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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  

ΝΟΜΟ ΑTΣΗΚΖ 
ΓΖΜΟ ΜΔΓΑΡΔΩΝ 

ΓΡΑΦΔΗΟ  ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ /ΛΗΟΤ 

Σαρ. Γλζε. : Υξ.Μσξατηνπ  &                
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         Μέγαξα  23 Ννεκβξίνπ  2017 
 
         Αξηζ. Πξση.: 21137 

 
 

Π Ρ Ο  Κ Λ Η  Η 
ΠΡΟ: 

 

 

………………………………………………………….. 
 
 

  Παξαθαιείζζε όπσο πξνζέιζεηε ζην Γεκαξρηαθό Καηάζηεκα 
ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ (Γ.Μαπξνπθάθε & Υξ. Μσξαίηνπ – Μέγαξα) ζε 
ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηελ  27η  Νοεμβρίου 
2017,  ημέρα  Δευτέρα &  ώρα  20:30  γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε 
απνθάζεσο επί ηνπ θάησζη ζέκαηνο:  

 

 Έγθξηζε απνινγηζκνύ Γήκνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2016. 
 

                                                             
                                                          Ζ  

                                                               Πξόεδξνο Γεκνηηθνύ  /ιίνπ 
 
 

                                                               Μαπξνεηδή  Βαζηιηθή 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  

ΝΟΜΟ ΑTΣΗΚΖ 
ΓΖΜΟ ΜΔΓΑΡΔΩΝ 

ΓΡΑΦΔΗΟ  ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ /ΛΗΟΤ 

Σαρ. Γλζε. : Υξ.Μσξατηνπ  &                Γ. 
Μαπξνπθάθε, Σ.Κ. 19100, Μέγαξα.     

Σει.: 22960-81632  

 
 
 
         Μέγαξα  23 Ννεκβξίνπ  2017 
 
         Αξηζ. Πξση.: 21138 

 
Π Ρ Ο  Κ Λ Η  Η 

ΠΡΟ: 
 

…………………………………………………………………………  
 
 

 
  Παξαθαιείζζε όπσο πξνζέιζεηε ζην Γεκαξρηαθό Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ 

Μεγαξέσλ (Γ.Μαπξνπθάθε & Υξ. Μσξαίηνπ – Μέγαξα) ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηνπ 
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηελ  27η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα  & ώρα  21:00  γηα 
ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ επί ησλ θάησζη ζεκάησλ:  

 

1. Έγθξηζε ηεο έθζεζεο ησλ απνηειεζκάησλ εθηέιεζεο ηνπ πξ/ζκνύ ηνπ Γήκνπ 
Μεγαξέσλ Γ’ ηξηκήλνπ έηνπο 2017. 

2. Έγθξηζε ειέγρνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Γξάζεο (ζηνρνζεζία) Γ’ ηξηκήλνπ έηνπο  
2017.     

3. Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζ. 361/2017 απόθ. Γηνηθεηηθνύ /ιίνπ ηνπ δεκνη. ΝΠΓΓ 
«ΖΡΟΓΩΡΟ» πεξί  ππνβνιήο ηξηκεληαίαο έθζεζεο εθηέιεζεο ηνπ πξ/ζκνύ εζόδσλ -  
δαπαλώλ έηνπο 2017 γηα ην 3ν ηξίκελν. 

4. Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζ. 386/2017 απόθ. ηνπ Γηνηθεηηθνύ /ιίνπ ηνπ δεκνη. ΝΠΓΓ 
«ΖΡΟΓΩΡΟ» πεξί ππνβνιήο απνινγηζκνύ νηθνλ. έηνπο 2016. 

5. Καζηέξσζε θαη’ εμαίξεζε σξώλ ιεηηνπξγίαο δηαθόξσλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ. 

6. Πεξί επηβνιήο ηνπ εληαίνπ αληαπνδνηηθνύ ηέινπο θαζαξηόηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνύ 
θαη θαζνξηζκνύ απηνύ γηα ην έηνο 2018. 

7. Πεξί θαζνξηζκνύ θόξνπ ειεθηξνδνηνύκελσλ ρώξσλ γηα ην έηνο 2018. 

