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 Παξαθαιείζζε φπσο πξνζέιζεηε ζην Γεκαξρηαθφ Καηάζηεκα ηνπ 
Γήκνπ Μεγαξέσλ (Γ.Μαπξνπθάθε & Υξ. Μσξαίηνπ – Μέγαξα) ζε ηαθηηθή 
ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηελ  13η Νοεμβρίοσ  2018, ημέρα 
Σρίηη & ώρα  20:30  γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ επί ησλ θάησζη 
ζεκάησλ: 
 

1. Αλακφξθσζε πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018. 
2. Έγθξηζε ηεο έθζεζεο ησλ απνηειεζκάησλ εθηέιεζεο ηνπ πξ/ζκνχ 

Γήκνπ Μεγαξέσλ Γ’ Σξηκήλνπ 2018. 
3. Έγθξηζε Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Γξάζε (Ο.Π.Γ) (ζηνρνζεζίαο) Γ΄ 

Σξηκήλνπ 2018. 
4. Πεξί επηβνιήο ηνπ εληαίνπ αληαπνδνηηθνχ ηέινπο θαζαξηφηεηαο θαη 

ειεθηξνθσηηζκνχ θαη θαζνξηζκνχ απηνχ γηα ην έηνο 2019. 
5. Πεξί θαζνξηζκνχ θφξνπ ειεθηξνδνηνχκελσλ ρψξσλ γηα ην έηνο 2019. 
6. Πεξί θαζνξηζκνχ εηήζηνπ ηέινπο γηα ηνλ ρψξν πνπ θαηαιακβάλεη ε 

θαηαζθεπή ηνπ πεξηπηέξνπ (θνπβνχθιην) γηα ην έηνο 2019. 
7. Πεξί θαζνξηζκνχ ηέινπο ρξήζεσο νδψλ - πιαηεηψλ θ.ι.π. Κ.Υ. γηα ην 

έηνο 2019. 
8. Πεξί θαζνξηζκνχ ηειψλ & δηθαησκάησλ ρξήζεσο Γεκνηηθψλ 

Κνηκεηεξίσλ Μεγάξσλ & Νέαο Πεξάκνπ γηα ην έηνο 2019. 
9. Πεξί θαζνξηζκνχ ηέινπο εκπνξνπαλεγχξεσλ γηα ην έηνο 2019. 
10. Πεξί θαζνξηζκνχ ηειψλ χδξεπζεο γηα ηελ πεξηνρή Αγ. Παληειεήκνλα γηα 

ηελ Γεκνηηθή Δλφηεηα Νέαο Πεξάκνπ γηα ην έηνο 2019. 
11. Πεξί θαζνξηζκνχ ηειψλ δηαθήκηζεο γηα ην έηνο 2019. 
12. Πεξί θαζνξηζκνχ ηειψλ ειιηκεληζκνχ ζθαθψλ γηα ην έηνο 2019. 
13. Πεξί θαζνξηζκνχ αληαπνδνηηθνχ ηέινπο ζήκαλζεο δψσλ ζπληξνθηάο γηα 

ην έηνο 2019. 
 



 2 

 
 
 
14. Έγθξηζε κειέηεο, ηεο ζθνπηκφηεηαο απηήο θαζψο θαη ησλ ηεπρψλ απηήο, 

γηα ηελ «Πξνκήζεηα ελφο εθζθαθέα – θνξησηή θαη ζπλνδεπηηθνχ 
εμνπιηζκνχ». 

15.  Οκνίσο γηα ηελ «Πξνκήζεηα ελφο θαιαζνθφξνπ αλπςσηηθνχ  
κεραλήκαηνο». 

16. Οκνίσο γηα ηελ «Πξνκήζεηα ελφο θνξησηή πιάγηαο νιίζζεζεο 
(θνξησηάθη) θαη ζπλνδεπηηθνχ εμνπιηζκνχ». 

17. πγθξφηεζε επηηξνπήο πξνζσξηλήο – νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ: 
«πληήξεζε – επηζθεπήο νδηθνχ δηθηχνπ Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Μεγάξσλ 
– Αζηηθφ Σκήκα». 

18. Έγθξηζε δηακφξθσζεο θνηλσθεινχο ρψξνπ 364 ζηελ επέθηαζε ζρεδίνπ 
πφιεσο Μεγάξσλ 

19. Πεξί έγθξηζεο ηεο ππ. αξίζ. 33/2018 απφθαζεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο 
Εσήο «πεξί έγθξηζεο ή κε κεηαιιηθψλ θαη πιαζηηθψλ θνισλαθίσλ ζηε 
ζπκβνιή ησλ νδψλ ση. Γξίηζα θαη π.ρηλά ζηα Μέγαξα». 

20. χκβαζε ζπλεξγαζίαο ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ κε ην κνλαδηθφ εγθεθξηκέλν 
απφ ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο πιινγηθφ χζηεκα 
Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο κεηαρεηξηζκέλσλ ειαζηηθψλ νρεκάησλ 
«ECOELASTIKA  Α.Δ.». 

21. Έγθξηζε πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ κε 
ηίηιν: «Αλάπηπμε θαη εγθαηάζηαζε πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο 
¨Γηνξζψλσ ην ρνιείν κνπ (Fix my School)”  ζην Γήκν Μεγαξέσλ. 

22. Πεξί έγθξηζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηελ δηέιεπζε ησλ 
αγσληζηηθψλ απηνθηλήησλ ηνπ 39νπ ΡΑΛΛΤ ΠΑΛΑΓΗΟ (24/11/2018) ζηηο 
δηαδξνκέο πνπ θαζνξίδνληαη εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ. 
 
 

                                                                           Η  
                                             Πρόεδρος Δημοηικού  σμβοσλίοσ 

 
 

                                                     Μασροειδή  Βαζιλική 
 


