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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  23η Μαϊοσ 2018, ημέρα Σεηάρηη & ώρα  20:30  γηα 
ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ επί ησλ θάησζη ζεκάησλ:  

 
1. Αλακφξθσζε πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ νηθνλ. έηνπο 2018. 
2. Αλακφξθσζε πξνυπνινγηζκνχ ΓΖ.Κ.Δ.ΓΖ.ΜΔ. νηθνλ. έηνπο 2018. 
3. Καζνξηζκφο αξηζκνχ καζεηεπνκέλσλ επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο 

(Μεηαιπθεηαθφ έηνο – ηάμε Μαζεηείαο ΔΠΑΛ, Μαζεηείαο ΔΠΑ, Μαζεηείαο ΗΔΚ) γηα 
απαζρφιεζε ζηνλ Γήκν Μεγαξέσλ θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2018-2019. 

4. Πξφζιεςε πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο ΗΓΟΥ δηάξθεηαο ηξηψλ (3) κελψλ, γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε θαηεπεηγνπζψλ επνρηθψλ αλαγθψλ ππξαζθάιεηαο ηνπ Γήκνπ καο.   

5. Δπηρνξήγεζε ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ θάιπςε 
ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ θαη ηελ απνδεκίσζε ζρνιηθνχ ηξνρνλφκνπ (β’ δφζε 2018). 

6. Γηαγξαθή ρξεψλ δηαθφξσλ νθεηιεηψλ Γήκνπ. 
7. Πεξί παξαρψξεζεο ρξήζεο ζρνιηθήο αίζνπζαο γηα ηελ δεκηνπξγία ηκήκαηνο 

γξακκαηηζκνχ λέσλ θαη ελειίθσλ Ρνκά ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ έξγνπ «Έληαμε θαη 
Δθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ Ρνκά». 

8. Πεξί ηξνπνπνίεζεο ηνπ Καλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηνπ Κνηλσληθνχ Παληνπσιείνπ ηνπ 
Γήκνπ Μεγαξέσλ ζηε Ν. Πέξακν  

9. Πεξί ζπγθξφηεζεο δηαπαξαηαμηαθήο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Κνηλσληθνχ 
Παληνπσιείνπ ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ ζηε Ν. Πέξακν. 

10. Πεξί ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο Κνηλσληθνχ Φξνληηζηεξίνπ ζην Γήκν Μεγαξέσλ. 

11. Πεξί έγθξηζεο Καλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηνπ Κνηλσληθνχ Φξνληηζηεξίνπ  ηνπ Γήκνπ 

Μεγαξέσλ. 

12. Πεξί ζπγθξφηεζεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Κνηλσληθνχ Φξνληηζηεξίνπ ηνπ Γήκνπ 

Μεγαξέσλ. 

13. Έγθξηζε ηνπ απφ 4/5/2018 (αξ.πξση.8942/4-5-2018) πξσηνθφιινπ ζπλνιηθήο 

παξαιαβήο ηεο εξγαζίαο: «Πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο Γήκνπ Μεγαξέσλ» 

14. Έγθξηζε ηνπ απφ 4/5/2018 (αξ.πξση.8943/4-5-2018) πξσηνθφιινπ ζπλνιηθήο 

παξαιαβήο ηεο εξγαζίαο: «Γηνξγάλσζε Υνξνχ Σξάηαο». 

15. Έγθξηζε ηνπ απφ 3/5/2018 (αξ.πξση.8877/3-5-2018)  πξσηνθφιινπ ζπλνιηθήο 

παξαιαβήο ηεο εξγαζίαο: «Γηνξγάλσζε Υνξνχ Σξάηαο». 
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16. Έγθξηζε ηνπ απφ 18/4/2018 (αξ.πξση. 8418/24-4-2018) πξσηνθφιινπ ζπλνιηθήο 

παξαιαβήο ηεο εξγαζίαο: «Δνξηή 25εο Μαξηίνπ (παξέιαζε)». 

17. Έγθξηζε ηνπ απφ 18/4/2018 (αξ.πξση. 8419/24-4-2018) πξσηνθφιινπ ζπλνιηθήο 

παξαιαβήο ηεο εξγαζίαο: «Δνξηή 25εο Μαξηίνπ (παξέιαζε)». 

18. Έγθξηζε ηνπ απφ 18/4/2018 (αξ.πξση. 8411/24-4-2018) πξσηνθφιινπ ζπλνιηθήο 

παξαιαβήο ηεο εξγαζίαο: «Αλαβίσζε εζίκσλ απνθξηάο». 