8. Πεξί θαζνξηζκνύ ηειώλ & δηθαησκάησλ ρξήζεσο Γεκνηηθώλ Κνηκεηεξίσλ Μεγάξσλ & 
Νέαο Πεξάκνπ γηα ην έηνο 2018 

9. Πεξί θαζνξηζκνύ ηέινπο ρξήζεσο νδώλ - πιαηεηώλ θ.ι.π. Κ.Υ. γηα ην έηνο 2018. 

10. Πεξί θαζνξηζκνύ εηήζηνπ ηέινπο γηα ηνλ ρώξν πνπ θαηαιακβάλεη ε θαηαζθεπή ηνπ 
πεξηπηέξνπ (θνπβνύθιην) γηα ην έηνο 2018. 

11. Πεξί θαζνξηζκνύ ηέινπο εκπνξνπαλεγύξεσλ γηα ην έηνο 2018. 

12. Πεξί θαζνξηζκνύ ηειώλ ύδξεπζεο γηα ηελ πεξηνρή Αγ. Παληειεήκνλα γηα ηελ Γεκνηηθή 
Δλόηεηα Νέαο Πεξάκνπ γηα ην έηνο 2018. 

13. Πεξί θαζνξηζκνύ ηειώλ δηαθήκηζεο γηα ην έηνο 2018. 

14. Πεξί θαζνξηζκνύ αληαπνδνηηθνύ ηέινπο ζήκαλζεο δώσλ ζπληξνθηάο γηα ην έηνο 
2018. 

15. Πεξί θαζνξηζκνύ δηθαηώκαηνο παξνρήο ππεξεζηώλ ζε ειιηκεληζκέλα ζθάθε (παξνρή 
ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο ) γηα ην έηνο 2018. 

16. Πεξί θαζνξηζκνύ θόξνπ ηειώλ ειιηκεληζκνύ ζθαθώλ γηα ην έηνο 2018 

17. Αλαρξεκαηνδόηεζε δαλείσλ Γήκνπ Μεγαξέσλ. 

18. Έγθξηζε πξσηνθόιινπ ζπλνιηθήο παξαιαβήο ηεο «Παξνρήο ππεξεζηώλ γηα ηελ 
αλάπηπμε θαη εγθαηάζηαζε πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αηηεκάησλ 
πνιηηώλ» 
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19. Έγθξηζε πξσηνθόιινπ ηκεκαηηθήο παξαιαβήο ηεο εξγαζίαο: «πληήξεζε θαη 
επηζθεπή κεραλνγξαθηθνύ εμνπιηζκνύ δηθηύσλ θ.ι.π. Γεκνη. Καηαζηεκάησλ θαη 
Σερληθήο Τπεξεζίαο κελόο επηεκβξίνπ 2017». 

20. Οκνίσο ηεο εξγαζίαο: «πληήξεζε θαη αλαβάζκηζε εθαξκνγώλ νηθνλνκηθήο 
δηαρείξηζεο Γεκνη. Καηάζηαζεο θαη Πξσηνθόιινπ 2017 κελόο επηεκβξίνπ. 

21. Οκνίσο κελόο Οθησβξίνπ». 

22. Οκνίσο ηεο εξγαζίαο: «Παξνρή ππεξεζηώλ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο 
κεραλνγξαθηθνύ εμνπιηζκνύ, δηθηύνπ θ.ι.π. Γεκνη. Καηαζηεκάησλ Γεκ. Κνηλόηεηαο 
Ν. Πεξάκνπ κελόο επηεκβξίνπ». 

23. Οκνίσο κελόο Οθησβξίνπ. 

24. Οκνίσο ηεο εξγαζίαο: «πληήξεζε, επηζθεπή θαη ππνζηήξημε κεραλνγξαθηθνύ 
εμνπιηζκνύ, δηθηύσλ θ.ι.π.  ηεο Γεκνη. Κνηλόηεηαο Μεγάξσλ ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ 
κελόο Οθησβξίνπ». 

25. Πεξί δηαγξαθήο πξνζηίκνπ απζαίξεηεο θαηαζθεπήο ηδηνθηεζίαο Παλ. Γηαθάθε. 

26. Πεξί ηνπ ρξόλνπ ηεο επνρηαθήο ιεηηνπξγίαο ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο «SUN» ηεο 
Ο.Δ. ΑΦΟΗ ΚΟΤΒΑΡΑ.                                                         

27. Πεξί κεηαβνιώλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπ/ζεο γηα ην ζρνιηθό έηνο 
2018 – 2019. 

