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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  15η  Απριλίοσ  2019,  ημέρα Γεσηέρα &  ώρα  20:30  γηα ζπδήηεζε θαη 
ιήςε απνθάζεσλ επί ησλ θάησζη ζεκάησλ: 
1. Σξνπνπνίεζε Πξνγξάκκαηνο Δθηειεζηέσλ Έξγσλ έηνπο 2019. 
2. Αλακόξθσζε πξ/ζκνύ Γήκνπ νηθνλ. έηνπο 2019. 
3. Καζνξηζκόο αξηζκνύ καζεηεπνκέλσλ επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο 

(κεηαιπθεηαθό έηνο – ηάμε καζεηίαο ΔΠΑΛ, καζεηείαο ΔΠΑ, καζεηείαο ΙΔΚ)  γηα 
απαζρόιεζε ζηνλ Γήκν Μεγαξέσλ θαηά ην ζρνιηθό έηνο 2019 -2020. 

4. Οξηζκόο Πξνέδξνπ θαη αλαπιεξσηή απηνύ γηα ην Α/ζκην πκβνύιην Δπηζεώξεζεο 
ρώξσλ ςπραγσγηθώλ δξαζηεξηνηήησλ  γηα ην έηνο 2019. 

5. Πεξί έγθξηζεο ηεο κειέηεο θαη θαζνξηζκνύ ηξόπνπ δεκνπξάηεζεο ηεο πξνκήζεηαο: 
«Δπέθηαζε ηειεκεηξηθνύ ζπζηήκαηνο ζην δίθηπν ύδξεπζεο ησλ κεγάξσλ γηα ηελ 
βειηίσζε δηαρείξηζεο ησλ πδάησλ θαη ηελ κείσζε ησλ απσιεηώλ κε εθαξκνγή 
κέηξεζεο θαη ρξέσζεο ζε επίπεδν πεξηνρήο θαη θαηαλαισηή». 

6. Γηαγξαθή πνζνύ επ’ νλόκαηη σηεξίνπ Καξβέια ηνπ Αιεμ. θαη επηζηξνθή πνζνύ 
ζηνλ ίδην, ιόγσ εθαξκνγήο ζρεδίνπ Μεγάξσλ. 

7. Έγθξηζε πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο εξγαζίαο: «Αλαβίσζε εζίκσλ 
απνθξηάο (Ηρεηηθέο ππεξεζίεο)», (Αξηζ.πξση. 7772/9-4-2019). 

8. Έγθξηζε πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο εξγαζίαο «Κνύινπκα Γεκνηηθήο 
Κνηλόηεηαο Ν. Πεξάκνπ» (Αξηζ. Πξση. 7776/9-4-2019). 

9. Έγθξηζε πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο εξγαζίαο: «πληήξεζε επηζθεπέο 
κεηαθνξηθώλ κέζσλ 2019» (Αξηζ.πξση. 7463/4-4-2019). 

10. Έγθξηζε πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο εξγαζίαο: «πληήξεζε επηζθεπέο 
κεηαθνξηθώλ κέζσλ 2019» (αξηζ. Πξση. 7465/4-4-2019). 

11. Έγθξηζε πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο εξγαζίαο: «πληήξεζε επηζθεπέο 
κεηαθνξηθώλ κέζσλ 2019» (Αξηζ.πξση. 7891/10-4-2019). 

12. Γλσκνδόηεζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πεξί ηεο κειέηεο πεξηβαιινληηθώλ  
επηπηώζεσλ δξαζηεξηόηεηαο δηαζύλδεζε ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο ηεο λήζνπ Κξήηεο κε ην Διιεληθό ζύζηεκα κεηαθνξάο ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο κέζσ .Ρ.- ΑΣΣΙΚΗ – ΚΡΗΣΗ (ΚΟΡΑΚΙΑ). 

                                                                                 Η 
                                                    Πρόεδρος Γημοηικού  σμβοσλίοσ 

                                                        Μασροειδή  Βαζιλική 


