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ΠΡΟΚΛΗΗ 

  

   
Καλείζηε  ηην     10-12-2021  ημέρα  Παραζκευή  και ώρα 09:00   ζε ΤΑΚΤΙΚΗ ζυνεδρίαζη  

με ηηλεδιάζκεψη για ηην ζυζήηηζη  & λήψη αποθάζεων επί ηων κάηωθι θεμάηων : 
 
1. Πεξί  ππνβνιήο πξόηαζεο γηα ρξεκαηνδόηεζε ησλ ππνέξγσλ κε ηίηιν «Δλίζρπζε ηεο 

Μηθξνθηλεηηθόηεηαο ζην Γήκν Μεγαξέσλ» θαη «παξνρή ππεξεζηώλ πκβνύινπ  
Παξαθνινύζεζεο ησλ δξάζεσλ Μηθξνθηλεηηθόηεηαο ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ», ζην πιαίζην 

ηεο πξόηαζεο πνπ ζα ππνβάιεη ην Κέληξν Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ θαη Δμνηθνλόκεζεο 
Δλέξγεηαο (ΚΑΠΔ) ζηελ κε Α.Π. 12143/29-11-2021 Πξόζθιεζε κε Κσδηθό 
14.6iv33.33.9.1 θαη ηίηιν «ΒΙΩΙΜΗ ΑΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ, 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΣΙΚΩΝ ΜΔΣΑΚΙΝΗΔΩΝ» ηεο ΔΤΓ.Δ.Π. «Τπνδνκέο 
Μεηαθνξώλ, πεξηβάιινλ θαη Αεηθόξνο Αλάπηπμε» ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηόηεηαο 14 

«ΓΙΑΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ- ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΑΠΟΓΟΣΙΚΗ 
ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΠΟΡΩΝ (Σ)», ν νπνίνο ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην Σακείν πλνρήο θαη 
ηελ έγθξηζε ζύλαςεο πκθσλίαο πλεξγαζίαο κεηαμύ ηνπ Κέληξνπ Αλαλεώζηκσλ 

Πεγώλ θαη Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο (ΚΑΠΔ), ζην πιαίζην ηεο πξόζθιεζεο «ΒΙΩΙΜΗ 
ΑΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 

ΑΣΙΚΩΝ ΜΔΣΑΚΙΝΗΔΩΝ» ζην Δ.Π. «Τπνδνκέο Μεηαθνξώλ, πεξηβάιινλ θαη Αεηθόξνο 
Αλάπηπμε» (ΔΤΓ/ΔΠ-ΤΜΔΠΔΡΑΑ) Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 14 «ΓΙΑΣΗΡΗΗ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ- ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΑΠΟΓΟΣΙΚΗ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΠΟΡΩΝ 

(Σ)», ν νπνίνο ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην Σακείν πλνρήο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ελ 
ιόγσ πκθσλίαο πλεξγαζίαο 

2. Πεξί έγθξηζεο  α)ηεο πξνζθπγήο ζε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο δεκνζίεπζε , 
αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν «Μίζζσζε κεραλεκάησλ έξγνπ θαη νρεκάησλ γηα ηελ 
αληηκεηώπηζε ησλ ζπλεπεηώλ πνπ πξνθιήζεθαλ από ηηο ππξθαγηέο ηνπ έηνπο 2021 (ΑΔ 

055) , πξ/ζκνύ 300.000,00 € , θαη β) ηεο ππ’ αξηζ. 17/2021 κειέηεο θαζώο θαη ησλ 
ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ 

3. ύληαμε όξσλ δεκνπξαζίαο γηα ηελ «ΜΙΘΩΗ ΑΓΡΟΣΔΜΑΥΙΟΤ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΛΑΚΚΑ 
ΚΑΛΟΓΗΡΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΜΔΓΑΡΔΩΝ» 

4. Πεξί πξνζθύξσζεο ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ θ.Γεσξγίνπ νύθνπιε, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 1, 

εδαθ. Ββ’ ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λόκνπ 3852/2010 όπσο ηζρύεη 
5. Οξηζκόο πιεξεμνύζηνπ δηθεγόξνπ γηα ηελ παξάζηαζε ηνπ ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο 

Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ, γηα αίηεζε αλαγλώξηζεο δηθαηνύρνπ νξηζηηθήο απνδεκίσζεο ηνπ 
Κσλ/λνπ Μπνπξαδέξε, θαη έγθξηζε ηεο δαπάλεο 

6. Οξηζκόο πιεξεμνύζηνπ δηθεγόξνπ γηα ηελ παξάζηαζε ηνπ ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο 
Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ, (δηαδηθαζία εξγαηηθώλ δηαθνξώλ), γηα αγσγή ησλ Κσλζηαληίλαο 
Παλαγησηνπνύινπ θ.ι.π. θαηά ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ, θαη έγθξηζε ηεο δαπάλεο  

 
Ο Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο 

 

 
ΣΑΜΟΤΛΗ Ι. ΓΡΗΓΟΡΙΟ 

Ο Γήκαξρνο Μεγαξέσλ 

ΑΔΑ: ΨΤ71ΩΚΠ-Ξ4Ξ
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