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

1. Έγθξηζε ζύλαςεο πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο κεηαμύ Τπ. Τπνδνκώλ θαη 
Μεηαθνξώλ θαη Γήκνπ Μεγαξέσλ γηα ην έξγν: «Απνθαηάζηαζε δεκηώλ ησλ 
νδηθώλ ππνδνκώλ θαη ησλ ζπλνδώλ ηνπο πδξαπιηθώλ έξγσλ ηνπ Γήκνπ 
Μεγαξέσλ Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Γπηηθήο Αηηηθήο πνπ επιήγε από ηηο 
θπζηθέο θαηαζηξνθέο ηεο 15εο Ννεκβξίνπ 2017, ηεο 23εο Ινπιίνπ 2018 θαη 
ηεο 29εο θαη 30εο επηεκβξίνπ 2018» θαη νξηζκόο εθπξνζώπνπ ηνπ Γήκνπ 
Μεγαξέσλ, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ ζηελ θνηλή επηηξνπή παξαθνινύζεζεο. 

2. Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζ. 438/2018 απνθάζεσο Γ.. ηνπ δεκνη. Ν.Π.Γ.Γ. 
«ΗΡΟΓΩΡΟ» «πεξί ππνβνιήο ηξηκεληαίαο έθζεζεο εθηέιεζεο ηνπ 
πξ/ζκνύ εζόδσλ – δαπαλώλ έηνπο 2018 γηα ην 3ν ηξίκελν». 

3. Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζ. 115/2018 απνθάζεσο Γ.. ηεο ΓΗ.Κ.Δ.ΓΗ.ΜΔ 
«πεξί έγθξηζεο ηζνινγηζκνύ ηεο ΓΗ.Κ.Δ.ΓΗ.ΜΔ. γηα ηελ ρξήζε ηνπ  2017». 

4. Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζ. 120/2018 απνθάζεσο Γ.. ηεο ΓΗ.Κ.Δ.ΓΗ.ΜΔ «πεξί 
θαηάξηηζεο θαη ςήθηζεο ηεο εηζεγεηηθήο έθζεζεο πξνο ην Γεκνηηθό 
πκβνύιην  γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2019 πξνθεηκέλνπ  λα ρξεκαηνδνηεζεί 
από ηνλ δεκνηηθό πξ/ζκό». 

5. Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζ. 116/2018 απνθάζεσο Γ.. ηεο ΓΗ.Κ.Δ.ΓΗ.ΜΔ «πεξί 
έγθξηζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο ΓΗ.Κ.Δ.ΓΗ.ΜΔ 
ρξήζεο ηνπ 2017». 
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6. Γηαγξαθή ρξεώλ δηαθόξσλ νθεηιεηώλ Γήκνπ, 
7. Πιεξσκή απνδεκηώζεσο ιόγσ εθαξκνγήο ζρεδίνπ Μεγάξσλ. 
8. Πξόζιεςε πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε απξόβιεπησλ θαη θαηεπεηγνπζώλ αλαγθώλ. 
9. Πεξί παξαρώξεζεο ηεο ρξήζεο ζρνιηθώλ αηζνπζώλ 1νπ θαη 2νπ Γπκλαζίνπ 

Μεγάξσλ ζηελ Γ/λζε Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Παηδείαο, Απαζρόιεζεο, 
Πνιηηηζκνύ θαη Σνπξηζκνύ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ρνιείνπ Γεύηεξεο 
Δπθαηξίαο. 

10. Πεξί δσξεάλ παξαρώξεζεο ρξήζεο ηεζζάξσλ αηζνπζώλ ηνπ 1νπ 
Γπκλαζίνπ Μεγάξσλ ζην Γ.Ι.Δ.Κ. Μεγάξσλ γηα ην ζρνιηθό έηνο 2018-2019. 

11. Πεξί δσξεάλ παξαρώξεζεο ρξήζεο ηνπ θιεηζηνύ γπκλαζηεξίνπ ηνπ 1νπ 
Γπκλαζίνπ Μεγάξσλ ζην Γ.Ι.Δ.Κ. Μεγάξσλ γηα ην ζρνιηθό έηνο 2018Β -
2019Α. 

12. Πεξί δσξεάλ παξαρώξεζεο ρξήζεο αηζνπζώλ ηνπ 3νπ Δξγαζηεξηαθνύ 
Κέληξνπ Γπηηθήο Αηηηθήο ζην Γ.Ι.Δ.Κ. Μεγάξσλ γηα ην ζρνιηθό έηνο 2018-
2019. 

13.  Πεξί παξάηαζεο ηνπ ππ’ αξηζ. Πξση. 22268/6-12-2017 ζπκθσλεηηθνύ 
παξνρήο ππεξεζηώλ γηαηξνύ εξγαζίαο γηα ηνλ Γήκν Μεγαξέσλ.  

14. Έγθξηζε πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο εξγαζίαο: «Αλαβάζκηζε – 
ζπληήξεζε εθαξκνγώλ  ΦΠΑ ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ. 

15. Οκνίσο ηεο εξγαζίαο «πληήξεζε θαη ππνζηήξημε εθαξκνγήο πξνλνηαθώλ 
επηδνκάησλ γηα ην δηάζηεκα από 19/12/2017 έσο 18/9/2018. 

16.  Έγθξηζε πξσηνθόιινπ ηκεκαηηθήο παξαιαβήο ηεο εξγαζίαο: «Παξνρή 
ππεξεζηώλ ηαηξνύ εξγαζίαο γηα ηνλ Γήκν Μεγαξέσλ». 

17. Πεξί έγθξηζεο ηεο κειέηεο θαη θαζνξηζκνύ ηξόπνπ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ: 
«Δπηζθεπή – ζπληήξεζε ζρνιηθώλ θηηξίσλ θαη απιείσλ ρώξσλ θαη ινηπέο 
δξάζεηο Γήκνπ Μεγαξέσλ». 

18. Πξνζρώξεζε ηνπ Γήκνπ ζηνπο όξνπο θαη ζπκθσλίεο ηεο ζύκβαζεο 
δεζκεπκέλνπ ινγαξηαζκνύ (escrow account) κε ην Σακείν Παξαθαηαζεθώλ 
θαη Γαλείσλ, ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δπηρνξήγεζεο κειεηώλ 
σξίκαλζεο θαη εθηέιεζεο έξγσλ ησλ ΟΣΑ»  Β’  Γξάζε. 

19. Πεξί έγθξηζεο ζέζεσλ ηνπνζέηεζεο ζπζηεκάησλ βπζηδόκελσλ θάδσλ 
αλαθύθισζεο δηαβαζκηζκέλεο ζπκπίεζεο απνξξηκκάησλ Γήκνπ 
Μεγαξέσλ. 

 
 
 

                                                                           Η  
                                             Πρόεδρος Δημοηικού  σμβοσλίοσ 

 
 

                                                     Μασροειδή  Βαζιλική 
 


