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ΠΡΟΚΛΗΗ
Καιείηαη ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ ζε ηαθηηθή
ζπλεδξίαζε δια ηηλεδιάζκεψης, ε νπνία ζα γίλεη κε ρξήζε ηεο
ηερλνινγίαο ηνπ e-presence (www.epresence.gov.gr) ηελ 20η Οκηωβρίοσ
2020, εκέξα Σρίηη θαη ώξα 20:30 γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ επί
ησλ θάησζη ζεκάησλ:
1. Απαιιαγή επηρεηξήζεσλ πνπ δηαθόπηνπλ ή πεξηνξίδνπλ ππνρξεσηηθά
ηελ ιεηηνπξγία ηνπο από ηα αλαινγνύληα ηέιε γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα
πνπ ηζρύνπλ νη πεξηνξηζκνί ιόγσ ησλ κέηξσλ απνηξνπήο ηεο
δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19 θαη δελ θάλνπλ ρξήζε ηνπ
παξαρσξνύκελνπ θνηλνρξήζηνπ ρώξνπ (άξζξν 13 ηνπ από 9/20-101958 Β.Γ.).
2. Οξηζκόο ππεπζύλνπ ινγαξηαζκνύ έξγνπ «Καηαζθεπή βάζεσλ έδξαζεο
θιπ εξγαζίεο γηα ηηο πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο ζηέγαζεο γηα ηελ
θάιπςε επεηγνπζώλ αλαγθώλ ηεο δίρξνλεο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο
ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ βάζεη ηνπ αξ. 220 ηνπ λ. 4610/2019 (ΦΔΚ 70 Α)».
3. Οξζή επαλάιεςε ηεο ππ’ αξηζ. 108/2020 απόθαζεο Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ πεξί «Οξηζκνύ ππεύζπλνπ δηαρεηξηζηή ινγαξηαζκώλ ησλ
ρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ από ην Πξόγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ
(ΠΓΔ) ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθόξκα e-pde θαη ζηελ Σξάπεδα ηεο
Διιάδνο».
4. Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζ. 44/2020 απόθαζεο ΓΖ.ΚΔ.ΓΖ.ΜΔ «Πεξί νξηζκνύ
πνζνύ κεληαίσλ δηδάθηξσλ, γηα ηελ ιεηηνπξγία ηκήκαηνο δηδαζθαιίαο
κνπζηθνθηλεηηθήο αγσγήο «Karl Orff» , ησλ καζεηώλ ηνπ «ΒΤΕΑΝΣΔΗΟΤ
ΩΓΔΗΟΤ» ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ θαη ηνπ παξαξηήκαηόο ηνπ ζηελ Ν.
Πέξακν».
5. Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζ. 27/2020 απόθαζεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο
«πεξί θαζνξηζκνύ ή κε ζέζεσλ άζθεζεο ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ
αλά είδνο γηα ην έηνο 2020» ζηηο θνηλόηεηεο Μεγαξέσλ θαη Κηλέηαο ηνπ
Γήκνπ Μεγαξέσλ».
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6. Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζ. 29/2020 απόθαζεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο
«πεξί θαζνξηζκνύ ή κε ζέζεσλ άζθεζεο ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ
αλά είδνο γηα ην έηνο 2020» ζηελ θνηλόηεηα Ν. Πεξάκνπ ηνπ Γήκνπ
Μεγαξέσλ».
7. ;Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζ. 30/2020 απόθαζεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο
«πεξί έγθξηζεο απνδεκίσζεο ζηνπο Ν., Η. θαη Γ. Μώιν ηνπ ηακ. γηα
επηθείκελα ιόγσ ξπκνηνκίαο ζηηο ηδηνθηεζίεο θ.α.θ.060222 θαη 060223,
κεηαμύ ησλ Ο.Σ. 617 θαη 620 ζηελ πεξηκεηξηθή επέθηαζε ηνπ ζρεδίνπ
πόιεσο Μεγάξσλ.
8. Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζ. 31/2020 απόθαζεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο
«πεξί έγθξηζεο απνδεκίσζεο ζηνλ Γ. Παπαλδξέα ηνπ Γεκ ιόγσ
ξπκνηνκίαο ζην Ο.Σ. 422 ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ κε θ.α.θ. 030319.
9. Έγθξηζε έθδνζεο πξσηνθόιισλ δηνηθεηηθήο απνβνιήο θαηά ησλ Αξγ.
Μπηξινύδε θαη Υαξ. Παζζαιή, σο
λόκηκσλ εθπξνζώπσλ
θαηαζηεκάησλ, επξηζθoκέλσλ ζε δεκνηηθή έθηαζε ζηελ πεξηνρή 'Βαξέα'
ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ.
10. Γλσκνδόηεζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ επί
ηεο κειέηεο
Πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ ηεο κειέηεο κε ηίηιν: «Μειέηε
απνθαηάζηαζεο θαη αληηκεηώπηζεο πξνβιεκάησλ ιόγσ δηάβξσζεο θαη
αλαθαηαζθεπήο ησλ ηκεκάησλ ηνίρσλ πνπ έρνπλ θαηαξξεύζεη ζηελ
παξαιία Βαξέαο».
11. Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζ. 4/2020 απόθαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο
πεξί ηνπ ρεδίνπ αληηκεηώπηζεο εθηάθησλ αλαγθώλ θαη άκεζεο
/βξαρείαο δηαρείξηζεο ζπλεπεηώλ από ηελ εθδήισζε ζεηζκώλ κε ηελ
θσδηθή νλνκαζία «ΔΓΚΔΛΑΓΟ» ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ.
12. Πεξί έγθξηζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηελ δηέιεπζε ηνπ
αγσληζηηθώλ απηνθηλήησλ ηνπ 41νπ ΡΑΛΛΤ ΠΑΛΑΓΗΟΤ (21/11/2020) ζηηο
δηαδξνκέο πνπ θαζνξίδνληαη εληόο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ.

Ο
Πρόεδρος Δημοηικού σμβοσλίοσ
Κων/νος Ν. Καράμπελας
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