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ΠΡΟΚΛΗΗ 
 

 
   Θαιείζζε  ηελ   21-11-2022   εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 09:00  λα παξεπξεζείηε ζηελ 

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

ζεκάησλ :  

 

 

1. Θαηάξηηζε Πρεδίνπ Ξξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2023 

2. Ξεξί έγθξηζεο απόδνζεο ινγαξηαζκνύ γηα ην ππ’ αξηζ. 2090/2022 ρξεκαηηθό έληαικα πξνπιεξσκήο 

θαη απαιιαγή ηνπ ππνιόγνπ απηνύ 

3. Ξεξί έγθξηζεο απόδνζεο ινγαξηαζκνύ γηα ην ππ’ αξηζ. 2091/2022 ρξεκαηηθό έληαικα πξνπιεξσκήο 

θαη απαιιαγή ηνπ ππνιόγνπ απηνύ 

4. Ξεξί έγθξηζεο ηεο ππ’ αξηζ. 40/2022 απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Π/ιίνπ ηνπ Λ.Ξ.Γ.Γ. Θνηλσληθήο 

Αιιειεγγύεο & Αζιεηηζκνύ «ΖΟΝΓΥΟΝΠ» ηνπ Γήκνπ Κεγαξέσλ, κε ηίηιν «4ε Αλακόξθσζε πξ/ζκνύ 

2022 ηνπ Λ.Ξ.Γ.Γ. Θνηλσληθήο Αιιειεγγύεο & Αζιεηηζκνύ «ΖΟΝΓΥΟΝΠ» ηνπ Γήκνπ Κεγαξέσλ» 

5. Ξεξί έγθξηζεο ηεο ππ’ αξηζ. 41/2022 απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Π/ιίνπ ηνπ Λ.Ξ.Γ.Γ. Θνηλσληθήο 

Αιιειεγγύεο & Αζιεηηζκνύ «ΖΟΝΓΥΟΝΠ» ηνπ Γήκνπ Κεγαξέσλ, κε ηίηιν «Έγθξηζε ή κε ηξηκεληαίαο 

έθζεζεο ηζνινγηζκνύ 3νπ ηξηκήλνπ νηθ. έηνπο 2022 ηνπ Λ.Ξ.Γ.Γ. Θνηλσληθήο Αιιειεγγύεο & 

Αζιεηηζκνύ «Ζξόδσξνο» ηνπ Γήκνπ Κεγαξέσλ» 

6. Ξεξί έγθξηζεο ηεο ππ’ αξηζ. 49/2022 απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Π/ιίνπ ηνπ Λ.Ξ.Γ.Γ. Θνηλσληθήο 

Αιιειεγγύεο & Αζιεηηζκνύ «ΖΟΝΓΥΟΝΠ» ηνπ Γήκνπ Κεγαξέσλ, κε ηίηιν «Έγθξηζε απνινγηζκνύ 

ηνπ Λ.Ξ.Γ.Γ. Θνηλσληθήο Αιιειεγγύεο & Αζιεηηζκνύ «ΖΟΝΓΥΟΝΠ» ηνπ Γήκνπ Κεγαξέσλ 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020» 

7. Ξεξί έγθξηζεο ηεο ππ’ αξηζ. 50/2022 απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Π/ιίνπ ηνπ Λ.Ξ.Γ.Γ. Θνηλσληθήο 

Αιιειεγγύεο & Αζιεηηζκνύ «ΖΟΝΓΥΟΝΠ» ηνπ Γήκνπ Κεγαξέσλ, κε ηίηιν ««Έγθξηζε απνινγηζκνύ 

ηνπ Λ.Ξ.Γ.Γ. Θνηλσληθήο Αιιειεγγύεο & Αζιεηηζκνύ «ΖΟΝΓΥΟΝΠ» ηνπ Γήκνπ Κεγαξέσλ 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021» 

8. Ξεξί έγθξηζεο ηεο ππ’ αξηζ. 13/2022 κειέηεο ηεο Γ/λζεο Ρερληθώλ πεξεζηώλ, ηκήκα κειεηώλ 

έξγσλ, κε ηίηιν «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΝΦΝΟΥΛ ΝΣΖΚΑΡΥΛ ΔΟΓΝ & ΠΛΝΓΔΡΗΘΝ 

