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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  26η  Φεβροσαρίοσ  2019,  ημέρα Σρίηη &  ώρα  
20:30  γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ επί ησλ θάησζη ζεκάησλ: 
 
1. Αλακφξθσζε πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019. 
2. Έγθξηζε ηεο έθζεζεο απνηειεζκάησλ εθηέιεζεο ηνπ πξ/ζκνχ Γήκνπ 

Μεγαξέσλ Γ’ ηξηκήλνπ 2018. 
3. Έγθξηζε Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Γξάζεο (ζηνρνζεζία) δ’ ηξηκήλνπ 2018 
4. Πεξί έγθξηζεο ηεο ππ’ αξηζ. 47/2019 απφθαζεο ηνπ Γηνηθ. /ιίνπ 

«ΖΡΟΓΩΡΟ» πεξί ππνβνιήο ηξηκεληαίαο έθζεζεο εθηέιεζεο ηνπ πξ/ζκνχ 
εζφδσλ – δαπαλψλ έηνπο 2018 γηα ην 4ν ηξίκελν. 

5. Πεξί απαιιαγήο κηζζψκαηνο αηγηαινχ Β’ δφζε 2018 θαη έηνπο 2019 γηα ηηο 
επηρεηξήζεηο ηεο πεξηνρήο ηεο Κηλέηηαο. 

6.  Δπηθαηξνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζ. 103/2014 απφθαζεο Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ  
πεξί κεηνλνκαζίαο ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ ζε Γήκν Μεγάξσλ-Νέαο Πεξάκνπ. 

7.  Απνδνρή παξαίηεζεο π. Κνξψζε απφ ηελ ζέζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθ. 
/ιίνπ ηεο ΓΖ.Κ.Δ.ΓΖ.ΜΔ. 

8.  Απνδνρή παξαίηεζεο Αηθ. Καζηάλε απφ ηελ ζέζε ηεο Αληηπξνέδξνπ  ηνπ 
Γηνηθ. /ιίνπ ηεο ΓΖ.Κ.Δ.ΓΖ.ΜΔ. 

9. Οξηζκφο Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθ. /ιίνπ ηεο ΓΖ.Κ.Δ.ΓΖ.ΜΔ. 
10. Οξηζκφο Αληηπξνέδξνπ ηνπ Γηνηθ. /ιίνπ ηεο ΓΖ.Κ.Δ.ΓΖ.ΜΔ. 
11. Πεξί απνδνρήο ή κε ηνπ πξνγξάκκαηνο δαθνθηνλίαο έηνπο 2019. 
12. Έγθξηζε πξφζιεςεο ηεζζάξσλ λαπαγνζσζηψλ κε ζρέζε εξγαζίαο Η.Γ.Ο.Υ. 

δηάξθεηαο ηεζζάξσλ κελψλ γηα ηελ λαπαγνζσζηηθή θάιπςε ησλ 
πνιπζχρλαζησλ αθηψλ ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ θαηά ην έηνο 2019. 

13. Πεξί κε πιεξσκήο ηειψλ ζχλδεζεο απνρέηεπζεο αθαζάξησλ ησλ αδφκεησλ 
νηθνπέδσλ ζηα Μέγαξα. 
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14. Πεξί έγθξηζεο κειέηεο θαη θαζνξηζκνχ ηξφπνπ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ: 
«Καηαζθεπή έξγσλ ππνδνκήο ζηελ πεξηνρή ¨Βιπρφ¨ Μεγάξσλ φπνπ δηαβηνχλ 
¨Ρνκά¨». 

15. Πεξί παξάηαζεο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ: «Δπηζθεπή νδνχ βνξείσο παιαηνχ 
δηθηχνπ ΟΔ ηνπ θφκβνπ Νέαο Πεξάκνπ». 

16.  Πεξί παξάηαζεο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ: «Αλαθαηαζθεπή ζηακπσηνχ 
νδνζηξψκαηνο ζηελ νδφ Κνινθνηξψλε». 

17. Πεξί παξάηαζεο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ: «Καηαζθεπή ζηακπσηνχ 
νδνζηξψκαηνο ζηελ νδφ Μαξθέινπ». 

18. Έγθξηζε 1νπ Α.Π.ηνπ έξγνπ: «Καηαζθεπή δξφκνπ ζηελ ζέζε ¨Άλσ Πεπθελέαο¨ 
γηα ηελ δηαζχλδεζε ηεο επαξρηαθήο νδνχ Μαδίνπ (51) ζέζε ¨Απνγηνχξηζκα¨ κε 
ηελ επαξρηαθή νδφ Αιεπνρσξίνπ (50) ζέζε Παπαγηαλλέηθα». 

