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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  11η επηεμβρίοσ 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 απνηειεζκάησλ εθηέιεζεο ηνπ πξ/ζκνχ Γήκνπ 

Μεγαξέσλ Β’ ηξηκήλνπ 2018. 
3. Έγθξηζε Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Γξάζεο (ζηνρνζεζία) Β’ ηξηκήλνπ 2018. 
4. Πεξί απαιιαγήο ησλ ππξφπιεθησλ απφ ηέιε Καζαξηφηεηαο θαη 

Ζιεθηξνθσηηζκνχ θαη θφξν Ζιεθηξνδνηνχκελσλ  Υψξσλ . 
5. Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζ. 333/2018 απνθάζεσο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ 

δεκνη. Ν.Π.Γ.Γ. «ΖΡΟΓΩΡΟ» πεξί  ππνβνιήο απνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ 
έηνπο 2017. 

6. Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζ. 334/2018 απνθάζεσο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ 
δεκνη. Ν.Π.Γ.Γ. «ΖΡΟΓΩΡΟ» πεξί ππνβνιήο ηξηκεληαίαο έθζεζεο εθηέιεζεο 
ηνπ πξ/ζκνχ εζφδσλ – δαπαλψλ έηνπο 2018 γηα ην 2ν ηξίκελν. 

7. Πεξί νξηζκνχ πνζνχ εγγξαθήο θαη κεληαίσλ δηδάθηξσλ, ηειψλ, δηθαησκάησλ 
θαη ππνηξνθηψλ, δηδαθηηθνχ έηνπο 2018-2019, ησλ καζεηψλ ηνπ 
«ΒΤΕΑΝΣΔΗΟΤ ΩΓΔΗΟΤ», ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ θαη ηνπ παξαξηήκαηφο ηνπ 
ζηελ Ν. Πέξακν. 

8. Πεξί νξηζκνχ πνζνχ εγγξαθήο θαη κεληαίσλ δηδάθηξσλ, ησλ καζεηψλ ηνπ 
«Δξγαζηεξίνπ Δηθαζηηθψλ θαη Καιψλ Σερλψλ», ηεο Γεκνηηθήο Κνηλσθεινχο 
Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ (ΓΖ.Κ.Δ.ΓΖ.ΜΔ.), γηα ην δηδαθηηθφ έηνο 
2018-2019. 

9. Έγθξηζε πξαγκαηνπνίεζεο ηεο εθδήισζεο «Μνπζηθή βξαδηά Φζηλνπψξνπ» 
ζην Πιαίζην  ησλ Πνιηηηζηηθψλ Δθδειψζεσλ ηνπ Γήκνπ. 
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10. Έγθξηζε ηνπ απφ 06/09/2018 (αξ.πξση. 16739/07-09-2018) πξσηνθφιινπ 
ζπλνιηθήο παξαιαβήο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν ζχκβαζεο: «Πνιηηηζηηθέο 
Δθδειψζεηο Γήκνπ Μεγαξέσλ (Μνπζηθή Δθδήισζε ζην Υψξν ηνπ 7νπ 
Γεκνηηθνχ ρνιείνπ». 

11. Πεξί δηαγξαθήο πξνζηίκνπ απζαίξεηεο θαηαζθεπήο ηδηνθηεζίαο Κσλ/λνπ  Υξ. 
Σζαθλάθε. 

12. Πεξί παξάηαζεο δχν κελψλ γηα ηελ εθηχπσζε ηνπ βηβιίνπ «Οη Γήκαξρνη ησλ 
Μεγάξσλ». 

13. Πεξί δηαπιάηπλζεο ησλ πεδνδξνκίσλ ηεο νδνχ Γ. Μαπξνπθάθε ζην ηκήκα 
απηήο απφ νδφ Υξ. Μσξατηε έσο νδφ Κνινθνηξψλε. 

