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  Μέγαξα  10 Οθησβξίνπ  2019 
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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 15η  Οκτωβρίοσ  2019,  ημέρα 
Σρίτη &  ώρα  20:30  γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ επί ησλ θάησζη 
ζεκάησλ: 

 
1. Σξνπνπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δθηειεζηέσλ Έξγσλ έηνπο 2019. 
2. Αλακφξθσζε πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ νηθνλ. έηνπο 2019. 
3. Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζ. 152/2019 απφθαζεο ηνπ Γ.. ηνπ δεκ. ΝΠΓΓ 

«ΖΡΟΓΧΡΟ» πεξί έγθξηζεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα ην νηθνλ. 
έηνο 2017 (ηζνινγηζκφο 2017). 

4. Οξηζκφο Γηνηθ. πκβνπιίνπ ηνπ δεκνη. ΝΠΓΓ «ρνιηθή Δπηηξνπή Α/ζκηαο 
Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Μεγαξέσλ». 

5.   Οξηζκφο Γηνηθ. πκβνπιίνπ ηνπ δεκνη. ΝΠΓΓ «ρνιηθή Δπηηξνπή Β/ζκηαο 
Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Μεγαξέσλ». 

6. πγθξφηεζε επηηξνπήο παξαθνινχζεζεο ηνπ εηεζίνπ πξνγξάκκαηνο 
δξάζεο θαη ηεο εθηέιεζεο ηεο εηήζηαο έθζεζεο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ην 
νηθνλ. έηνο 2019 ηεο ΓΖ.Κ.Δ.ΓΖ.ΜΔ. 

7. Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζ. 81/2019 απφθαζεο ηνπ Γ.. ηεο ΓΖ.Κ.Δ.ΓΖ.ΜΔ. 
«πεξί δσξεάλ παξαρψξεζεο ηεο ρξήζεο ηνπ ρψξνπ ηνπ Μ.Ο.Μ. γηα ηηο 
αλάγθεο ηνπ ΒΤΕΑΝΣΔΗΟΤ ΧΓΔΗΟΤ». 

8. Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζ. 82/2019 απφθαζεο ηνπ Γ.. ηεο ΓΖ.Κ.Δ.ΓΖ.ΜΔ. 
«πεξί δσξεάλ παξαρψξεζεο ηεο ρξήζεο ηνπ ρψξνπ ηνπ «Αλνηθηνχ 
Θεάηξνπ» θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ ζην «Άιζνο Θεφγληδνο» γηα ηηο 
αλάγθεο ησλ δνκψλ ηεο επηρείξεζεο». 

9. Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζ. 83/2019 απφθαζεο ηνπ Γ.. ηεο ΓΖ.Κ.Δ.ΓΖ.ΜΔ. 
«πεξί δσξεάλ παξαρψξεζεο ηεο ρξήζεο ηνπ «ηξαηνπδάθεηνπ 
Πνιηηηζηηθνχ Κέληξνπ» γηα ηηο αλάγθεο ησλ νκάδσλ Θεάηξνπ ηεο 
επηρείξεζεο». 
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10. Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζ. 84/2019 απφθαζεο ηνπ Γ.. ηεο ΓΖ.Κ.Δ.ΓΖ.ΜΔ. 
«πεξί δσξεάλ παξαρψξεζεο ηεο ρξήζεο ηνπ 1νπ νξφθνπ ηνπ θηηξίνπ ηνπ 
Γ’ Γεκνηηθνχ Παηδηθνχ ηαζκνχ ζηελ νδφ Θεαγέλνπο ζην Κνπξθνχξη γηα 
ηελ ζηέγαζε ηνπ 1νπ Βξεθνλεπηαθνχ ηαζκνχ». 

11. Πεξί παξαρψξεζεο ρξήζεο ησλ ρψξσλ 2νπ Γεκ. ρνιείνπ Μεγάξσλ, 
ζηελ ΓΖ.Κ.Δ.ΓΖ.ΜΔ. γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ δνκψλ ηνπ Κ.Γ.Α.Π. 

12. Πεξί παξαρψξεζεο ρξήζεο ησλ ρψξσλ 6νπ Γεκ. ρνιείνπ Μεγάξσλ, 
ζηελ ΓΖ.Κ.Δ.ΓΖ.ΜΔ. γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ δνκψλ ηνπ Κ.Γ.Α.Π. 

13. Πεξί παξαρψξεζεο ρξήζεο ησλ ρψξσλ 7νπ Γεκ. ρνιείνπ Μεγάξσλ, 
ζηελ ΓΖ.Κ.Δ.ΓΖ.ΜΔ. γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ δνκψλ ηνπ Κ.Γ.Α.Π. 

14. Πεξί παξαρψξεζεο ρξήζεο ησλ ρψξσλ 9νπ Γεκ. ρνιείνπ Μεγάξσλ, 
ζηελ ΓΖ.Κ.Δ.ΓΖ.ΜΔ. γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ δνκψλ ηνπ Κ.Γ.Α.Π. 

15. Πεξί παξαρψξεζεο ρξήζεο ησλ ρψξσλ 1νπ Γεκ. ρνιείνπ Νέαο 
Πεξάκνπ, ζηελ ΓΖ.Κ.Δ.ΓΖ.ΜΔ. γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ δνκψλ ηνπ 
Κ.Γ.Α.Π. 

16. Έγθξηζε ηνπ απφ 17/07/2019 πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο 
εξγαζίαο: «Δηήζηα ζπλδξνκή γηα ελεκέξσζε dvd –rom λνκνζεζίαο ηεο 
δνκηθήο ελεκέξσζεο. 