19. Έγθξηζε πξνγξάκκαηνο πξνιεπηηθψλ εμεηάζεσλ γηα καζεηέο θαη ελήιηθεο. 
20. πκκεηνρή ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ ζην Πξφγξακκα εθκάζεζεο αγγιηθψλ κε ηελ  

κέζνδν ηεο linguaphone. 
21. Καζνξηζκφο θξηηεξίσλ γηα ηελ θαηαλνκή ηνπ πνζνχ Γσξεάο πξνο ηνπο 

ππξφπιεθηνπο ηεο Κηλέηηαο 
22. Πεξί δσξεάλ παξαρψξεζεο ρξήζεο ηνπ πξναπιίνπ ρψξνπ θαη θιεηζηνχ 

Γπκλαζηεξίνπ ηνπ 1νπ θαη ηνπ 3νπ Γεκνη. ρνιείσλ Ν. Πεξάκνπ ζηνπο Α.. «Α.Γ.. 
Ν.ΠΔΡΑΜΟΤ» θαη «Α..Α.Ν.Π.  ΑΣΣΑΛΟ». 

23. Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζ. 5/2019 απφθαζεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο πεξί 
θαζνξηζκνχ ζέζεσλ άζθεζεο ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ αλά είδνο αδεηψλ γηα ην 
έηνο 2019 ζηελ Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Νέαο Πεξάκνπ. 

24. Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζ. 6/2019 απφθαζεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο πεξί 
θαηάξγεζεο ζέζεσλ πεξηπηέξσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ Γεκνη. Κνηλφηεηα Νέαο 
Πεξάκνπ  1) επί ηεο θεληξηθήο πιαηείαο Αγ. Γεσξγίνπ (αλαηνιηθά) θαη 2) ζηελ πιαηεία 
Ζξψσλ (βνξεηναλαηνιηθά). 

25. Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζ. 7/2019 απφθαζεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο πεξί 
ηνπνζέηεζεο ή κε θνισλαθίσλ ζην πεδνδξφκην επί ηεο νδνχ ση. Γξίηζα αξηζ. 2. 

26. Πεξί έγθξηζεο ηνπνζέηεζεο ξπζκηζηηθήο πηλαθίδαο απαγφξεπζεο ζηάζκεπζεο 
ζηελ είζνδν ηνπ ηδησηηθνχ ηζφγεηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο, ηδηνθηεζίαο θ.Αλδξέα 
Βφξδνπ, επί ηεο νδνχ Ησάλλνπ Μεηαμά 14 , θαζψο θαη ζηελ απέλαληη πιεπξά 
ηνπ δξφκνπ απφ ηελ είζνδν ηνπ ηδησηηθνχ ρψξνπ ζηάζκεπζεο 

27. Πεξί έγθξηζεο ηνπνζέηεζεο ξπζκηζηηθήο πηλαθίδαο απαγφξεπζεο ηεο ζηάζεο 
θαη ηεο ζηάζκεπζεο ζηελ είζνδν ηνπ ηδησηηθνχ ηζφγεηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο, 
ηδηνθηεζίαο θ.Αγγειηθήο Σνπκπαληάξε, επί ηεο νδνχ Παγθάινπ 15. 

28. α)Πξνζρψξεζε ζηνπο φξνπο θαη ηηο ζπκθσλίεο ηεο χκβαζεο ηνπ δεζκεπκέλνπ 
ινγαξηαζκνχ (escrow account) ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ζχκθσλα 
κε ην ζπλεκκέλν ζρέδην χκβαζεο, β) Δμνπζηνδφηεζε ζηνλ Γήκαξρν σο λφκηκν 
εθπξφζσπν ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο δεζκεπκέλνπ 
ινγαξηαζκνχ (escrow account) ζην πιαίζην ηνπ Υξεκαηνδνηηθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ 
Πξάζηλνπ Σακείνπ «ΓΡΑΔΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟΤ ΗΟΕΤΓΗΟΤ» ΈΣΟΤ 2018 ζηνλ 
άμνλα «ΑΣΗΚΖ  ΑΝΑΕΩΟΓΟΝΖΖ» θαη γ) Οξηζκφο ηνπ Σακείν Παξαθαηαζεθψλ & 
Γαλείσλ σο  ρεηξηζηή θαη κεζεγγπνχρν ηνπ πξντφληνο ηνπ σο άλσ δεζκεπκέλνπ 
ινγαξηαζκνχ θαη ρνξήγεζεο  ζε απηφ αλέθθιεηε εληνιή θαη εμνπζηνδφηεζε  λα 
κπνξεί λα πξνβαίλεη ζηηο ελέξγεηεο πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί ζηελ απφ ηελ παξνχζα 
ζχκβαζε. 

                                                                                    Η 
                                                    Πρόεδρος Δημοηικού  σμβοσλίοσ 

 
                                                        Μασροειδή  Βαζιλική 


