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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 18η  Δεκεμβρίοσ  2019,  ημέρα 
Σετάρτη &  ώρα  20:30  γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ επί ησλ θάησζη 
ζεκάησλ: 
1. Αλακφξθσζε πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019. 
2. Οξηζκφο δηαρεηξηζηψλ ινγαξηαζκνχ ηακεηαθήο δηαρείξηζεο ζηελ 

Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. 
3. Απνδνρή επηρνξήγεζεο απφ ην πξφγξακκα «ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ» ηνπ 

πνζνχ 422.500,00 € ζην Γήκν Μεγαξέσλ. 
4. Παξάηαζε ζπκβάζεσο κηζζψζεσο νηθήκαηνο γηα ηελ ζηέγαζε ηνπ ΚΔΠ 

Μεγάξσλ. 
5. Δπηρνξήγεζε ζηνλ χιινγν Νεαληθή Δζηία Μεγαξίδνο. 
6. Πξφηαζε ηνπ δεκνηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηεο ππ’ αξηζ. 

33862/16-5-2019 Κ.Τ.Α. ησλ Τπ. Δζσηεξηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ γηα 
απνδεκίσζε θαη ηεο δεπηεξεχνπζαο θαηνηθίαο ζηελ Κηλέηηα. 

7. Πεξί έγθξηζεο γηα ηελ ππνβνιή πξφηαζεο ρξεκαηνδφηεζεο πξάμεο ζηελ 
πξφζθιεζε VIII κε ηίηιν: «Δθπφλεζε κειεηψλ θαη πινπνίεζε κέηξσλ θαη 
κέζσλ ππξνπξνζηαζίαο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο ρψξαο»  ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ ηνπ Τπ. Δζσηεξηθψλ ζηνλ άμνλα 
«Κνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο ππνδνκέο θαη δξαζηεξηφηεηεο Γήκσλ». 

8. Πεξί έγθξηζεο γηα ηελ ππνβνιή πξφηαζεο ρξεκαηνδφηεζεο πξάμεο ζηελ 
πξφζθιεζε ΗΥ κε ηίηιν «Καηαζθεπή ξακπψλ θαη ρψξσλ πγηεηλήο γηα ηελ 
πξφζβαζε θαη ηελ εμππεξέηεζε ΑΜΔΑ ζε ζρνιηθέο κνλάδεο» ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ ηνπ Τπ. Δζσηεξηθψλ ζηνλ άμνλα 
«Κνηλσληθέο θαη Πνιηηηζηηθέο ππνδνκέο θαη δξαζηεξηφηεηεο Γήκσλ». 

9. Πεξί παξαρψξεζεο ηεο ρξήζεο πέληε (5) ζρνιηθψλ αηζνπζψλ θαη ησλ 
Δξγαζηεξίσλ Πιεξνθνξηθήο ηνπ 1νπ θαη 2νπ Γπκλαζίνπ Μεγάξσλ ζην 
ρνιείν Γεχηεξεο Δπθαηξίαο 

10. Πεξί δσξεάλ παξαρψξεζεο ηεο ρξήζεο πέληε αηζνπζψλ ηνπ 1νπ 

Γπκλαζίνπ Μεγάξσλ ζην Γ.Η.Δ.Κ. Μεγάξσλ γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2019-
2020. 

11. Πεξί δσξεάλ παξαρψξεζεο ηεο ρξήζεο ηνπ θιεηζηνχ γπκλαζηεξίνπ ηνπ 
1νπ Γπκλαζίνπ Μεγάξσλ  ζην Γ.Η.Δ.Κ. Μεγάξσλ γηα ην ζρνιηθφ έηνο 
2019Β-2020Α. 
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12. Πεξί δσξεάλ παξαρψξεζεο ηεο ρξήζεο αηζνπζψλ ηνπ 3νπ 

Δξγαζηεξηαθνχ Κέληξνπ Γπηηθήο Αηηηθήο ζην Γ.Η.Δ.Κ. Μεγάξσλ γηα ην 
ζρνιηθφ έηνο 2019Β-2020Α  

13. Πεξί δσξεάλ παξαρψξεζεο ηεο ρξήζεο ηνπ θιεηζηνχ γπκλαζηεξίνπ ηνπ 
1νπ Γπκλαζίνπ Μεγάξσλ  ζηνλ Αζιεηηθφ χιινγν ¨ΝΖΡΖΗ¨ Μεγάξσλ γηα 
ην ζρνιηθφ έηνο 2019-2020  

14. Πεξί δσξεάλ παξαρψξεζεο ηεο ρξήζεο ηνπ θιεηζηνχ γπκλαζηεξίνπ ηνπ 
1νπ Γπκλαζίνπ Μεγάξσλ ζηνλ Όκηιν Φίισλ Αζιεηηζκνχ θαη Φπζηθήο 
Αλάπηπμεο γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2019-2020  

