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Παξαθαιείζζε όπσο πξνζέιζεηε ζην Δεκαξρηαθό Καηάζηεκα ηνπ Δήκνπ
Μεγαξέσλ (Γ.Μαπξνπθάθε & Υξ. Μσξαίηνπ – Μέγαξα) ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηνπ
Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηελ 12η Φεβροσαρίοσ 2018, ημέρα Δεσηέρα & ώρα 20:30 γηα
ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ επί ησλ θάησζη ζεκάησλ:
1. Αλακόξθσζε πξ/ζκνύ Δήκνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018.
2. Έγθξηζε ηεο έθζεζεο απνηειεζκάησλ εθηέιεζεο ηνπ πξ/ζκνύ Δήκνπ Μεγαξέσλ
Δ’ ηξηκήλνπ 2017.
3. Έγθξηζε ειέγρνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Δξάζεο (ζηνρνζεζία) Δ’ ηξηκήλνπ 2017.
4. Πεξί έγθξηζεο ηεο ππ’ αξηζκ. 42/2018 απνθάζεσο ηνπ Δ.. ηνπ δεκνη. ΝΠΔΔ
«ΗΡΟΔΩΡΟ» «πεξί ππνβνιήο ηξηκεληαίαο έθζεζεο εθηέιεζεο ηνπ πξ/ζκνύ εζόδσλ –
δαπαλώλ έηνπο 2017 γηα ην 4ν ηξίκελν».
5. Δηαγξαθή ρξεώλ δηαθόξσλ νθεηιεηώλ Δήκνπ.
6. Έγθξηζε πξσηνθόιινπ ηκεκαηηθήο παξαιαβήο ηεο εξγαζίαο: «πληήξεζε θαη
αλαβάζκηζε εθαξκνγώλ νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο Δεκνη. Καηάζηαζεο θαη Πξσηνθόιινπ
2018».
7. Οκνίσο ηεο εξγαζίαο: «Παξνρή ππεξεζηώλ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο κεραλνγξαθηθνύ
εμνπιηζκνύ δηθηύσλ θ.ι.π. δεκνηηθώλ θαηαζηεκάησλ θαη ηερληθήο ππεξεζίαο Δεκνηηθήο
Κνηλόηεηαο Μεγάξσλ».
8. Οκνίσο ηεο εξγαζίαο: «Παξνρή ππεξεζηώλ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο κεραλνγξαθηθνύ
εμνπιηζκνύ δηθηύσλ θ.ι.π. δεκνηηθώλ θαηαζηεκάησλ Δεκνηηθήο
Κνηλόηεηαο Ν.
Πεξάκνπ».
9. Έγθξηζε πξσηνθόιινπ ζπλνιηθήο παξαιαβήο ηεο εξγαζίαο: «Δαπάλεο θαζαξηζκνί
θξεαηίσλ δεμακελώλ θ.ι.π.».
10. Πεξί έγθξηζεο ηεο ππ’ αξηζ. 1/2018 απόθαζεο Επηηξνπήο Πνηόηεηαο Ζσήο «πεξί
θπθινθνξηαθήο κειέηεο ζηελ επέθηαζε ηνπ ζρεδίνπ πόιεσο ησλ Μεγάξσλ (βόξεην
ηκήκα)».
11. Πεξί έγθξηζεο ηεο ππ’ αξηζ. 4/2018 απόθαζεο Επηηξνπήο Πνηόηεηαο Ζσήο «πεξί
απνκάθξπλζεο θελσζέληνο πεξηπηέξνπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό 28εο Οθησβξίνπ &
Μνξάβα (πιεζίνλ γεπέδνπ) ζηα Μέγαξα».
12. Πεξί έγθξηζεο ηεο ππ’ αξηζ. 5/2018 απόθαζεο Επηηξνπήο Πνηόηεηαο Ζσήο «πεξί
κεηαηόπηζεο ζέζεο πεξηπηέξνπ πνπ βξίζθεηαη επί ηεο νδνύ ΠΕΟΑΚ πεξηνρή Νεξάθη Ν.
Πεξάκνπ ηνπ Δήκνπ Μεγαξέσλ».
13. Πεξί παξάηαζεο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ: «Αληηθαηάζηαζε ησλ αγσγώλ ύδξεπζεο ηεο
πόιεο ησλ Μεγάξσλ».
14. Καζνξηζκόο ηξόπνπ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ «Αλαβάζκηζε- Επηζθεπή θεληξηθώλ νδηθώλ
δηθηύσλ ησλ πόιεσλ ησλ Μεγάξσλ & ηεο Νέαο Πεξάκνπ ηνπ Δήκνπ Μεγαξέσλ»
15. Οκνίσο ηνπ έξγνπ «Καηαζθεπή δξόκνπ ζηε ζέζε «Αλσ Πεπθελέαο» γηα ηε δηαζύλδεζε
ηεο επαξρηαθήο νδνύ Μαδίνπ (51) ζέζε «Απνγηνύξηζκα» κε ηελ επαξρηαθή νδό
Αιεπνρσξίνπ (50) ζέζε Παπαγηαλλέηθα»
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