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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  22α  Ιοσλίοσ  2019,  ημέρα Δεσηερα &  ώρα  
20:30  γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ επί ησλ θάησζη ζεκάησλ: 
 

1. Αλακόξθσζε πξ/ζκνύ ηνπ δεκ. Ν.Π.Γ.Γ. «ΖΡΟΓΩΡΟ» νηθνλ. έηνπο 2019. 
2. Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζ. 154/2019 απνθάζεσο ηνπ δεκ. Ν.Π.Γ.Γ. «ΖΡΟΓΩΡΟ» 

πεξί έθηαθηεο νηθνλνκηθήο επηρνξήγεζήο ηνπ. 
3. Πεξί ηξνπνπνίεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Γήκνπ Μεγαξέσλ 2015-2019. 
4. Πεξί ηξνπνπνίεζεο ηνπ Δηεζίνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο Γήκνπ Μεγαξέσλ έηνπο 

2019. 
5. Σξνπνπνίεζε Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Γξάζεο (Ο.Π.Γ.) ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ 

νηθνλ. έηνπο 2019. 
6. Δμεηδίθεπζε δαπαλώλ ησλ Πνιηηηζηηθώλ Δθδειώζεσλ ζηελ Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Ν. 

Πεξάκνπ. 
7. Δμεηδίθεπζε δαπαλώλ γηα ην Παλεγύξη ηνπ Αγίνπ Παληειεήκνλα Γεκνη. 

Κνηλόηεηαο Νέαο Πεξάκνπ. 
8. Έγθξηζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ησλ εηήζησλ νηθνλ. θαηαζηάζεσλ ηεο ΓΔΤΑΜ 

ρξήζεσο από 24/3/2018 – 22/3/2019 ηεο απαιιαγήο ηνπ εθθαζαξηζηή από θάζε 
επζύλε γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο ρξήζεο 24/3/2018 – 22/3/2019 θαη παξάηαζεο ηεο 
εθθαζάξηζεο έσο ηελ 30/09/2020. 

9. Πεξί δηαγξαθήο πξνζηίκνπ απζαίξεηεο θαηαζθεπήο ηδηνθηεζίαο Γεκεηξίνπ Αλη. 
Σαηάθε. 

10. Έγθξηζε επηζηξνθήο πνζνύ εγγπεηηθήο θαιήο εθηέιεζεο ζηελ εηαηξεία 
«ΣΑΜΑΣΗΝΑ ΜΩΛΟΤ & ΥΡΗΣΗΝΑ ΜΩΛΟΤ Ο.Δ.». 

11. Πεξί παξάηαζεο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ: «Αληηθαηάζηαζε ησλ αγσγώλ ύδξεπζεο 
ηεο πόιεο ησλ Μεγάξσλ». 

12. Πεξί απεπζείαο αλάζεζεο ηεο παξνρήο ππεξεζηώλ κε ηίηιν «πκβνπιεπηηθή 
ππνζηήξημε γηα ηελ νξηνζέηεζε ξεκάησλ ηεο πεξηνρήο δεύηεξεο θαηνηθίαο 
Αιεπνρσξίνπ ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ Ν. Αηηηθήο». 

13. Πεξί θαηεγνξηνπνίεζεο ηεο αζιεηηθήο εγθαηάζηαζεο ηνπ δεκνηηθνύ θιεηζηνύ 
γπκλαζηεξίνπ πιεζίνλ ηνπ 8νπ Γεκνη. ρνιείνπ Μεγάξσλ ζύκθσλα κε ηνλ                           
Ν. 4479/2017. 
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14. Πεξί παξαρώξεζεο ησλ θελσζέλησλ πεξηπηέξσλ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο 
Μεγάξσλ ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ. 

15. Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζ. 20/2019 απόθαζεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο: «πεξί 
ηνπνζέηεζεο πιαζηηθώλ θνισλαθίσλ ζηελ νδό Γ. Μεληδηάηε αξ. 99 ζηα Μέγαξα. 

16. Έγθξηζε πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο εξγαζίαο: «Δπηζθεπή ειαζηηθώλ 
νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ έξγσλ ηνπ Γήκνπ». 

17. Έγθξηζε ηνπ από 8/7/2019 πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο εξγαζίαο 
«Παξνρή ππεξεζηώλ γηα ηελ αλάπηπμε πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο έθδνζεο 
ςεθηαθώλ πηζηνπνηεηηθώλ ζην Γήκν Μεγαξέσλ. 

18. Έγθξηζε ηνπ από 7/6/2019 πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο εξγαζίαο:  
«Δνξηή 25εο Μαξηίνπ (παξέιαζε)». 

