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ΠΡΟΚΛΗΗ 
 

 
  Θαιείζζε  όπσο ηελ   5-7-2022   εκέξα Ρξίηε θαη ώξα 09:00,  προσέλθετε στο Δημαρχείο, ζηελ 

αίζνπζα ηνπ Γ.Π/ιίνπ ζε  ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ,  γηα ηελ ζπδήηεζε  & ιήςε απνθάζεσλ επί ησλ θάησζη  

ζεκάησλ :  

 

1. Ξεξί έγθξηζεο ή κε ηεο ππ’ αξηζ. 24/2022 απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Π/ιίνπ ηνπ Λ.Ξ.Γ.Γ. 

Θνηλσληθήο Αιιειεγγύεο & Αζιεηηζκνύ «ΖΟΝΓΩΟΝΠ» ηνπ Γήκνπ Κεγαξέσλ, κε ηίηιν «Έγθξηζε ή κε 

ηξηκεληαίαο έθζεζεο ηζνινγηζκνύ 4νπ ηξηκήλνπ νηθ.έηνπο 2021 ηνπ Λ.Ξ.Γ.Γ. Θνηλσληθήο Αιιειεγγύεο 

& Αζιεηηζκνύ «ΖΟΝΓΩΟΝΠ» ηνπ Γήκνπ Κεγαξέσλ» 

2. Ξεξί έγθξηζεο ή κε ηεο ππ’ αξηζ. 6/2022 κειέηεο ηεο Γ/λζεο Θαζαξηόηεηαο Αλαθύθισζεο & 

Ξξαζίλνπ, θαη έγθξηζε ηεο πξνζθπγήο ζε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο δεκνζίεπζε, γηα ηελ 

αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν «Ξξνκήζεηα πγξώλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα ηελ θίλεζε 

κεηαθνξηθώλ κέζσλ ηνπ Γήκνπ από ηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή κε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο, ρσξίο 

πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε βάζε ηνπ άξζξνπ 32 παξ. 2 πεξ. Γ’ ηνπ Λ.4412/2016 θαη ηνπ άξζξνπ 72 

ηνπ Λ.3852/2010 ιόγσ θαηεπείγνπζαο αλάγθεο έσο ηελ νινθιήξσζε ηεο εηήζηαο ηαθηηθήο 

δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο»,  πξ/ζκνύ 149.992,59 € (κε ΦΞΑ 24%) 

3. Ξεξί έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζ. 5/2022 κειέηεο ηεο Γ/λζεο Ρερληθώλ πεξεζηώλ, ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν 

«Δπηρεηξεζηαθό ζρέδην γηα ηελ εμαζθάιηζε θνηλόρξεζησλ θαη θνηλσθειώλ ρώξσλ», ηεο 

ζθνπηκόηεηαο απηήο θαζώο θαη ησλ ηεπρώλ ηεο 

4. Ξεξί έγθξηζεο ή κε ζπγθξόηεζεο επηηξνπήο παξαθνινύζεζεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν «Ξξνκήζεηα 

πγξώλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα ηελ θίλεζε κεηαθνξηθώλ κέζσλ ηνπ Γήκνπ από ηελ Νηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή κε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο, ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε βάζε ηνπ άξζξνπ 32 παξ. 

2 πεξ. Γ’ ηνπ Λ.4412/2016 θαη ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Λ.3852/2010 ιόγσ θαηεπείγνπζαο αλάγθεο έσο 

ηελ νινθιήξσζε ηεο εηήζηαο ηαθηηθήο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο» 

5. Ξεξί απνδνρήο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο πξόηαζεο «Δθπόλεζε Πρεδίνπ Αζηηθήο Ξξνζβαζηκόηεηαο 

(Π.Α.Ξ.) ζηνλ Γήκν Κεγαξέσλ» ζην πιαίζην ηεο πξόζθιεζεο ηεο δξάζεο «ΠΣΔΓΗΑ ΑΠΡΗΘΖΠ 

ΞΟΝΠΒΑΠΗΚΝΡΖΡΑΠ (Π.Α.Ξ.)» ζηνλ άμνλα Ξξνηεξαηόηεηαο2 (Α.Ξ. 2) «Αζηηθή Αλαδσνγόλεζε θαη 

Ινηπέο Γξάζεηο Ξεξηβαιινληηθνύ Ηζνδπγίνπ» ηνπ Σξεκαηνδνηηθνύ Ξξνγξάκκαηνο «Γξάζεηο 

Ηζνδπγίνπ» 2022 ηνπ Ξξάζηλνπ Ρακείνπ 

6. Ξεξί έγθξηζεο ή κε ππνβνιήο πξόηαζεο έξγνπ (Ξξάμεο) ζηελ ππ’ αξηζ. Ξξση. 4559/28-6-2021 

πξόζθιεζε ηνπ Ξξάζηλνπ Ρακείνπ γηα ηε δξάζε «Δπηρεηξεζηαθό ζρέδην γηα ηελ εμαζθάιηζε 

θνηλόρξεζησλ θαη θνηλσθειώλ ρώξσλ- Δ.Π.Δ.Θ.Θ. (θσδ.πξόζθιεζεο: Δ.Π. 2021), θαη ηελ απνδνρή 

ησλ όξσλ ζπκκεηνρήο ζην ρξεκαηνδνηηθό πξόγξακκα «ΓΟΑΠΔΗΠ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΝ ΗΠΝΕΓΗΝ» 

2021 

7. Ξεξί έγθξηζεο ηεο ππ’ αξηζ. 4/2022 απόθαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Κεγαξέσλ, κε 

ηίηιν «Ξξνζρέδην Δηήζηνπ Ξξνγξάκκαηνο Γξάζεο έηνπο 2022 Γήκνπ Κεγαξέσλ Δπηθαηξνπνηεκέλν» 

 

Ν Ξξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο 

 

 

ΠΡΑΚΝΙΖΠ Η. ΓΟΖΓΝΟΗΝΠ 

Γήκαξρνο Κεγαξέσλ 
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