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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  15.η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή & ώρα  
20:30  γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ επί ησλ θάησζη ζεκάησλ:  

 

1. πγθξόηεζε επηηξνπήο δηεμαγσγήο δεκνπξαζηώλ γηα ηελ εθπνίεζε ή 
εθκίζζσζε πξαγκάησλ ησλ Γήκσλ (άξζξν 1 πεξ. 1 ηνπ Π.Γ/ηνο 270/81). 

2. πγθξόηεζε επηηξνπήο έηνπο 2018 γηα ηελ παξαθνινύζεζε θαη ηελ παξαιαβή 
ηεο ζύκβαζεο πξνκήζεηαο ηνπ Ν. 4412/2016. 

3. πγθξόηεζε επηηξνπήο έηνπο 2018 γηα ηελ παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ 
ηκεκαηηθνύ ή ζπλνιηθνύ ζύκβαζεο παξνρήο γεληθώλ ππεξεζηώλ ηνπ Ν. 
4412/2016. 

4. πγθξόηεζε επηηξνπήο έηνπο 2018 γηα ηελ εμέηαζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ 
ελζηάζεσλ θαζώο θαη γλσκνδόηεζε επί ησλ πξνδηθαζηηθώλ πξνζθπγώλ πνπ 
ππνβάιινληαη ελώπηνλ ηνπ Γήκνπ ή ηεο Πξντζηάκελεο Αξρήο ζε όια ηα ζηάδηα 
κηαο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο γηα ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ/γεληθώλ ππεξεζηώλ 
ηνπ Ν. 4412/2016. 

5. Έγθξηζε δαπάλεο θαη ςήθηζε δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ «Δνξηή 
Πξσηνρξνληάο επνκέλνπ έηνπο». 

6. Οκνίσο γηα ηελ «Δνξηή ησλ Υξηζηνπγέλλσλ». 
7. Έγθξηζε ηνπ από 4/12/2017 πξσηνθόιινπ ηκεκαηηθήο παξαιαβήο ηεο εξγαζίαο: 

«Παξνρή ππεξεζηώλ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο κεραλνγξαθηθνύ εμνπιηζκνύ 
δηθηύσλ θιπ. Γεκνηηθώλ Καηαζηεκάησλ Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο  Νέαο Πεξάκνπ». 

8. Οκνίσο ηεο εξγαζίαο: «πληήξεζε θαη αλαβάζκηζε εθαξκνγώλ νηθνλνκηθήο 
δηαρείξηζεο Γεκνηηθήο Καηάζηαζεο θαη Πξσηνθόιινπ 2017». 

9. Οκνίσο ηεο εξγαζίαο: «πληήξεζε επηζθεπή θαη ππνζηήξημε κεραλνγξαθηθνύ 
εμνπιηζκνύ δηθηύσλ θιπ. ηεο Γεκνηηθήο  Κνηλόηεηαο  Μεγάξσλ ηνπ Γήκνπ 
Μεγαξέσλ». 

10. Οξηζηηθή παξαιαβή ηεο εξγαζίαο (ππεξεζία) κε ηίηιν ζύκβαζεο: «Ακνηβή 
πηζηνπνηεκέλνπ εθηηκεηή ηνπ Τπ. Οηθνλνκηθώλ γηα εθηίκεζε αθηλήηνπ». 

11. Οξηζηηθή παξαιαβή ηεο εξγαζίαο (ππεξεζία) κε ηίηιν ζύκβαζεο: «πληήξεζε 
κεραλνγξαθηθώλ εθαξκνγώλ». 

12. Πεξί παξαρώξεζεο ρξήζεο ηεο αίζνπζαο πνιιαπιώλ ρξήζεσλ ηνπ 6νπ 
Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Μεγάξσλ ζην ύιινγν Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ ηνπ 
ρνιείνπ γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ εθινγώλ ηνπο. 
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13. Πεξί δσξεάλ παξαρώξεζεο ρξήζεο ηνπ θιεηζηνύ Γπκλαζηεξίνπ ηνπ 1νπ 
Γπκλαζίνπ Μεγάξσλ ζην Γ.Ι.Δ.Κ. Μεγάξσλ γηα ην ζρνιηθό έηνο 2017 Β–2018 Α. 

14. Πεξί δσξεάλ παξαρώξεζεο ρξήζεο ηεζζάξσλ αηζνπζώλ ηνπ 1νπ Γπκλαζίνπ 
Μεγάξσλ ζην Γ.Ι.Δ.Κ. Μεγάξσλ γηα ην ζρνιηθό έηνο 2017 Β – 2018 Α. 

15. Πεξί δσξεάλ παξαρώξεζεο ρξήζεο αηζνπζώλ ηνπ 1νπ Γπκλαζίνπ Μεγάξσλ 
ζηελ Γ/λζε Κνηλ. Πξνζηαζίαο, Παηδείαο, Απαζρόιεζεο, Πνιηηηζκνύ θαη 
Σνπξηζκνύ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Κνηλσληθνύ Φξνληηζηεξίνπ ζρνιηθνύ έηνπο 
2017-2018. 

16. Γηόξζσζε ηεο ππ’ αξηζ. 121/2017 απόθαζεο Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ σο πξνο 
ηνλ επηκεξηζκό επηζηξνθήο ηνπ πνζνύ ησλ 156,47 €. 

17. Πεξί δηαγξαθήο ρξεώλ δηαθόξσλ νθεηιεηώλ Γήκνπ 
18. Πεξί επηζηξνθήο πνζνύ 520,57 € ζηελ Γέζπνηλα Αλαγλσζηνπνύινπ εθ ηειώλ 

θσηηζκνύ – θαζαξηόηεηνο σο αρξεσζηήησο  εηζπξαρζέληνο. 
19. Πιεξσκή απνδεκηώζεσλ ιόγσ εθαξκνγήο ζρεδίνπ Μεγάξσλ 
20.  Πιεξσκή απνδεκηώζεσλ ιόγσ εθαξκνγήο ζρεδίνπ Κηλέηηαο. 
21. Αλάθιεζε ηεο ππ’ αξηζ. 280/2017 απόθαζεο Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ: «πεξί 

θαζνξηζκνύ ηέινπο ρξήζεσο νδώλ πιαηεηώλ θ.ι.π. Κ.Υ. γηα ην έηνο 2018». 
22. Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζ. 99/2017 απόθαζεο Γηνηθ./ιίνπ ηεο ΓΗ.Κ.Δ.ΓΗ.ΜΔ. 

«πεξί έγθξηζεο ηζνινγηζκνύ ηεο ΓΗ.Κ.Δ.ΓΗ.ΜΔ. γηα ηελ ρξήζε ηνπ 2016». 
23. Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζ. 360/2017 απόθαζεο ηνπ Γηνηθ./ιίνπ «ΗΡΟΓΩΡΟ», 

πεξί «Καηάξηηζεο θαη ςήθηζεο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018 ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. Κνηλ, 
Αιιειεγγύεο θαη Αζιεηηζκνύ  «ΗΡΟΓΩΡΟ» Γήκνπ Μεγαξέσλ. 

 
 

 
                                                        Η  

                                                               Πξόεδξνο Γεκνηηθνύ  /ιίνπ 
 
 

                                                               Μαπξνεηδή  Βαζηιηθή 