14. Πεξί έγθξηζεο δεδνκέλσλ κειέηεο θαη θαζνξηζκνχ ηξφπνπ εθηέιεζεο ηεο 
κειέηεο: «Αλαζεψξεζε θπθινθνξηαθήο κειέηεο ηεο πφιεο Μεγάξσλ (παιαηφ 
θαη λέν ζρέδην) θαη ζρεδηαζκφο θφκβσλ – θσηεηλέο ζεκαηνδνηήζεηο». 

15. Πεξί έγθξηζεο κειέηεο θαη θαζνξηζκνχ ηξφπνπ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ: 
<<Καηαζθεπή αγξνηηθνχ δξφκνπ ζηε ζέζε «Άγηνο Βιάζηνο»>>. 

16. Οκνίσο ην έξγνπ: <<Καηαζθεπή αγξνηηθνχ δξφκνπ ζηελ ζέζε «Παπαθξάγθνπ 
πίηη»>>. 

17.  Έγθξηζε ππνβνιήο πξφηαζεο ρξεκαηνδφηεζεο πξάμεο κε ηίηιν <<Καηαζθεπή 
αγξνηηθνχ δξφκνπ ζηε ζέζε «Άγηνο Βιάζηνο»>> ζην ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΠΑΑ) 2014-2020, δξάζε 4.3.4: «Βειηίσζε ηεο 
πξφζβαζεο ζε γεσξγηθή γε θαη θηελνηξνθηθέο εθκεηαιιεχζεηο.  

18. Έγθξηζε ππνβνιήο πξφηαζεο ρξεκαηνδφηεζεο πξάμεο κε ηίηιν <<Καηαζθεπή 
αγξνηηθνχ δξφκνπ ζηελ ζέζε «Παπαθξάγθνπ πίηη»>> ζην ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΠΑΑ) 2014-2020, δξάζε 4.3.4: «Βειηίσζε ηεο 
πξφζβαζεο ζε γεσξγηθή γε θαη θηελνηξνθηθέο εθκεηαιιεχζεηο.  

19. Πεξί δέζκεπζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηελ έληαμε ζην Δ.Π. 2015 – 
2019 ηνπ έξγνπ: <<Καηαζθεπή αγξνηηθνχ δξφκνπ ζηε ζέζε «Άγηνο 
Βιάζηνο»>>.  

20. Οκνίσο ηνπ έξγνπ:  <<Καηαζθεπή αγξνηηθνχ δξφκνπ ζηελ ζέζε 
«Παπαθξάγθνπ πίηη»>>. 

21. Έγθξηζε 1νπ ΑΠΔ ηνπ έξγνπ: «Δπηζθεπή θζαξκέλσλ αγξνηηθψλ νδψλ πνπ 
νδεγνχλ ζε δαζηθνχο δξφκνπο ζηα πιαίζηα ππξνπξνζηαζίαο ηεο πεξηνρήο 
Μεγάξσλ». 

22. Έγθξηζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ: 
«Δλεξγεηαθή αλαβάζκηζε, απηνκαηνπνίεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ δηθηχνπ 
ειεθηξνθσηηζκνχ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ (νδνθσηηζκφο) ζην Γήκν Μεγαξέσλ. 

23. Έγθξηζε ζχλαςεο θαη φξσλ πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο κεηαμχ ηνπ Τπ. 
Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ, ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, ηνπ Η.Ν. Κνηκήζεσο 
Θενηφθνπ Μεγάξσλ θαη ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ: 
«πληήξεζε θαη απνθαηάζηαζε ηνπ Καζεδξηθνχ Ηεξνχ Νανχ Κνηκήζεσο 
Θενηφθνπ Μεγάξσλ» ζπλνιηθνχ πξ/ζκνχ 1.400.000,00 € (κε Φ.Π.Α.). 

 
 
 

                                                                                   Η  
                                             Πρόεδρος Δημοηικού  σμβοσλίοσ 

 
 

                                                     Μασροειδή  Βαζιλική 