19. Έγθξηζε ηνπ από 8/7/2019 πξσηνθόιινπ ηκεκαηηθήο παξαιαβήο ηεο εξγαζίαο: 
«Αλάζεζε παξνρήο ππεξεζηώλ αλαβάζκηζεο – ζπληήξεζεο ινγηζκηθνύ ηε 
κηζζνδνζίαο ηνπ Γήκνπ». 

20. Έγθξηζε ηνπ από 8/7/2019 πξσηνθόιινπ ηκεκαηηθήο παξαιαβήο ηεο εξγαζίαο: 
«πληήξεζε θαη ππνζηήξημε εθαξκνγήο πξνλνηαθώλ επηδνκάησλ». 

21. Έγθξηζε ηνπ από 2/7/2019 πξσηνθόιινπ ηκεκαηηθήο παξαιαβήο ηεο εξγαζίαο: 
«Παξνρή ππεξεζηώλ ζπληήξεζεο θαη αλαβάζκηζεο εθαξκνγώλ νηθνλνκηθήο 
δηαρείξηζεο, δεκνη. θαηάζηαζεο θαη πξσηνθόιινπ γηα ην έηνο 2019». 

22. Έγθξηζε ηνπ από 2/7/2019 πξσηνθόιινπ ηκεκαηηθήο παξαιαβήο ηεο εξγαζίαο: 
«Παξνρή ππεξεζηώλ, ζπληήξεζεο, επηζθεπήο, ππνζηήξημεο κεραλνγξαθηθνύ 
εμνπιηζκνύ θ.ι.π. Γήκνπ Μεγαξέσλ». 

23. Έγθξηζε ηνπ από 22/4/2019 πξσηνθόιινπ ηκεκαηηθήο παξαιαβήο ηεο εξγαζίαο 
«Γηακόξθσζε θαη Ζιεθηξνληθή Απνηύπσζε πζηήκαηνο Γηαδηθαζηώλ θαη 
Γηθιείδσλ Αζθαιείαο γηα ηελ παξαθνινύζεζε ησλ Γηαδηθαζηώλ ύλαςεο 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Πξνκεζεηώλ – Τπεξεζηώλ». 

24. Έγθξηζε ηνπ από 7/3/2019 πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο εξγαζίαο: 
«Παξνρή ππνζηεξηθηηθώλ ππεξεζηώλ (σξίκαλζε θαθέινπ) από ρξεκαηηθό 
ύκβνπιν γηα έληαμε έξγσλ ζε πεξηθεξεηαθά επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα 
Αηηηθήο». 

25. ¨Έγθξηζε ηνπ από 19/6/2019 πξσηνθόιινπ ηκεκαηηθήο παξαιαβή ηεο εξγαζίαο 
«Παξνρή Τπνζηεξηθηηθώλ Τπεξεζηώλ (σξίκαλζε θαθέινπ) από Υξεκαηνδνηηθό 
ύκβνπιν γα έληαμε έξγσλ ζε Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα 
Αηηηθήο». 

26. Έγθξηζε ηνπ από 20/6/2019 πξσηνθόιινπ ηκεκαηηθήο παξαιαβήο ηεο εξγαζίαο: 
«Γηακόξθσζε θαη Ζιεθηξνληθή Απνηύπσζε πζηήκαηνο Γηαδηθαζηώλ θαη 
Γηθιείδσλ Αζθαιείαο γηα ηελ παξαθνινύζεζε ησλ Γηαδηθαζηώλ ύλαςεο  
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Πξνκεζεηώλ – Τπεξεζηώλ». 

27. Έγθξηζε εθδόζεσο πξσηνθόιινπ δηνηθεηηθήο απνβνιήο θαηά ηεο Αξγ. Μπηξινύδε 
σο λνκίκνπ εθπξνζώπνπ ηνπ θαη/ηνο  AQUA MARE ζηελ «Βαξέα» Γήκνπ 
Μεγαξέσλ  

28. Έγθξηζε εθδόζεσο πξσηνθόιινπ δηνηθεηηθήο απνβνιήο θαηά ηεο Υαξ. Παζζαιή 
σο λνκίκνπ εθπξνζώπνπ ηνπ θαη/ηνο  ΚΟΕΗ ζηελ «Βαξέα» Γήκνπ Μεγαξέσλ. 

29. πδήηεζε γηα ηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο ηνπ αγάικαηνο ηνπ ΒΤΕΑ. 
 

                                           Η 
                                                    Πρόεδρος Δημοηικού  σμβοσλίοσ 

 
                                                        Μασροειδή  Βαζιλική 