19. Έγθξηζε ηνπ απφ 18/4/2018 (αξ.πξση. 8415/24-4-2018) πξσηνθφιινπ ζπλνιηθήο 

παξαιαβήο ηεο εξγαζίαο: «Αλαβίσζε εζίκσλ απνθξηάο». 

20. Έγθξηζε ηνπ απφ 18/4/2018 (αξ.πξση. 8417/24-4-2018) πξσηνθφιινπ ζπλνιηθήο 

παξαιαβήο ηεο εξγαζίαο: «Αλαβίσζε εζίκσλ απνθξηάο». 

21. Έγθξηζε ηνπ απφ 18/4/2018 (αξ.πξση. 8420/24-4-2018) πξσηνθφιινπ ζπλνιηθήο 

παξαιαβήο ηεο εξγαζίαο: «Αλαβίσζε εζίκσλ απνθξηάο». 

22. Έγθξηζε ηνπ απφ 2/5/2018 πξσηνθφιινπ ηκεκαηηθήο παξαιαβήο ηεο εξγαζίαο: 

«Παξνρή ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο, επηζθεπήο & ππνζηήξημεο κεραλνγξαθηθνχ 

εμνπιηζκνχ δηθηχσλ θιπ. ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Νέαο Πεξάκνπ ηνπ Γήκνπ 

Μεγαξέσλ». 

23. Έγθξηζε ηνπ απφ 2/5/2018 πξσηνθφιινπ ηκεκαηηθήο παξαιαβήο ηεο εξγαζίαο: 

«Παξνρή ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο,  επηζθεπήο & ππνζηήξημεο κεραλνγξαθηθνχ 

εμνπιηζκνχ δηθηχσλ θιπ. ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Μεγάξσλ  ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ». 

24. Έγθξηζε ηνπ απφ 2/5/2018 πξσηνθφιινπ ηκεκαηηθήο παξαιαβήο ηεο εξγαζίαο: 

«Παξνρή ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο θαη αλαβάζκηζεο εθαξκνγψλ νηθνλνκηθήο 

δηαρείξηζεο, δεκνηηθήο θαηάζηαζεο θαη πξσηνθφιινπ γηα ην έηνο 2018». 

25. Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζ. 22/2018 απφθαζεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο: «πεξί έγθξηζεο 

ηνπ 1/2017 πξαθηηθνχ ζπλεδξηάζεσο ηεο επηηξνπήο θπθινθνξηαθψλ ξπζκίζεσλ». 

26. Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζ. 23/2018 απφθαζεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο: «πεξί έγθξηζεο 

ζέζεσλ  γηα ηελ άζθεζε εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηελ εκέξα ηεο ζξεζθεπηηθήο 

εκπνξνπαλήγπξεο ηνπ Αε Γηηψξγε ζηελ Ν. Πέξακν ζχκθσλα κε άξζξν 38 ηνπ Ν. 

4497/2017». 

27. Σξνπνπνίεζε ησλ άξζξσλ 5 θαη 23 ηεο ππ’ αξηζ. 39/2017 απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ πεξί «Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο Γεκνηηθψλ Κνηκεηεξίσλ». 

28.   Πεξί θαζνξηζκνχ ηξφπνπ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ: «Κιεηζηφ γπκλαζηήξην πεξηνρή Μειί 

Μεγάξσλ – θαηαζθεπή λένπ παξθέ». 

29. Έγθξηζε 1νπ Α.Π.Δ. ηνπ έξγνπ: «Απνθαηάζηαζε θζνξψλ νδνζηξσκάησλ». 

30. Έγθξηζε 1νπ Α.Π.Δ. ηνπ έξγνπ:  «Καηαζθεπή ηερληθψλ έξγσλ γηα αληηπιεκκπξηθή 

πξνζηαζία πεξηνρψλ Γήκνπ  Μεγαξέσλ» . 

31. Οξηζκφο Γεκνηηθψλ πκβνχισλ σο κειψλ επηηξνπήο παξαιαβήο έξγσλ αμίαο 

κηθξνηέξαο ησλ 5.869,40 € έηνπο 2018. 

32. Πεξί εθκίζζσζεο αθηλήηνπ ζηελ πεξηνρή Έμσ Βξχζε Μεγάξσλ ζην Ο.Σ. 664 κε 

απεπζείαο ζπκθσλία. 

33. Έγθξηζε εμσδηθαζηηθήο επίιπζεο δηαθνξάο κε ηνλ θ. Μεληδηάηε Βαζίιεην. 

                                       Η  
                                                      Πρόεδρος Δημοηικού  σμβοσλίοσ 

 
 

                                                         Μασροειδή  Βαζιλική 


