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ΠΡΟΚΛΗΗ 

  

  
  

Παξαθαιείζζε όπσο ηελ    23-12-2019  εκέξα  Γεπηέξα  θαη ώξα 8:30  πξνζέιζεηε ζην 

Γεκαξρείν ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε γηα ηελ ζπδήηεζε  & ιήςε απνθάζεσλ επί ησλ θάησζη  
ζεκάησλ :   

 
 
1. Πεξί πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ κε ύκβαζε Δξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξόλνπ, γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε απξόβιεπησλ θαη θαηεπεηγνπζώλ αλαγθώλ, ιόγσ αθξαίσλ θαηξηθώλ 
θαηλνκέλσλ πνπ έπιεμαλ ηνλ Γήκν καο θαη εηδηθόηεξα ηελ Κνηλόηεηα Κηλέηαο, κε 

απνηέιεζκα ηελ Κήξπμε ηεο Κνηλόηεηαο Κηλέηαο ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Μεγαξέσλ  ηνπ 
Γήκνπ Μεγαξέσλ ζε Καηάζηαζε Δθηάθηνπ Αλάγθεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηελ 
δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ (πιεκκύξεο, θαηνιηζζήζεηο θ.ι.π.) πνπ πξνέθπςαλ από ηα  

έληνλα θαηξηθά θαηλόκελα (έληνλεο βξνρνπηώζεηο) πνπ εθδειώζεθαλ ζηηο 25-11-2019 
2. Πεξί έγθξηζεο ηεο ππ’ αξηζ. 90/2019 απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο 

Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ, (ΓΗΚΔΓΗΜΔ), πνπ αθνξά ηνλ νξηζκό 
ρξεκαηηθνύ πνζνύ γηα ηελ ρξήζε  ηνπ «ηξαηνπδάθεηνπ Πνιηηηζηηθνύ Κέληξνπ», ηνπ Γήκνπ 
Μεγαξέσλ  

3. Πεξί έγθξηζεο ηεο ππ’ αξηζ. 91/2019 απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο 
Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ, (ΓΗΚΔΓΗΜΔ), πνπ αθνξά ηνλ νξηζκό 

ρξεκαηηθνύ πνζνύ γηα ηελ ρξήζε ηνπ Αλνηρηνύ Θεάηξνπ ηνπ «Άιζνπο Θεόγληδνο», ζηελ 
πεξηνρή πεπθάθηα, ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ 

4. Πεξί έγθξηζεο ηεο ππ’ αξηζ. 107/2019 απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο 

Γεκνηηθήο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ, (ΓΗΚΔΓΗΜΔ), πνπ αθνξά ηελ 
έγθξηζε πξ/ζκνύ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ, 

(ΓΗΚΔΓΗΜΔ), γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2020 
5. Πεξί έγθξηζεο ηεο ππ’ αξηζ. 108/2019 απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο 

Γεκνηηθήο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ, (ΓΗΚΔΓΗΜΔ), πνπ αθνξά ηελ 
θαηάξηηζε θαη ςήθηζε ηνπ Δηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλσθεινύο 
Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ, (ΓΗΚΔΓΗΜΔ), γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2020 

6. Πεξί έγθξηζεο ηεο ππ’ αξηζ. 110/2019 απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο 
Γεκνηηθήο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ, (ΓΗΚΔΓΗΜΔ), πνπ αθνξά ηελ 

θαηάξηηζε θαη ςήθηζε ηεο Δηζεγεηηθήο Έθζεζεο πξνο ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ 
Μεγαξέσλ, κε ηελ νπνία ηεθκεξηώλνληαη ηα έζνδα θαη ηα έμνδα ηεο  Γεκνηηθήο 
Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ, (ΓΗΚΔΓΗΜΔ), γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 

2020, πξνθεηκέλνπ λα ρξεκαηνδνηεζεί από ηνλ Γεκνηηθό Πξνϋπνινγηζκό κε βάζε ηελ παξ. 
14 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 4071/2012 

7. Πεξί έγθξηζεο θαζνξηζκνύ ησλ όξσλ ηεο ΓΙΑΚΤΡΗΞΗ  κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ 
θαηεπείγνληνο γηα ηελ επηινγή Αλαδόρνπ εθπόλεζεο ηεο κειέηεο πνπ αθνξά ηελ εληόο 
ζρεδίνπ πόιεο Μεγάξσλ κε ηίηιν: «ΜΕΛΕΣΗ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΗ ΠΟΛΗ 

ΣΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ», θαη ηνλ νξηζκό ηεο Δπηηξνπήο Γηαπξαγκάηεπζεο 
 

 



 

 
 

 
8. Πεξί έγθξηζεο ηνπ Πξαθηηθνύ Νν  2 ηνπ έξγνπ «ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΔΝΣΡΙΚΟΤ ΟΓΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ 

ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΜΔΓΑΡΔΩΝ» 

9. Πεξί έγθξηζεο ηνπ Πξαθηηθνύ Νν 3 ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Αλνηθηνύ Ηιεθηξνληθνύ 
Γηαγσληζκνύ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ εθπόλεζεο ηεο κειέηεο «ΑΝΑΘΔΩΡΗΗ 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΠΟΛΗ ΜΔΓΑΡΩΝ (ΠΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΝΔΟ ΥΔΓΙΟ) ΚΑΙ 
ΥΔΓΙΑΜΟ ΚΟΜΒΩΝ- ΦΩΣΔΙΝΔ ΗΜΑΣΟΓΟΣΗΔΙ» ,  θαη ηελ θαηαθύξσζε απηήο 

10.Πεξί έγθξηζεο δαπαλώλ πνπ πιεξώζεθαλ από ηνλ δηαρεηξηζηή ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο ηνπ  

Γήκνπ Μεγαξέσλ 
11.Πεξί νξηζκνύ πιεξεμνύζηνπ δηθεγόξνπ γηα λα παξαζηαζεί θαη λα εθπξνζσπήζεη ηνλ 

Γήκαξρν Μεγαξέσλ ελώπηνλ ηνπ Θ’ Σξηκεινύο Πιεκκειεηνδηθείνπ Αζελώλ θαηά ηε δηθάζηκν 
ηεο 8-1-2019 ή ζε νπνηαδήπνηε κεηά από αλαβνιή δηθάζηκν 

12.Πεξί νξηζκνύ πιεξεμνύζηνπ δηθεγόξνπ γηα λα θαηαζέζεη πξνζθπγή θαηά ησλ απνθάζεσλ 

ηνπ Ληκελάξρε Διεπζίλαο ελώπηνλ ηνπ Σξηκεινύο Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ 
13.Πεξί νξηζκνύ πιεξεμνύζηνπ δηθεγόξνπ γηα λα θαηαζέζεη πξνζθπγή θαηά ησλ απνθάζεσλ 

ηνπ Ληκελάξρε Κνξίλζνπ ελώπηνλ ηνπ Σξηκεινύο Πξσηνδηθείνπ Κνξίλζνπ 
 

 

 
Ο Γήκαξρνο Μεγαξέσλ 

 
 
 

 
ΣΑΜΟΤΛΗ Ι. ΓΡΗΓΟΡΙΟ 