28. Πεξί έγθξηζεο 4εο παξάηαζεο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ: «Καηαζθεπή δηθηύνπ αθαζάξησλ 
ηεο πόιεο ησλ Μεγάξσλ – Έξγα Β’ Φάζεο». 

29. Έγθξηζε πξσηνθόιινπ πξνζσξηλήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ «Πξνζζήθε θαζ’ ύςνο Β’ 
νξόθνπ Γεκαξρείνπ». 

30. Έγθξηζε ζύλαςεο θαη όξσλ πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο κεηαμύ ηεο Πεξηθέξεηαο 
Αηηηθήο θαη ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Καηαζθεπή 
δξόκνπ ζηελ ζέζε ¨Αλσ Πεπθελέαο¨ γηα ηελ δηαζύλδεζε ηεο επαξρηαθήο νδνύ Μαδίνπ 
(51) ζέζε ¨Απνγηνύξηζκα¨ κε ηελ επαξρηαθή νδό Αιεπνρσξίνπ (50) ζέζε 
¨Παπαγηαλλέτθα¨ θαη νξηζκόο εθπξνζώπνπ ηνπ Γήκνπ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ γηα ηελ 
ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο. 

31. Έγθξηζε ζύλαςεο θαη όξσλ πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο κεηαμύ ηεο Πεξηθέξεηαο 
Αηηηθήο, ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, ηνπ  Γήκνπ Μεγαξέσλ θαη ηνπ Γήκνπ 
Λνπηξαθίνπ – Πεξαρώξαο – Αγ. Θενδώξσλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: 
«Πξνζηαζία πξαλώλ θαη αζθαιήο δηέιεπζε νρεκάησλ ζηελ παξαιηαθή νδό ρίλνο – 
Αιεπνρώξη» θαη νξηζκόο εθπξνζώπνπ ζηελ θνηλή επηηξνπή παξαθνινύζεζεο κε ηνλ 
αλαπιεξσηή ηνπ. 

32. Πεξί ίδξπζεο ηκήκαηνο Σερλνινγηώλ Αγξνηηθήο Παξαγσγήο ηνπ ππό ίδξπζε λένπ 
Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο ζηα Μέγαξα. 

33. Πεξί κε πιεξσκήο ηειώλ ζύλδεζεο απνρέηεπζεο αθαζάξησλ ησλ αδόκεησλ 
νηθνπέδσλ ζηελ Νέα Πέξακν. 

34. Έγθξηζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηελ ππνγξαθή Γηαθήξπμεο γηα ηελ Πξνώζεζε 
ηνπ Θεζκνύ ηεο Οιπκπηαθήο Δθερεηξίαο. 

35.  α)Τπνβνιή πξόηαζεο ζην Υξεκαηνδνηηθό Πξόγξακκα ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ 
«ΓΡΑΔΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟΤ ΗΟΕΤΓΗΟΤ» ζηνλ άμνλα 2 «ΑΣΗΚΖ 
ΑΝΑΕΩΟΓΟΝΖΖ 2017», Μέηξν 2 : Αλαβάζκηζε αζηηθνύ εμνπιηζκνύ, Γξάζε : 2.1. 
Αλαβάζκηζε ηεο δηακόξθσζεο θαη ηνπ αζηηθνύ εμνπιηζκνύ ειεύζεξσλ θνηλόρξεζησλ 
ρώξσλ θαη ρώξσλ πξαζίλνπ.  
β) Πεξί θάιπςεο ηνπ επηπιένλ πνζνύ από ηδίνπο πόξνπο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ   

νινθιήξσζε ηεο πξόηαζεο  
γ) Πεξί έγθξηζεο θαη παξαιαβήο ηεο κειέηεο .  

      δ) Πεξί εμνπζηνδόηεζεο αξκνδίνπ επηθνηλσλίαο θαη ππεύζπλν γηα ηελ πινπνίεζε ηεο    
πξόηαζεο  

ε) Σελ απνδνρή ησλ όξσλ ηεο ππ’ αξηζκ. πξση.: 5182/09-10-2017 πξόζθιεζεο, 
όπσο ηζρύεη γηα ηελ ππνβνιή ηεο πξόηαζεο. 

                                                        Ζ  
                                                               Πξόεδξνο Γεκνηηθνύ  /ιίνπ 

 
                                                                    Μαπξνεηδή  Βαζηιηθή 


