκνπ έηνπο 2019.
24. ‘Έγθξηζε ηνπ απφ 24/10/18 πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο

εξγαζίαο: «Απνκαγλεηνθψλεζε πξαθηηθψλ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ
πεξηφδνπ 1/4/2015 έσο 31/12/2015».
25. Έγθξηζε ηνπ απφ 24/10/18 πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο

εξγαζίαο: «Απνκαγλεηνθψλεζε πξαθηηθψλ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ
έηνπο 2016».
26. Έγθξηζε πξσηνθφιινπ ηκεκαηηθήο παξαιαβήο ηεο εξγαζίαο: «Παξνρή

ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο, επηζθεπήο θαη ππνζηήξημεο κεραλνγξαθηθνχ
εμνπιηζκνχ δηθηχσλ θιπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Μεγάξσλ ηνπ Γήκνπ
Μεγαξέσλ».
27. Οκνίσο

ηεο εξγαζίαο: «Παξνρή ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο θαη
αλαβάζκηζεο
εθαξκνγψλ
νηθνλνκηθήο
δηαρείξηζεο,
δεκνηηθήο
θαηάζηαζεο θαη πξσηνθφιινπ γηα ην έηνο 2018».

28. Οκνίσο ηεο εξγαζίαο: «Παξνρή γεληθψλ ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ

ζρεδηαζκνχ θαη πξνγξακκαηηζκνχ αλαπηπμηαθψλ έξγσλ».
29. Έγθξηζε ηνπ απφ 24/10/18 πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο

εξγαζίαο: «Πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο ζην Πνιηηηζηηθφ Κέληξν Γεκνηηθήο
Κνηλφηεηαο Ν.Πεξάκνπ (4ν Παξαδνζηαθφ πλαπάληεκα)».
30. Οκνίσο ηεο εξγαζίαο: «Δνξηή 15εο Απγνχζηνπ (Αγ.Μαξηχξσλ)».
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31. Έγθξηζε ηνπ απφ 31/10/2018 πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο

εξγαζίαο: «πληήξεζε – επηζθεπέο κεηαθνξηθψλ κέζσλ 2018».
32. Οξζή επαλάιεςε ηεο ππ' αξηζκ. 288/2018 απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ

πκβνπιίνπ πνπ αθνξά ζηελ εμεηδίθεπζε ηεο δαπάλεο γηα ηε ζπκκεηνρή
ζην 7ν Παλειιήλην πλέδξην πκβνπιεπηηθήο Φπρνινγίαο.
33. Αλαδνρή ρξένπο ηεο ππφ εθθαζάξηζε Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο

θαη Απνρέηεπζεο Μεγάξσλ πξνο ηελ Δ.Τ.Γ.Α.Π., ζχκθσλα κε ην άξζξν
109 ηνπ λ.3852/2010, φπσο ηζρχεη.
34. χκβαζε αλαγλψξηζεο νθεηιψλ θαη αλάιεςεο ππνρξεψζεσλ εθ κέξνπο

ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ γηα ηελ άκεζε απνπιεξσκή ηνπο.

Η
Πρόεδρος Δημοηικού σμβοσλίοσ
Μασροειδή Βαζιλική
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