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ[Φνξηεγό κε αλαηξεπόκελε θαξόηζα κηθηνύ βάξνπο β19 ηόλσλ]- (Δπηρνξήγεζε από ην 

πξόγξακκα {ΦΗΙΝΓΖΚΝΠ ΗΗ}» 

9. Ξεξί έγθξηζεο ηνπ ππ’ αξηζ. Ξξση. 19957/16-11-2022 Ξξαθηηθνύ ηεο επηηξνπήο δηεξεύλεζεο ηηκώλ,  

γηα ηελ πξνκήζεηα εηδώλ ζην πιαίζην ππνβνιήο αίηεζεο ρξεκαηνδόηεζεο ζην Ξξόγξακκα 

«Αληαγσληζηηθόηεηα Δπηρεηξεκαηηθόηεηα θαη Θαηλνηνκία» γηα ηελ πξόζθιεζε κε θσδηθό 08_ΔΞΑΛΔΘ 

θαη ηίηιν «ΤΖΦΗΑΘΝΠ ΚΔΡΑΠΣΖΚΑΡΗΠΚΝΠ ΡΥΛ ΝΡΑ», ζηνλ άμνλα Ξξνηεξαηόηεηαο: 03 «Αλάπηπμε 

κεραληζκώλ  ζηήξημεο ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο» 03Π «Αλάπηπμε κεραληζκώλ ζηήξημεο ηεο 

επηρεηξεκαηηθόηεηαο (Πηεξεά Διιάδα, Λόηην Αηγαίν)» γηα ην θπξίσο ππνέξγν ηεο πξάμεο κε ηίηιν: 

«Γξάζεηο Τεθηαθνύ Κεηαζρεκαηηζκνύ ηνπ Γήκνπ Κεγαξέσλ» 

10. Ξεξί έγθξηζεο ζπγθξόηεζεο επηηξνπήο γηα ηελ δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο δεκνζίεπζε θαη 

αμηνιόγεζεο γηα ηελ αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν «ΚΗΠΘΥΠΖ ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΥΛ ΔΟΓΝ ΓΗΑ ΡΖΛ 

ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΖ ΡΥΛ ΕΖΚΗΥΛ ΘΑΗ ΘΑΡΑΠΡΟΝΦΥΛ ΞΝ ΞΟΝΘΙΖΘΖΘΑΛ ΑΞΝ ΡΖΛ ΞΟΘΑΓΗΑ ΡΖΛ 

20-7-2022, ΠΡΝ ΑΙΔΞΝΣΥΟΗ (ΝΞΠ 5168277)», πξ/ζκνύ 150.000,00 € 
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11. Ξεξί έγθξηζεο δεδνκέλσλ ηεο κειέηεο θαη επηινγή θξηηεξίνπ αλάζεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν 

«ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΑΛΑΘΑΗΛΗΠΖΠ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑΡΥΛ ΘΔΞ ΚΔΓΑΟΥΛ ΘΑΗ ΛΔΑΠ ΞΔΟΑΚΝ ΡΝ ΓΖΚΝ 

ΚΔΓΑΟΔΥΛ», θαζώο θαη ηελ έγθξηζε γηα ηελ δεκνπξάηεζε ηνπ, κε αλνηθηή δηαδηθαζία γηα ηελ 

ζύλαςε ειεθηξνληθώλ δεκόζησλ ζπκβάζεσλ έξγνπ , θάησ ησλ νξίσλ ηνπ Λ. 4412/2016 κε θξηηήξην 

αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, κε βάζε ηελ ηηκή- κέζσ ηνπ 

Δζληθνύ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθώλ Ππκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.), θαη ηελ δηεμαγσγή απηνύ , ζύκθσλα 

κε ηηο δ/μεηο ηνπ Λ.4412/2016, κε όξνπο πνπ ζα ζπληάμεη ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ καο 

12. Ξεξί έγθξηζεο 1νπ Α.Ξ.Δ. ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΘΑΗ ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΝΓΗΘΝ ΓΗΘΡΝ 

ΡΝ ΓΖΚΝ ΚΔΓΑΟΔΥΛ ΙΝΓΥ ΞΙΖΚΚΟΥΛ» 