15. Πεξί δσξεάλ παξαρψξεζεο ηεο ρξήζεο ηνπ θιεηζηνχ γπκλαζηεξίνπ ηνπ 
1νπ Γπκλαζίνπ Μεγάξσλ ζηνλ Αζιεηηθφ χιινγν «Νεαληθή Δζηία 
Μεγαξίδνο» γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2019-2020  

16. Πεξί δσξεάλ παξαρψξεζεο ηεο ρξήζεο ηνπ θιεηζηνχ γπκλαζηεξίνπ ηνπ 
1νπ Γπκλαζίνπ Μεγάξσλ ζηνλ Μνξθσηηθφ Αζιεηηθφ χιινγν 
«ΚΟΡΟΗΒΟ» γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2019-2020 

17. Πεξί δσξεάλ παξαρψξεζεο ηεο ρξήζεο ηνπ θιεηζηνχ γπκλαζηεξίνπ ηνπ 
1νπ Γπκλαζίνπ Μεγάξσλ ζην Γπκλαζηηθφ χιινγν Μεγάξσλ γηα ην 
ζρνιηθφ έηνο 2019-2020 

18. Πεξί δσξεάλ παξαρψξεζεο ηεο ρξήζεο ηνπ θιεηζηνχ γπκλαζηεξίνπ ηνπ 
1νπ Γπκλαζίνπ Μεγάξσλ ζηνλ Αζιεηηθφ χιινγν «ΔΤΚΛΔΗΓΖ» 
Μεγάξσλ γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2019-2020 

19. Έγθξηζε ηνπ απφ 19/11/2019 πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο 
εξγαζίαο «Παξνρή ππεξεζηψλ ςεθηαθήο ππνζηήξημεο ηνπ Γήκνπ κέζσ 
ηνπ δηαδηθηχνπ.   Δηήζηα ζπλδξνκή ζηελ ηζηνζειίδα  www.karagilanis.gr. 

20. Έγθξηζε ηνπ απφ 25/11/2019 πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο 
εξγαζίαο: «Παξνρή ππεξεζίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ γηα ηελ ελδπλάκσζε 
ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ κε ηελ 
δηελέξγεηα αλαιπηηθψλ πεξηνδηθψλ ειέγρσλ θαη εθπαίδεπζε ζηειερψλ 
ηνπ Γήκνπ ζε ζέκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ γηα ην έηνο 2018». 

21. Έγθξηζε ηνπ απφ 4/12/2019 πξσηνθφιινπ ηκεκαηηθήο παξαιαβήο ηεο 
εξγαζίαο: «Παξνρή ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο, επηζθεπήο, ππνζηήξημεο 
κεραλνγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ θιπ ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ». 

22. Έγθξηζε ηνπ απφ 4/12/2019 πξσηνθφιινπ ηκεκαηηθήο παξαιαβήο ηεο 
εξγαζίαο «Παξνρή ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο θαη αλαβάζκηζεο 
εθαξκνγψλ νηθνλ. δηαρείξηζεο , δεκνη. θαηάζηαζεο θαη πξσηνθφιινπ 
γηα ην έηνο 2019». 

23. Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζ. 32/2019 απφθαζεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο 
«πεξί έγθξηζεο δηαγξάκκηζεο θαη ηνπνζέηεζεο κπαξψλ ζηελ νδφ 
Αλαπαχζεσο ακέζσο κεηά ην θιεηζηφ γπκλαζηήξην Ν. Πεξάκνπ γηα ηελ 
απνθπγή αηπρεκάησλ. 

24. Πεξί απνδνρήο ή κε ηνπ πξνγξάκκαηνο δαθνθηνλίαο έηνπο 2020. 
25. Πεξί απνδνρήο παξαρψξεζεο ρξήζεο άλεπ νηθνλνκηθνχ αληαιιάγκαηνο 

ησλ κεραλεκάησλ έξγνπ κε αξηζ. θπθινθνξίαο ΚΤ-208, ΚΤ-209, ΚΤ-210 
θαη ΚΤ-201 θαη ηνπ θνξηεγνχ κε αξηζ. θπθινθνξίαο ΚΖΟ 4644 απφ ηελ 
Πεξηθέξεηα Αηηηθήο ζηνλ Γήκν καο θαη έγθξηζε ησλ φξσλ ηεο ζρεηηθήο 
ζχκβαζεο. 

26. πγθξφηεζε επηηξνπήο πηζηνπνίεζεο παηδηθψλ ραξψλ ηνπ Γήκνπ καο  
27. Πεξί επηινγήο ηνπ ρψξνπ ηνπνζέηεζεο ηνπ λένπ αγάικαηνο ηνπ ΒΤΕΑ. 

                                                        Ο  
                                                             Πρόεδρος Δημοτικού  σμβοσλίοσ 

 
                                                                     Κων/νος Ν. Καράμπελας 

http://www.karagilanis.gr/

