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ΣΜΗΜΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ 
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ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ /ΛΙΟΤ 

Πιεξνθνξίεο: Βαξβάξα Μπεξδειή 
Σει. & FAX:  22960 – 81632 

e-mail: Varvara.Berdeli@megara.gr 
Σαρ. Γλζε. : Υξ. Μσξατηνπ &  Γ. Μαπξνπθάθε, 

19100, Μέγαξα. 

 
 
      
  Μέγαξα  25 Ιαλνπαξίνπ 2019 
 
  Αξηζ. Πξση.: 1808 
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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  29η  Ιανοσαρίοσ  2019,  ημέρα Σρίηη  &  ώρα  
20:30  γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ επί ησλ θάησζη ζεκάησλ: 

 

1. Πεξί απνδνρήο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο πξάμεο: «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΩΝ, ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ, ΠΡΟΒΑΙΜΩΝ, ΘΑΛΛΑΙΩΝ 
ΠΡΟΟΡΙΜΩΝ ΓΗΜΟΤ ΜΔΓΑΡΔΩΝ» κε θσδηθό ΟΠ 5029226 ζην Δ.Π. 
«Αληαγσληζηηθόηεηα επηρεηξεκαηηθόηεηα θαη Καηλνηνκία 2014-2020». 

2. Δμεηδίθεπζε δαπαλώλ γηα ηελ εθδήισζε «Αλαβίσζε Δζίκσλ Απνθξηάο» 
3. Δμεηδίθεπζε δαπαλώλ γηα ηελ εθδήισζε «Κνύινπκα Γεκ. Κνηλ. 

Ν.Πεξάκνπ». 
4. Πεξί θαηαλνκήο ζπκπιεξσκαηηθήο επηρνξήγεζεο ζηηο ρνιηθέο Δπηηξνπέο 

ηνπ Γήκνπ γηα ηελ θάιπςε δαπαλώλ ζέξκαλζεο ησλ ζρνιείσλ Α/ζκηαο θαη 
Β/ζκηαο Δθπ/ζεο. 

5. Γηαγξαθή ρξεώλ δηαθόξσλ νθεηιεηώλ ηνπ Γήκνπ. 
6. Πεξί ηξνπνπνίεζεο ηνπ Ο.Δ.Τ. ηνπ Γήκνπ καο ζύκθσλα κε ην άξζξν 91 

ηνπ Ν. 4583/2018. 
7. Πεξί έγθξηζεο ηεο κειέηεο θαη θαζνξηζκνύ ηξόπνπ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ: 

«Καηαζθεπή ηδησηηθώλ ζπλδέζεσλ απνρέηεπζεο ζην λέν δίθηπν 
αθαζάξησλ ζηελ επέθηαζε ζρεδίνπ πόιεσο Μεγάξσλ». 

8. Πεξί έγθξηζεο ηεο κειέηεο θαη θαζνξηζκνύ ηξόπνπ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ: 
«Καηαζθεπή ηδησηηθώλ ζπλδέζεσλ απνρέηεπζεο αθαζάξησλ Νέαο 
Πεξάκνπ (Β’ Φάζε)». 

9. Πεξί παξάηαζεο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ: «Παξεκβάζεηο επηζθεπώλ ζε 
αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ». 

10. Έγθξηζε πξσηνθόιινπ, πξνζσξηλήο-νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ: 
«πληήξεζε – επηζθεπή νδηθνύ δηθηύνπ Γεκ. Κνηλ. Ν. Πεξάκνπ – Αζηηθό 
Σκήκα». 
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11. Έγθξηζε ηεο ηκεκαηηθήο παξαιαβήο ζηαδίσλ ηεο κειέηεο κε ηίηιν: 

«Κηεκαηνγξαθηθέο απνηππώζεηο – πνιενδνκηθέο κειέηεο θαη πξάμεηο 
εθαξκνγήο ζε όιεο ηηο νηθηζηηθέο πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ Ν. Πεξάκνπ 
ζπλνιηθήο έθηαζεο 2.500 ζηξ. πεξίπνπ». 

12. Πεξί ζπλεξγαζίαο θαη ζπκκεηνρήο ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ ζην δσνθηιηθό 
πξόγξακκα ηεο Dogs’ voice. 

13. Πεξί δηαδεκνηηθήο ζπλεξγαζίαο ησλ Γήκσλ Μεγαξέσλ, Μάλδξαο θαη 
αιακίλαο γηα ηελ επεμεξγαζία βηναπνβιήησλ. 

14. Γηόξζσζε αζπκθσλίαο θεηκέλνπ θαη ράξηε, ζηελ απόθαζε Ννκάξρε 
γηα ηνλ ραξαθηεξηζκό σο θύξηαο Γεκνηηθήο νδνύ, ηεο νδνύ από  Μέγαξα 
πξνο νηθηζκό «Καβειιάξε». 

15. Αλάθιεζε ηεο ππ’ αξηζ. 286/2018 απόθαζεο Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πεξί: 
«Έγθξηζεο ηνπ κνληέινπ βησζηκόηεηαο ηεο Δλεξγεηαθήο Αλαβάζκηζεο, 
Απηνκαηνπνίεζεο & Γηαρείξηζεο ηνπ Γηθηύνπ Ηιεθηξνθσηηζκνύ 
Κνηλόρξεζησλ Υώξσλ (νδνθσηηζκόο) ζην Γήκν Μεγαξέσλ, επηινγή ηνπ 
βέιηηζηνπ ηξόπνπ ρξεκαηνδόηεζεο ηεο ζρεηηθήο επέλδπζεο & έγθξηζε ηεο 
πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ ζρεηηθώλ δηαγσληζκώλ & εθηέιεζεο 
ησλ ζρεηηθώλ ζπκβάζεσλ παξνρήο Τπεξεζηώλ». 

16. Έγθξηζε ηνπ κνληέινπ βησζηκόηεηαο ηεο Δλεξγεηαθήο Αλαβάζκηζεο, 
Απηνκαηνπνίεζεο & Γηαρείξηζεο ηνπ Γηθηύνπ Ηιεθηξνθσηηζκνύ 
Κνηλόρξεζησλ Υώξσλ (νδνθσηηζκόο) ζην Γήκν Μεγαξέσλ, επηινγή ηνπ 
βέιηηζηνπ ηξόπνπ ρξεκαηνδόηεζεο ηεο ζρεηηθήο επέλδπζεο & έγθξηζε ηεο 
πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ ζρεηηθώλ δηαγσληζκώλ & εθηέιεζεο 
ησλ ζρεηηθώλ ζπκβάζεσλ παξνρήο Τπεξεζηώλ». 
 

 

                                                                                    Η 
                                             Πρόεδρος Δημοηικού  σμβοσλίοσ 

 
 

                                                     Μασροειδή  Βαζιλική 


