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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 9η Απριλίοσ 2019, ημέρα Σρίηη & ώρα 20:30 γηα
ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ επί ησλ θάησζη ζεκάησλ:
1. Αλακόξθσζε πξ/ζκνύ Γήκνπ νηθνλ. έηνπο 2019.
2. Έγθξηζε αλνίγκαηνο ινγαξηαζκνύ εηδηθνύ ζθνπνύ ζην όλνκα ηνπ Γήκνπ
Μεγαξέσλ πξνθεηκέλνπ λα θαηαηεζεί ην πνζό ηεο παγίαο πξνθαηαβνιήο γηα ηε
Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Μεγάξσλ.
3. Έγθξηζε αλνίγκαηνο ινγαξηαζκνύ εηδηθνύ ζθνπνύ ζην όλνκα ηνπ Γήκνπ
Μεγαξέσλ πξνθεηκέλνπ λα θαηαηεζεί ην πνζό ηεο παγίαο πξνθαηαβνιήο γηα
ηελ Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Νέαο Πεξάκνπ.
4. Δμεηδίθεπζε δαπαλώλ γηα ηελ εθδήισζε: «Γηνξγάλσζε Υνξνύ Σξάηαο».
5. Οκνίσο γηα ηελ εθδήισζε: «Έζηκν Μάε».
6. Οκνίσο γηα ηελ εθδήισζε: «Παλεγύξη Αγ. Γεσξγίνπ Γεκ. Κνηλόηεηαο Νέαο
Πεξάκνπ».
7. Οκνίσο γηα ηελ εθδήισζε: «Δθδήισζε κλήκεο γηα ηελ βύζηζε ηνπ Α/Σ
ΦΑΡΑ».
8. Οκνίσο γηα ηελ εθδήισζε: «Αγώλα Γξόκνπ Ληκέλσλ Μεγάξσλ -Ν. Πεξάκνπ».
9. Πιεξσκή απνδεκηώζεσλ ιόγσ εθαξκνγήο ζρεδίνπ Κηλέηηαο.
10. Έγθξηζε πιεξσκήο ζηελ Σζίγθξε – Βαζίιαηλα Διέλε ιόγσ ξπκνηνκίαο εληόο
ηεο πεξηνρήο ‘Αθξνγηάιη» Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Νέαο Πεξάκνπ Γήκνπ
Μεγαξέσλ.
11. Γηαγξαθή ρξεώλ δηαθόξσλ νθεηιεηώλ ηνπ Γήκνπ.
12. Οξηζκόο δηθαηνύρσλ Γεκνηηθώλ πκβνύισλ, θαζνξηζκόο ύςνπο απνδεκίσζεο
αλά ζπλεδξίαζε θαη νξηζκόο δηαζηεκάησλ θαηαβνιήο ηεο, ζύκθσλα κε ηελ
ΚΤΑ 11836/17-4-2018 Τπ.Δζσηεξηθώλ θαη Οηθνλνκηθώλ.
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13. Πεξί δεκηνπξγίαο Γεκνηηθνύ Κέληξνπ εγγξαθήο εζεινληώλ δνηώλ κπεινύ ησλ
νζηώλ.
14. Έγθξηζε πξσηνθόιινπ παξαιαβήο ηεο ππεξεζίαο: «Αλαβίσζε Δζίκσλ
Απνθξηάο (Ηρεηηθέο ππεξεζίεο θαξλαβαιηνύ Γεκ. Δλόηεηαο Μεγάξσλ)».
15. Έγθξηζε πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο εξγαζίαο : «πληήξεζε –
επηζθεπέο κεηαθνξηθώλ κέζσλ 2019 (Αξηζ. Πξση. 6604/26-3-2019)».
16. Έγθξηζε ηνπ από 1/4/2019 πξσηνθόιινπ ηκεκαηηθήο παξαιαβήο ηεο
εξγαζίαο: «Παξνρή ππεξεζηώλ ζπληήξεζεο θαη αλαβάζκηζεο εθαξκνγώλ
νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο, δεκνη. θαηάζηαζεο θαη πξσηνθόιινπ γηα ην έηνο
2019.
17. Έγθξηζε ηνπ πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο εξγαζίαο: «Καζαξηζκόο
θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο από απνθατδηα θαη θεξηά πιηθά ζην πιαίζην
αληηκεηώπηζεο δεκηώλ θαη θαηαζηξνθώλ πνπ πξνθιήζεθαλ από ηελ ππξθαγηά
ηεο 23/7/2018».
18. Γλσκνδόηεζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηελ ίδξπζε λέσλ ρεξζαίσλ
ζπλνδώλ ππνδνκώλ θαη εθζπγρξνληζκόο πθηζηάκελεο πισηήο κνλάδαο
εθηξνθήο ζαιάζζησλ κεζνγεηαθώλ ηρζύσλ ζηελ πεξηνρή «Κάησ Αιώλη – Καθηά
θάια» Γήκνπ Μεγαξέσλ ηνπ θνξέα «ΙΥΘΤΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΔ ΚΙΡΧΝΙ
Α.Δ.».
19. Πεξί βειηίσζεο θαη αλαβάζκηζεο παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ ζηνλ Σνπξηζκό ηνπ
Γήκνπ καο.
20. Έγθξηζε 1νπ ΑΠΔ ηνπ έξγνπ: «Αλαβάζκηζε – επηζθεπή θεληξηθώλ νδηθώλ
δηθηύσλ ησλ πόιεσλ ησλ Μεγάξσλ θαη ηεο Νέαο Πεξάκνπ ηνπ Γήκνπ
Μεγαξέσλ».
21. Έγθξηζε έληαμεο ζην έξγν κε ηίηιν: «Καηαζθεπή δηθηύσλ αθαζάξησλ ηεο
πόιεο ησλ Μεγάξσλ – έξγα Β’ θάζεο» ηεο θαηαζθεπήο αγσγνύ αθαζάξησλ
ζηηο νδνύο Μεγαξέσλ νιπκπηνληθώλ θαη Γεσξγίνπ Αβέξσθ γηα ιεηηνπξγηθνύο
ιόγνπο.
22. Έγθξηζε ζύλαςεο πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο κεηαμύ ηνπ Δηδηθνύ
Γηαβαζκηδηθνύ πλδέζκνπ Ν. Αηηηθήο, ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ θαη ηνπ Γήκνπ
Μάλδξαο – Δηδπιιίαο κε αληηθείκελν ηελ «Γηαρείξηζε ησλ Βηναπνβιήησλ ησλ
Γήκσλ Μεγαξέσλ θαη Μάλδξαο – Δηδπιιίαο».

Η
Πρόεδρος Γημοηικού σμβοσλίοσ
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