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ΠΡΟΚΛΗΗ 
  

   
Θαιείζζε  ηελ    26-1-2022   εκέξα  Ρεηάξηε  θαη ώξα 08:30  λα παξεπξεζείηε ζηελ ΣΗΛΕΔΙΑΚΕΨΗ 

ηεο  ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ,  γηα ηελ ζπδήηεζε  & ιήςε απνθάζεσλ επί ησλ θάησζη  ζεκάησλ :   

 

1. Ξεξί έγθξηζεο ηεο ππ’ αξηζ. 56/2021 απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο 

Θνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ Κεγαξέσλ (ΓΖ.Θ.Δ.ΓΖ.ΚΔ.), κε ηίηιν «Ξεξί έγθξηζεο πξ/ζκνύ 

ηεο Γεκνηηθήο Θνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ Κεγαξέσλ (ΓΖ.Θ.Δ.ΓΖ.ΚΔ.)» 

2. Ξεξί έγθξηζεο ηεο ππ’ αξηζ. 57/2021 απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο 

Θνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ Κεγαξέσλ (ΓΖ.Θ.Δ.ΓΖ.ΚΔ.), κε ηίηιν «Ξεξί θαηάξηηζεο θαη 

ςήθηζεο ηνπ Δηήζηνπ Ξξνγξάκκαηνο Γξάζεο ηεο Γεκνηηθήο Θνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ 

Κεγαξέσλ (ΓΖ.Θ.Δ.ΓΖ.ΚΔ.)» 

3. Ξεξί έγθξηζεο ηεο ππ’ αξηζ. 59/2021 απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο 

Θνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ Κεγαξέσλ (ΓΖ.Θ.Δ.ΓΖ.ΚΔ.), κε ηίηιν «Ξεξί θαηάξηηζεο θαη 

ςήθηζεο Δηζεγεηηθήο Έθζεζεο, πξνο ηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Κεγαξέσλ, κε ηελ νπνία 

ηεθκεξηώλνληαη ηα έζνδα θαη ηα έμνδα ηεο Γεκνηηθήο Θνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ 

Κεγαξέσλ (ΓΖ.Θ.Δ.ΓΖ.ΚΔ.), γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2022, πξνθεηκέλνπ λα ρξεκαηνδνηεζεί από ηνλ 

Γεκνηηθό πξνϋπνινγηζκό κε βάζε ηελ παξ. 14 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Λ. 4071/2012 

4. Ξεξί απόδνζεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο Γήκνπ Κεγαξέσλ, νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 & απαιιαγή 

ππνιόγνπ 

5. Ξεξί απόδνζεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο ηεο Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο ηεο Λ. Ξεξάκνπ, νηθνλνκηθνύ έηνπο 

2021 & απαιιαγή ππνιόγνπ 

6. Ξεξί ηξνπνπνίεζεο ηεο ππ’ αξηζ. 359/2021 απόθαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, πνπ αθνξά ηελ 

ζπγθξόηεζε επηηξνπώλ πξνκεζεηώλ- γεληθώλ ππεξεζηώλ γηα ην έηνο 2022  

7. Ξεξί έγθξηζεο ηνπ ππ’ αξηζ. Ξξση. 824/17-1-2022 Ξξαθηηθνύ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ, πνπ 

αθνξά ηελ ππεξεζία κε ηίηιν «Κίζζσζε κεραλεκάησλ έξγνπ γηα ηελ αληηκεηώπηζε δεκηώλ πνπ 

πξνθιήζεθαλ από ηελ ππξθαγηά ζην Αιεπνρώξη ηελ 20-5-2021, κε ηελ δηαδηθαζία ηεο 

δηαπξαγκάηεπζεο», ηελ θαηαθύξσζε απηήο, θαζώο θαη ηελ πξόζθιεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα γηα 

ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο 

8. Ξεξί έγθξηζεο ή κε παξάηαζεο ηνπ ρξόλνπ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ «Θαηαζθεπή ηδησηηθώλ ζπλδέζεσλ 

απνρέηεπζεο αθαζάξησλ Λέαο Ξεξάκνπ (Β’ θάζε)» 

9. Ξεξί έγθξηζεο ή κε δηαγξαθήο πξνζηίκσλ δηαηήξεζεο απζαίξεηεο θαηαζθεπήο πνπ έρνπλ 

θαηαινγηζηεί ζηελ θ. Ενπξκπάθε Γήκεηξα 

 

 

Ν Ξξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο 

 

 

 

ΠΡΑΚΝΙΖΠ Η. ΓΟΖΓΝΟΗΝΠ 

Ν Γήκαξρνο Κεγαξέσλ 
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