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  Μέγαξα  23 Ννεκβξίνπ  2020 
 
  Αξηζ. Πξση.: 20223 

   Π Ρ Ο  Κ Λ Η  Η 
 
 
 
         Καιείηαη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε            
δια ηηλεδιάζκεψης, ε νπνία ζα γίλεη  κε ρξήζε  ηεο ηερλνινγίαο ηνπ e-presence 
(www.epresence.gov.gr) ηελ 27η Νοεμβρίοσ 2020,  εκέξα Παραζκεσή θαη ψξα  20:30 
γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ επί ησλ θάησζη ζεκάησλ: 
1. Σξνπνπνίεζε Πξνγξάκκαηνο Δθηειεζηέσλ Έξγσλ έηνπο 2020. 
2. Αλακφξθσζε πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020. 
3. Δπί επηβνιήο ηνπ εληαίνπ αληαπνδνηηθνχ ηέινπο θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ θαη 

θαζνξηζκνχ απηνχ γηα ην έηνο 2021. 
4. Πεξί θαζνξηζκνχ θφξνπ ειεθηξνδνηνχκελσλ ρψξσλ γηα ην έηνο 2021. 
5. Πεξί θαζνξηζκνχ ζπληειεζηή ηέινπο αθίλεηεο πεξηνπζίαο γηα ην έηνο 2021. 
6. Πεξί θαζνξηζκνχ ηειψλ χδξεπζεο - άξδεπζεο – απνρέηεπζεο γηα ην έηνο 2021. 
7. Πεξί θαζνξηζκνχ ηειψλ & δηθαησκάησλ ρξήζεσο Γεκνηηθψλ Κνηκεηεξίσλ Μεγάξσλ & 

Νέαο Πεξάκνπ γηα ην έηνο 2021. 
8. Πεξί θαζνξηζκνχ ηέινπο ρξήζεσο ππεδάθνπο γηα ην έηνο 2021. 
9. Πεξί θαζνξηζκνχ ηέινπο ρξήζεσο νδψλ - πιαηεηψλ θ.ι.π. θνηλνρξήζησλ ρψξσλ γηα ην 

έηνο 2021. 
10. Πεξί θαζνξηζκνχ εηήζηνπ ηέινπο γηα ηνλ ρψξν πνπ θαηαιακβάλεη ε θαηαζθεπή ηνπ 

πεξηπηέξνπ (θνπβνχθιην) γηα ην έηνο 2021. 
11. Πεξί θαζνξηζκνχ ηέινπο εκπνξνπαλεγχξεσλ γηα ην έηνο 2021. 
12. Πεξί θαζνξηζκνχ ηειψλ δηαθήκηζεο γηα ην έηνο 2021. 
13. Πεξί θαζνξηζκνχ αληαπνδνηηθνχ ηέινπο ζήκαλζεο δψσλ ζπληξνθηάο γηα ην έηνο 2021. 
14. Πεξί θαζνξηζκνχ ηειψλ ειιηκεληζκνχ ζθαθψλ γηα ην έηνο 2021. 
15. Πιεξσκή εμφδσλ θαη ακνηβήο πιεξεμνχζηνπ δηθεγφξνπ Λαγνχ Διεπζεξίνπ, νξηζζέληνο 

κε ηελ ππ’ αξηζ. 285/2020 απφθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο . 
16. Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζ. 17/2020 απφθαζεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο «πεξί έγθξηζεο 

ρνξήγεζεο ζέζεο ζηάζκεπζεο εκπξφο απφ ηελ είζνδν ηνπ θαηαζηήκαηνο ηεο 
Σξάπεδαο Πεηξαηψο Α.Δ., θαηάζηεκα Μεγάξσλ (2117), επί ηεο νδνχ Γ. Μαπξνπθάθε 
ζηα Μέγαξα». 

17. πκκεηνρή ζηνλ παλειιήλην ζπληνληζκφ ΟΣΑ α’ & β΄ βαζκνχ γηα ηελ καηαίσζε ηνπ 
ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηηο ηρζπνθαιιηέξγεηεο  

18. Αλαδνρή ρξένπο ηεο ππφ εθθαζάξηζε Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο 
Μεγάξσλ πξνο ηελ ΔΤΓΑΠ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 109 ηνπ Νφκνπ 3852/2010, φπσο ηζρχεη. 

                                                 Ο  
                                             Πρόεδρος Δημοηικού  σμβοσλίοσ 

                                                     Κων/νος Ν. Καράμπελας 
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