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Παξαθαιείζζε φπσο πξνζέιζεηε ζην Γεκαξρηαθφ Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ
(Γ.Μαπξνπθάθε & Υξ. Μσξαίηνπ – Μέγαξα) ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ
ηελ 16η Οκηωβρίοσ 2018, ημέρα Σρίηη & ώρα 20:30 γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ επί
ησλ θάησζη ζεκάησλ:
1. Σξνπνπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δθηειεζηέσλ Έξγσλ, έηνπο 2018.
2. Αλακφξθσζε πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018.
3. Αλακφξθσζε πξ/ζκνχ ηνπ δεκ. ΝΠΓΓ ‘’ΗΡΟΓΧΡΟ’’ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018.
4. Αλακφξθσζε πξνυπνινγηζκνχ ΓΗ.Κ.Δ.ΓΗ.ΜΔ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018.
5. Φήθηζε ηξνπνπνηεκέλνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Γξάζεο (ΟΠΓ) (ζηνρνζεζίαο)
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018.
6. Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζ, πξση. 84/2018 απφθαζεο Γ.. ηεο ΓΗΚΔΓΗΜΔ πεξί αλακφξθσζεο
ζηνρνζεζίαο ζην πιαίζην παξαθνινχζεζεο Ο.Π.Γ. 2018.
7. Έγθξηζε ηεο 374/18 απφθαζεο ηνπ δεκ.ΝΠΓΓ ΗΡΟΓΧΡΟ,: «πεξη έγθξηζεο ππνρξεσηηθήο
αλακφξθσζεο ηνπ πίλαθα ζηνρνζεζίαο νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ ζην πιαίζην
παξαθνινχζεζεο ηνπ ΟΠΓ.2018.
8. Δπηθχξσζε πξσηνθφιινπ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ θαη ηνπ Γήκνπ
άκνπ θαη νξηζκφο εθπξνζψπνπ.
9. Πεξί έγθξηζεο ζπκθψλνπ απνδνρήο
ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Πξάζηλν Σακείν.

φξσλ

απφθαζεο

έληαμεο

πξάμεο

πξνο

10. Έγθξηζε ηνπ κνληέινπ βησζηκφηεηαο ηεο Δλεξγεηαθήο Αλαβάζκηζεο, Απηνκαηνπνίεζεο &
Γηαρείξηζεο ηνπ Γηθηχνπ Ηιεθηξνθσηηζκνχ Κνηλφρξεζησλ Υψξσλ (νδνθσηηζκφο) ζην Γήκν
Μεγαξέσλ, επηινγή ηνπ βέιηηζηνπ ηξφπνπ ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ζρεηηθήο επέλδπζεο &
έγθξηζε ηεο πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ ζρεηηθψλ δηαγσληζκψλ & εθηέιεζεο ησλ
ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ παξνρήο Τπεξεζηψλ.
11. Δμεηδίθεπζε δαπαλψλ ηεο εθδήισζεο: «’Δνξηήο 28 Οθησβξίνπ (παξέιαζε)».
12. Έγθξηζε δαπάλεο γηα ζπκκεηνρή ζην 7o
Φπρνινγίαο ζηηο 8-11/11/18 ζηνλ Βφιν.

