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ΠΡΟΚΛΗΗ 

  

  

Καιείζηε  ηελ  9-3-2022  ημέρα  Σεηάρηη  και ώρα 09:00   ζε ΚΑΣΕΠΕΙΓΟΤΑ  ζπλεδξίαζε  με 

ηηλεδιάζκεψη γηα ηελ ζπδήηεζε  & ιήςε απνθάζεσλ επί ησλ θάησζη  ζεκάησλ :  

 
1. Πεξί έγθξηζεο Οινθιεξσκέλνπ Πιαίζηνπ Γξάζεο (ΟΠΓ) (ζηνρνζεζία) δ’ ηξηκήλνπ 2021 

2. Πεξί έγθξηζεο ησλ απνηειεζκάησλ εθηέιεζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ 4νπ 

ηξηκήλνπ 2021 

3. Πεξί έγθξηζεο ηξνπνπνίεζεο Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ 

άξζξσλ 40 παξ. 2 θαη 46 παξ. 4 ηνπ Ν.4830/2021 «Νέν πιαίζην γηα ηελ επδσία ησλ δψσλ 

ζπληξνθηάο- Πξφγξακκα [Αξγνο] θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 169 η.Α’) 

4. Πεξί έγθξηζεο πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο Καζνξηζκνχ Σηκήκαηνο Δθπνηνχκελσλ Κνηλνηηθψλ θαη 

Γεκνηηθψλ Αθηλήησλ, γηα ηελ πξνζθχξσζε ηκήκαηνο δξφκνπ, πνπ αθνξά ηνπο αδειθνχο νχθνπιε 

5. Πεξί έγθξηζεο ή κε ηεο εμεηδίθεπζεο δαπαλψλ γηα ηελ εθδήισζε ηεο Δνξηήο ηεο 25εο Μαξηίνπ 2022 

ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Νέαο Πεξάκνπ 

6. Πεξί έγθξηζεο ή κε ηεο εμεηδίθεπζεο δαπαλψλ γηα ηελ εθδήισζε ηεο Δνξηήο ηεο 25εο Μαξηίνπ 2022 

ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Μεγαξέσλ 

7. Πεξί έγθξηζεο δηαγξαθήο πνζνχ απφ ηνλ ρξεκαηηθφ θαηάινγν ηνπ Γήκνπ καο, ην νπνίν αθνξά 

δαπάλε δηαθιάδσζεο θαη ζχλδεζεο γηα ινγαξηαζκφ απνρέηεπζεο ηνπ θ.Κφηηα ηπιηαλνχ 

8. Πεξί έγθξηζεο δηαγξαθήο πνζψλ απφ ηνλ ρξεκαηηθφ θαηάινγν ηνπ Γήκνπ καο ην νπνίν αθνξά 

δαπάλε δηαθιάδσζεο θαη ζχλδεζεο γηα ινγαξηαζκφ απνρέηεπζεο ησλ θ.θ.Βαλνχ Δηξήλεο θαη Βαλνχ  

Κσλ/λνπ 

9. Πεξί έγθξηζεο δηαγξαθήο πνζνχ απφ ηνλ ρξεκαηηθφ θαηάινγν ηνπ Γήκνπ καο, ην νπνίν αθνξά 

δαπάλε δηαθιάδσζεο θαη ζχλδεζεο γηα ινγαξηαζκφ απνρέηεπζεο ηεο θ.Ληψηα Αηθαηεξίλεο ηνπ 

Κιέσπα 

10. Πεξί έγθξηζεο δηαγξαθήο πξνζηίκνπ δηαηήξεζεο απζαίξεηεο θαηαζθεπήο ηνπ θεξφκελνπ ηδηνθηήηε  

θ. Σνπκπαληάξε Νηθφιανπ 

11. Πεξί έγθξηζεο δηαγξαθήο ρξεκαηηθνχ πνζνχ θαη επαλππνινγηζκφο ηνπ επ’ νλφκαηη Πιαηαξά 

θιεξνλφκνη Ισάλλε ηνπ Βαζηιείνπ 

12. Πεξί επηζηξνθήο ησλ επηκέξνπο πνζψλ ρξέσζεο «σο αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ», ηα νπνία 

αθνξνχλ παξαθξαηεζείζεο απνδνρέο ππαιιήισλ, ησλ θ.θ. Ληψηα Αξγπξψο θαη Λεβεληάθε 

καξάγδαο 

13. Πεξί παξαίηεζεο απφ εθ παξαδξνκήο αζθεζείζαο πξνζθπγήο ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ θαηά ηεο ππ’ 

αξηζ. Οηθ.ΤΠΔΝ/ΔΝΔ/109719/7310/18-11-2021 Απφθαζεο ηεο πξντζηακέλεο ηεο Γεληθήο Γ/λζεο 

ψκαηνο Δπηζεσξεηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο & Δλέξγεηαο 

 

 
Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο 

 

 
 

 
ΣΑΜΟΤΛΗ Ι. ΓΡΗΓΟΡΙΟ 

Γήκαξρνο Μεγαξέσλ 
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