13. Ξεξί έγθξηζεο ππνβνιήο αηηήκαηνο ηξνπνπνίεζεο ηεο πξάμεο κε ηίηιν «ΛΔΑ ΓΗΑΚΝΟΦΥΠΖ ΘΑΗ 

ΑΛΑΞΙΑΠΖ ΞΔΟΗΝΣΖΠ ΚΔΓΑΟΔΥΛ ΘΑΗ ΞΔΟΗΝΣΖΠ ΑΘΟΝΓΗΑΙΗ» ζην πιαίζην ηεο πξόζθιεζεο ΑΡ06 

ζηνλ άμνλα Ξξνηεξαηόηεηαο «Ξνηόηεηαο δσήο & εύξπζκε ιεηηνπξγία ησλ πόιεσλ, ηεο ππαίζξνπ & 

ησλ νηθηζκώλ» κε ηίηιν: «Αζηηθή Αλαδσνγόλεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Αλάπηπμε & Αιιειεγγύε γηα ηελ 

ηνπηθή απηνδηνίθεζε «ΑΛΡΥΛΖΠ ΡΟΗΡΠΖΠ», ώζηε α. Λα πξνζηεζεί δεύηεξν νξηδόληην πνέξγν 

(απμ.αξηζ. 4), κε ηίηιν «Αξραηνινγηθέο εξγαζίεο κε ηελ κέζνδν ηεο αξραηνινγηθήο απηεπηζηαζίαο», 

γηα ηελ επίβιεςε ησλ εθζθαθηθώλ εξγαζηώλ & ηελ ελδερόκελε δηελέξγεηα ζσζηηθήο αλαζθαθήο ζην 

πιαίζην ηνπ ππνέξγνπ 1 κε ηίηιν: «ΛΔΑ ΓΗΑΚΝΟΦΥΠΖ ΔΟΡΔΟΖΠ ΞΔΟΗΝΣΖΠ ΚΔΓΑΟΔΥΛ» πξ/ζκνύ 

334.800,00 € , ζπκπ/λνπ ηνπ ΦΞΑ, β. Λα δηακνξθσζεί ν πξ/ζκόο ηνπ πνέξγνπ 1: Λέα δηακόξθσζε 

επξύηεξεο πεξηνρήο Κεγαξέσλ, ζε πξ/ζκό 6.195.200,00 € ζπκπ/λνπ ΦΞΑ, από 6.530.000,00 € 

ζπκ/λνπ ηνπ ΦΞΑ 

14. Ξεξί έγθξηζεο απνδνρήο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο πξόηαζεο κε ηίηιν «Δπηρεηξεζηαθό Πρέδην γηα ηελ 

εμαζθάιηζε θνηλόρξεζησλ θαη θνηλσθειώλ ρώξσλ – Δ.Π.Δ.Θ.Θ. ζην Γήκν Κεγαξέσλ» ζην 

ρξεκαηνδνηηθό ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΓΟΑΠΔΗΠ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΝ ΗΠΝΕΓΗΝ 2021» ζηνλ Άμνλα 

Ξξνηεξαηόηεηαο 2 (Α.Ξ.2)- Θσδηθόο Ξξόζθιεζεο : Δ.Π. 2021 ηνπ ΞΟΑΠΗΛΝ ΡΑΚΔΗΝ Λ.Ξ.Γ.Γ. ηνπ 

πνπξγείνπ Ξεξηβάιινληνο & Δλέξγεηαο 

15. Ξεξί έγθξηζεο δηαγξαθήο πξνζηίκσλ αλέγεξζεο θαη δηαηήξεζεο , από ηνπο ρξεκαηηθνύο θαηαιόγνπο, 

ζην όλνκα ηνπ θ. Ρξαγθνπκαλίδε Γεκεηξίνπ, ιόγσ ππαγσγήο απζαίξεηεο θαηαζθεπήο ζην 

Λ.4495/17 (ΦΔΘ 167/Α/3-11-2017) 

 

 

 

 

 

 

Ν Ξξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο 

 

 

 

ΠΡΑΚΝΙΖΠ Η. ΓΟΖΓΝΟΗΝΠ 

Γήκαξρνο Κεγαξέσλ  
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