Παλειιήλην πλέδξην πκβνπιεπηηθήο

13. Πεξί έγθξηζεο δαπάλεο ηαθήο άπνξνπ Γεκφηε Μεγάξσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 78 ηνπ Ν.
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14. Γηαγξαθή ρξεψλ δηαθφξσλ νθεηιεηψλ Γήκνπ.
15. Πιεξσκή απνδεκηψζεσλ ιφγσ εθαξκνγήο ζρεδίνπ Μεγάξσλ
16. Πιεξσκή απνδεκηψζεσλ ιφγσ εθαξκνγήο ζρεδίνπ Κηλέηηαο.
17. Δπηρνξήγεζε ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ θάιπςε ησλ
ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ θαη ηνπ ζρνιηθνχ ηξνρνλφκνπ (Γ’Γφζε 2018).
18. Έγθξηζε ακνηβήο πιεξεμνχζηαο δηθεγφξνπ Οηθνλφκνπ Γεσξγίαο – Παγψλαο.
19. Αλάθιεζε ηεο ππ’ αξηζ. 195/2018 απφθαζεο . Γεκνηηθνχ πκβπιίνπ σο πξνο ηνλ ηξφπν
εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ: «Καηαζθεπή βαζηθνχ θεληξηθνχ δξφκνπ πξφζβαζεο ζηε πεξηνρή
‘’Νηνπξάθν’’ Αιεπνρσξίνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ ζηε ζέζε ‘’Ληνθάηηζηα’’ θαη θαζνξηζκφο
ηξφπνπ εθηέιεζεο απηνχ».
20. Έγθξηζε 2νπ ΑΠΔ ηνπ έξγνπ: «Αλάπιαζε θεληξηθήο παηδηθήο ραξάο Νέαο Πεξάκνπ ζηελ
Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Ν.Πεξάκνπ».
21. Έγθξηζε παξάηαζεο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ: «Αλάπιαζε θεληξηθήο παηδηθήο ραξάο Ν.1 ζηελ
Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Ν.Πεξάκνπ».
22. πγθξφηεζε επηηξνπήο πξνζσξηλήο-νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε επηζθεπή νδηθνχ δηθηχνπ Γεκνηηθήο .Κνηλφηεηαο Ν. Πεξάκνπ-Αζηηθφ Σκήκα».
23. Έγθξηζε πξσηνθφιινπ πξνζσξηλήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ: «Καηαζθεπή – ζπληήξεζε
νδηθνχ δηθηχνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ»
24. Πεξί ηεο θπθινθνξηαθήο ξχζκηζεο ζηελ νδφ π.Καξαγηψξγνπ θαη Σεπειελίνπ (θαηαζθεπή
ηζφπεδνπ θπθιηθνχ θφκβνπ).
25. Πεξί έγθξηζεο δεδνκέλσλ κειέηεο κε ηίηιν: «Μειέηε εζσηεξηθνχ δηθηχνπ νκβξίσλ πεξηνρήο
θέληξνπ θαη «Πνχληαο» ηεο Γ.Κ. Νέαο Πεξάκνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ».
26. Έγθξηζε επηπιένλ ππεξεζηψλ γηα ηνπο δεκφηεο καο απφ ην Κέληξν Πξφιεςεο γηα ηελ Τγεία
ηνπ Γήκνπ (ΚΔΠ Τγείαο).
27. Πεξί αλάθιεζεο ηεο ππ’ αξηζ. 163/18 απφθαζεο .Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ «πεξί απεπζείαο
εθκίζζσζεο ηνπ δεκνηηθνχ αθηλήηνπ ζηελ Έμσ Βξχζε Μεγάξσλ ζην Ο.Σ 664,ζηνλ
Αγξνηηθφ πλεηαηξηζκφ Παξαγσγψλ Κεπεπηηθψλ Μεγάξσλ»’.
28. Πεξί έγθξηζε κίζζσζεο αγξνηεκαρίνπ γηα πξνζσξηλή ελαπφζεζε θακκέλσλ θιαδηψλ θαη
δέλδξσλ ζηελ Κηλέηηα.
29. Πεξί ρνξήγεζεο αδείαο παξαγσγνχ πσιεηή ππαίζξηνπ πιαλφδηνπ εκπνξίνπ ζηελ Ισάλλα
Κ. Κνιηαιή.
30. Δμαίξεζε αηγηαινχ/σλ ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ απφ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ηελ
απιή ρξήζε ηνπο, γηα εηδηθνχο ιφγνπο (ηζηνξηθνχο, πεξηβαιινληηθνχο, επηθηλδπλφηεηαο
θ.ι.π.).
31. Έγθξηζε ηνπ ππ΄ αξηζ.Πξση.17064/11-9-18 πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο
εξγαζίαο: «πληήξεζε- επηζθεπέο κεηαθνξηθψλ κέζσλ 2018»’.
32. Αλαγθαηφηεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ «Δλέξγεηεο Πξνθαηάξηηζεο ησλ ΡΟΜΑ ζηελ Διιεληθή
Γιψζζα».
33. Αλαγθαηφηεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ "πκβνπιεπηηθή θαη Κνηλσληθή Τπνζηήξημε ησλ
ΡΟΜΑ"

Η
Πρόεδρος Δημοηικού σμβοσλίοσ
Μασροειδή Βαζιλική
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