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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  27

η
 Μαρτίου 2018, ημέρα Σρτίτη & ώρα  20:30  γηα 

ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ επί ησλ θάησζη ζεκάησλ:  
 

1. Αλακφξθσζε πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ νηθνλ. έηνπο 2018. 
2. Έγθξηζε δαπάλεο θαη ςήθηζε δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ δηνξγάλσζε ηνπ εζίκνπ 

«Υνξφο Σξάηαο» ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ. 
3. Οκνίσο γηα ην έζηκν Κνχινπκα Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Νέαο Πεξάκνπ. 
4. Οκνίσο γηα ην παλεγχξη Αγ Γεσξγίνπ Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Νέαο Πεξάκνπ. 
5. Έγθξηζε πξφζιεςεο εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ κέρξη πέληε εκεξνκίζζηα ηνλ 

κήλα, ζχκθσλα κε ηηο Γ/μεηο ηεο πεξ. θ’ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν. 4071/2012. 
6. Έγθξηζε πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε ΗΓΟΥ δηάξθεηαο 2 κελψλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε θαηεπεηγνπζψλ θαη επνρηαθψλ αλαγθψλ. 
7. Οξζή επαλάιεςε ηεο ππ’ αξηζ. 346/2017 απνθάζεσο Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πεξί 

θαζνξηζκνχ δηθαηνχρσλ ρνξήγεζεο ζε ρξήκα ηνπ γάιαθηνο εηψλ 2014, 2015, 2016 
θαη ηνπ πξψηνπ 7κελνπ ηνπ 2017, νθεηιψλ, αξηζκνχ δφζεσλ θαη θάζε άιιεο 
ζρεηηθήο ιεπηνκέξεηαο ζχκθσλα κε ηηο Γ/μεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξ. 97 ηνπ Ν. 
4483/17. 

8. Έγθξηζε ππνβνιήο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο ζην πξφγξακκα «ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ» 
ζηνλ άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο: «Κνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο ππνδνκέο θαη 
δξαζηεξηφηεηεο ησλ δήκσλ» κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα – ηνπνζέηεζε εμνπιηζκνχ γηα 
ηελ αλαβάζκηζε παηδηθψλ ραξψλ ησλ Γήκσλ ηεο Υψξαο». 

9. Οκνίσο κε ηίηιν: «Δπηζθεπή, ζπληήξεζε ζρνιηθψλ θηηξίσλ θαη απιείσλ ρψξσλ θαη 
ινηπέο δξάζεηο». 

10. Οκνίσο ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο «Ζ ηνπηθή αλάπηπμε θαη ε πξνζηαζία 
πεξηβάιινληνο» κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα κεραλεκάησλ έξγνπ ή / θαη ζπλνδεπηηθνχ 
εμνπιηζκνχ». 

11. Έγθξηζε ππνβνιήο πξφηαζεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο πξάμεο: Γεκηνπξγία 
Οινθιεξσκέλσλ, Σνπξηζηηθψλ, Πξνζβάζηκσλ , Θαιάζζησλ Πξννξηζκψλ Γήκνπ 
Μεγαξέσλ» ζην ΔΠΑΝΔΚ , άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 03 «Αλάπηπμε κεραληζκψλ 
ζηήξημεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο» - έγθξηζε κειέηεο θαη ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο.  

12. Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζ. 9/2018 απφθαζεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο «πεξί 
ρνξήγεζεο κίαο ζέζεο ζηάζκεπζεο γηα ηα ΔΛΣΑ Α.Δ. επί ηεο νδνχ πξξάθνπ 1 
ζηελ Ν. Πέξακν θαη κίαο ζέζεο ζηάζκεπζεο ζηελ νδφ Μηλψαο 12 ζηα Μέγαξα». 

13. Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζ. 10/2018 απφθαζεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο «πεξί 
ρνξήγεζεο κίαο ζέζεο ζηάζκεπζεο γηα ηνλ Ησάλλε Γ. Υξηζηφπνπιν, έκπξνζζελ ηεο 
νηθίαο ηνπ Γ.Μεληδηάηε 133». 
 



 2 

 
14. Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζ. 15/2018 απφθαζεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο «πεξί 

ρνξήγεζεο δηθαησκάησλ δηέιεπζεο δηθηχσλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ παξφρνπ 
ΟΣΔ Α.Δ. (Α/Κ Λνπηξνπχξγνπ). 

15. Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζ. 16/2018 απφθαζεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο «πεξί 
ρνξήγεζεο δηθαησκάησλ δηέιεπζεο δηθηχσλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ παξφρνπ 
ΟΣΔ Α.Δ. (Α/Κ Αιεπνρσξίνπ). 

16. Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζ. 17/2018 απφθαζεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο «πεξί 
ρνξήγεζεο δηθαησκάησλ δηέιεπζεο δηθηχσλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ παξφρνπ 
ΟΣΔ Α.Δ. (Α/Κ Κηλέηηαο). 

17. Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζ. 18/2018 απφθαζεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο «πεξί 
απνκάθξπλζεο  θελσζέληνο πεξηπηέξνπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ πιαηεία Αγ. Ησάλλνπ 
Γαιηιαίνπ ζηα Μέγαξα. 

18. Πιεξσκή απνδεκηψζεσλ ιφγσ εθαξκνγήο ζρεδίνπ Μεγάξσλ. 
19. Πεξί δηαγξαθήο πξνζηίκνπ απζαίξεηεο θαηαζθεπήο ηδηνθηεζίαο Γ. Σζνπθαιά. 
20. Οξηζκφο Πξνέδξνπ θαη αλαπιεξσηή απηνχ γηα ην Α/ζκην /ιην Δπηζεψξεζεο 

ρψξσλ Φπραγσγηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ γηα ην έηνο 2018. 
21. Οξηζκφο Πξνέδξνπ θαη αλαπιεξσηή απηνχ γηα ην Β/ζκην /ιην Δπηζεψξεζεο 

ρψξσλ Φπραγσγηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ γηα ην έηνο 2018. 
22. Πεξί έγθξηζεο κειέηεο θαη θαζνξηζκνχ ηξφπνπ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ: «Καηαζθεπή 

ζηακπσηνχ νδνζηξψκαηνο ζηελ νδφ Μαξθέιινπ». 
23. Οκνίσο ηνπ έξγνπ: «Δπηζθεπή νδψλ Α. Παπαλδξένπ θαη Γ. Καζηάλε (Πεξηθ. 

Αιεπνρσξίνπ). 
24. Οκνίσο ηνπ έξγνπ: «Δπηζθεπή νδνχ βνξείσο παιαηνχ δηθηχνπ ΟΔ, ηνπ θφκβνπ 

Νέαο Πεξάκνπ». 
25. Οκνίσο ηνπ έξγνπ: «Καηαζθεπή – ζπληήξεζε δξφκσλ ζηελ Νέα Πέξακν». 
26. Οκνίσο ηεο κειέηεο: «Μειέηε απνθαηάζηαζεο θαη αληηκεηψπηζεο  πξνβιεκάησλ 

ιφγσ δηάβξσζεο θαη αλαθαηαζθεπήο ησλ ηκεκάησλ ηνίρσλ πνπ έρνπλ θαηαξξεχζεη 
ζηελ παξαιία Βαξέαο». 

27. Πεξί ραξαθηεξηζκνχ θσδηθνχ αξηζκνχ εμφδσλ ηνπ πξ/ζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθνλ. έηνπο 
2018, σο δεθηηθνχ έθδνζεο ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πξνπιεξσκήο. 

28. Έγθξηζε ηνπ απφ 2/3/2018 πξσηνθφιινπ ζπλνιηθήο παξαιαβήο ηεο εξγαζίαο: 
«πληήξεζε θαη επηζθεπή κεραλεκάησλ πξαζίλνπ». 

29. Οκνίσο ηνπ απφ 16/2/2018 πξσηνθφιινπ ζπλνιηθήο παξαιαβήο ηεο εξγαζίαο: 
«Δνξηή Υξηζηνπγέλλσλ (ερεηηθέο ππεξεζίεο)». 

30. Οκνίσο ηεο εξγαζίαο «Δνξηή Πξσηνρξνληάο επνκέλνπ έηνπο (ερεηηθέο 
ππεξεζίεο)». 

31. Οκνίσο ηεο εξγαζίαο: «Οξγάλσζε θαη δηακφξθσζε δηθιείδσλ αζθαιείαο γηα ηελ 
ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ εζφδσλ». 

32. Έγθξηζε ηνπ απφ 19/3/2018 πξσηνθφιινπ ζπλνιηθήο παξαιαβήο ηεο εξγαζίαο: 
«Δνξηή 28

εο
 Οθησβξίνπ (παξέιαζε) ζηελ Νέα Πέξακν». 

33. Οκνίσο ηεο εξγαζίαο: «Δνξηή 28
εο

 Οθησβξίνπ (παξέιαζε) ζηα Μέγαξα». 
34.  Καζνξηζκφο ησλ ρψξσλ κεηαβίβαζεο ηνπ δηθαηψκαηνο απιήο ρξήζεο αηγηαινχ, 

παξαιίαο ζε ηξίηνπο, κε δηθαηνχρνπο απεπζείαο παξαρψξεζεο 
35. Πεξί έγθξηζεο θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηεο ζξεζθεπηηθήο εκπνξνπαλεγχξεσο 

Αγ.Η.Γαιηιαίνπ (Υνξεπηαξά) Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Μεγαξέσλ ηνπ Γήκνπ 
Μεγαξέσλ, θαη’ εθαξκνγήλ ηνπ Ν. 4497/2017. 

36. Πεξί έγθξηζεο θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηεο ζξεζθεπηηθήο εκπνξνπαλεγχξεσο Αγ. 
Γεσξγίνπ  Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Νέαο Πεξάκνπ ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ 

                                                    
                                                     Ζ  

                                                        Πξφεδξνο Γεκνηηθνχ  πκβνπιίνπ 
 

                                                           Μαπξνεηδή  Βαζηιηθή 


