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Παξαθαιείζζε όπσο πξνζέιζεηε ζην Γεκαξρηαθό Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ 
(Γ.Μαπξνπθάθε & Υξ. Μσξαίηνπ – Μέγαξα) ζε καηεπείγοσζα ζσνεδρίαζη ηνπ Γεκνηηθνύ 
πκβνπιίνπ ηελ 28η  Νοεμβρίοσ  2019,  ημέρα Πέμπηη &  ώρα  20:30  γηα ζπδήηεζε θαη 
ιήςε απνθάζεσλ επί ησλ θάησζη ζεκάησλ, ιόγσ ηεο ζεκεξηλήο αλαβνιήο ηεο ηαθηηθήο 
ζπλεδξηάζεσο έλεθα ησλ θαηαζηξνθηθώλ πιεκκπξώλ ηεο 24εο Ννεκβξίνπ 2020: 
1. Δπί επηβνιήο ηνπ εληαίνπ αληαπνδνηηθνύ ηέινπο θαζαξηόηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνύ 

θαη θαζνξηζκνύ απηνύ γηα ην έηνο 2020. 
2. Πεξί θαζνξηζκνύ θόξνπ ειεθηξνδνηνύκελσλ ρώξσλ γηα ην έηνο 2020 
3. Πεξί θαζνξηζκνύ ζπληειεζηή ηέινπο αθίλεηεο πεξηνπζίαο γηα ην έηνο 2020. 
4. Πεξί θαζνξηζκνύ ηειώλ & δηθαησκάησλ ρξήζεσο Γεκνηηθώλ Κνηκεηεξίσλ Μεγάξσλ 

& Νέαο Πεξάκνπ γηα ην έηνο 2020. 
5. Πεξί θαζνξηζκνύ ηέινπο ρξήζεσο νδώλ - πιαηεηώλ θ.ι.π. θνηλνρξήζησλ ρώξσλ γηα 

ην έηνο 2020. 
6. Πεξί θαζνξηζκνύ εηήζηνπ ηέινπο γηα ηνλ ρώξν πνπ θαηαιακβάλεη ε θαηαζθεπή ηνπ 

πεξηπηέξνπ (θνπβνύθιην) γηα ην έηνο 2020. 
7. Πεξί θαζνξηζκνύ ηέινπο εκπνξνπαλεγύξεσλ γηα ην έηνο 2020. 
8. Πεξί θαζνξηζκνύ ηειώλ ύδξεπζεο - άξδεπζεο – απνρέηεπζεο γηα ην έηνο 2020. 
9. Πεξί θαζνξηζκνύ ηειώλ δηαθήκηζεο γηα ην έηνο 2020. 
10. Πεξί θαζνξηζκνύ αληαπνδνηηθνύ ηέινπο ζήκαλζεο δώσλ ζπληξνθηάο γηα ην έηνο 2020. 
11. Πεξί θαζνξηζκνύ ηειώλ ειιηκεληζκνύ ζθαθώλ γηα ην έηνο 2020. 
12. Καζηέξσζε θαη’ εμαίξεζε σξώλ ιεηηνπξγίαο δηαθόξσλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ έηνπο 2020. 
13. Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζ. 205/2019 απόθαζεο Γεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ πεξί: 

«κεηαζηέγαζεο ηνπ 4νπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Μεγάξσλ ιόγσ κε θαηαιιειόηεηαο ηνπ 
θηηξίνπ θαη ζπζηέγαζε ηνπ κε άιιεο ζρνιηθέο κνλάδεο». 

14. πγθξόηεζε επηηξνπήο δηεμαγσγήο δεκνπξαζηώλ γηα ηελ εθπνίεζε ή εθκίζζσζε 
πξαγκάησλ ησλ Γήκσλ γηα ην έηνο 2020 (αξζξ. 1 παξ. 1 ηνπ Π.Γ. 270/81). 

15. Αληηθαηάζηαζε κέινπο ηνπ κεραληζκνύ πηζηνπνίεζεο εθηέιεζεο ηεο πξάμεο: «Κέληξν 
Κνηλόηεηαο κε παξάξηεκα Ρνκά Γήκνπ Μεγαξέσλ κε θσδηθό ΟΠ 5002274». 

16. Οινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θνηλσθεινύο εξγαζίαο. 
17. Οξηζκόο Πξνέδξνπ θαη εθπξνζώπσλ παξαγσγηθώλ ηάμεσλ ηεο Γεκνηηθήο 

Δπηηξνπήο Παηδείαο. 
18. πγθξόηεζε Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Γηαβνύιεπζεο. 
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                                                                     Κων/νος Ν. Καράμπελας 