17. Έγθξηζε ηνπ απφ 3/10/2019 πξσηνθφιινπ ηκεκαηηθήο παξαιαβήο ηεο 
εξγαζίαο: «Παξνρή ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο, επηζθεπήο, ππνζηήξημεο 
κεραλνγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ  θ.ι.π. ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ». 

18. Έγθξηζε ηνπ απφ 3/10/2019 πξσηνθφιινπ ηκεκαηηθήο παξαιαβήο ηεο 
εξγαζίαο: «Παξνρή ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο θαη αλαβάζκηζεο 
εθαξκνγψλ νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο, δεκνηηθήο θαηάζηαζεο θαη 
πξσηνθφιινπ γηα ην έηνο 2019». 

19. Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζ. 233/2017 απφθαζεο Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 
πεξί έγθξηζεο απφθαζεο πινπνίεζεο κε ίδηα κέζα ηνπ ππνέξγνπ (Α/Α) 
Κέληξν Κνηλφηεηαο κε παξάξηεκα Ρνκά Γήκνπ Μεγαξέσλ ηεο Πξάμεο 
Κέληξν Κνηλφηεηαο κε παξάξηεκα Ρνκά Γήκνπ Μεγαξέσλ κε θσδηθφ 
ΟΠ (MIS) 5002274. 

20. Έγθξηζε γηα ηελ ππνβνιή πξφηαζεο ρξεκαηνδφηεζεο πξάμεο κε ηίηιν 
«ΠΡΟΘΖΚΖ ΚΑΘ’ ΤΦΟ Β’ ΟΡΟΦΟΤ ΓΖΜΑΡΥΔΗΟΤ ΜΔΓΑΡΧΝ» 
ζην πξφγξακκα ΦΗΛΟΓΖΜΟ Η ηνπ ΤΠ.Δ. 

21. Αληηθαηάζηαζε ηνπ αλαπιεξσηή εθπξνζψπνπ ηνπ Γήκνπ καο ζηελ 
θνηλή επηηξνπή παξαθνινχζεζεο ηνπ έξγνπ: «Κιεηζηφ Γπκλαζηήξην 
πεξηνρή Μειί Μεγάξσλ – Καηαζθεπή λένπ παξθέ». 

22. Πεξί παξάηαζεο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ: «Κιεηζηφ Γπκλαζηήξην πεξηνρή 
Μειί Μεγάξσλ – Καηαζθεπή λένπ παξθέ». 

23. Πεξί έγθξηζεο ηεο κειέηεο εηζφδνπ – εμφδνπ νρεκάησλ ηεο 
εγθαηάζηαζεο ΝΔΑ ΓΗΧΡΟΦΖ ΟΗΚΟΓΟΜΖ ΜΔ ΤΠΟΓΔΗΟ, ρξήζε 
ΟΗΝΟΠΟΗΔΗΟ, ΓΡΑΦΔΗΑ & ΔΜΦΗΑΛΧΣΖΡΗΟ ΟΗΝΟΤ επί ηε νδνχ 
Μεγάξσλ Αιεπνρσξίνπ θαη αλσλχκνπ νδνχ ζηελ ζέζε «Άγηνο 
ηέθαλνο». 

24. Γλσκνδφηεζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ γα Μ.Π.Δ. ηεο κνλάδαο 
παξαγσγήο βηναεξίνπ «ΒΗΟΑΔΡΗΟ ΜΔΓΑΡΧΝ Α.Δ.» ζηελ επέθηαζε ηεο 
ζπλνιηθήο ηζρχνο ηεο κνλάδνο απφ 500 KWel  ζε 999 KWel . 
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25. Δπηθαηξνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζ. 103/2014 απφθαζεο Γεκνηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ πεξί κεηνλνκαζίαο ηνπ «Γήκνπ Μεγαξέσλ» ζε «Γήκν 
Μεγαξέσλ – Νέαο Πεξάκνπ». 

26. Πεξί δσξεάλ παξαρψξεζεο ηεο ρξήζεο ηνπ νηθνπέδνπ (ΚΦ457) ζηελ 
Κ.Σ.Τ.Π.  Α.Δ γηα ηελ αλέγεξζε ηνπ 4νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Μεγάξσλ 
θαη ηνπ 4νπ Νεπηαγσγείνπ Μεγάξσλ. 

27.  Πεξί ζπκκεηνρήο ηνπ Γήκνπ ζηνλ «Παλειιήλην Δθπαηδεπηηθφ 
Γηαγσληζκφ Αλαθχθισζε γηα ηνπο καζεηέο Α/ζκηαο – Β/ζκηαο Δθπ/ζεο 
θαη ηνπ αζιεηέο ησλ Αζιεηηθψλ Αθαδεκηψλ – Αλαθχθισζε ηηο 
πεξηζζφηεξεο ζπζθεπαζίεο γηα λα δεηο ηνλ Γηάλλε Αληεηνθνχκπν». 

28. Πεξί έγθξηζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηελ δηέιεπζε ηνπ 
αγσληζηηθψλ απηνθηλήησλ ηνπ 40νπ ΡΑΛΛΤ ΠΑΛΑΓΗΟΤ (23/11/2019) 
ζηηο δηαδξνκέο πνπ θαζνξίδνληαη εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ 
Μεγαξέσλ. 

 

                                           Ο 
                                                    Πρόεδρος Δημοτικού  σμβοσλίοσ 

 
 
 

                                                        Κων/νος Ν. Καράμπελας 


