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ΠΡΟΚΛΗΗ 

  

  
  

Παξαθαιείζζε όπσο ηελ    17-12-2019  εκέξα  Σξίηε   θαη ώξα 8:30  πξνζέιζεηε ζην 

Γεκαξρείν ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε γηα ηελ ζπδήηεζε  & ιήςε απνθάζεσλ επί ησλ θάησζη  
ζεκάησλ :   

 
 
1. Θαηάξηηζε πξνζρεδίνπ πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020 

2. Αλακόξθσζε πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019 
3. Πεξί έγθξηζεο ηεο ππ’ αξηζ. 181/2019 απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ /ιίνπ ηνπ ΛΠΓΓ 

Θνηλσληθήο Αιιειεγγύεο & Αζιεηηζκνύ «ΖΡΟΓΩΡΟ» ηνπ Γήκνπ Κεγαξέσλ, πνπ αθνξά 
ηελ Θαηάξηηζε θαη ςήθηζε πξ/ζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020 ηνπ  ΛΠΓΓ Θνηλσληθήο 
Αιιειεγγύεο & Αζιεηηζκνύ «ΖΡΟΓΩΡΟ» ηνπ Γήκνπ Κεγαξέσλ 

4. Πεξί έγθξηζεο ηεο ππ’ αξηζ. 197/2019 απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ /ιίνπ ηνπ ΛΠΓΓ 
Θνηλσληθήο Αιιειεγγύεο & Αζιεηηζκνύ «ΖΡΟΓΩΡΟ» ηνπ Γήκνπ Κεγαξέσλ, πνπ αθνξά 

ηελ Γ’ Αλακόξθσζε πξ/ζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019 
5. Πεξί έγθξηζε ηεο εμεηδίθεπζεο ηεο δαπάλεο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο εθδήισζεο «Δνξηή 

Υξηζηνπγέλλσλ» 

6. Πεξί έγθξηζε ηεο εμεηδίθεπζεο ηεο δαπάλεο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο εθδήισζεο «Δνξηή 
Πξσηνρξνληάο Δπόκελνπ Έηνπο» 

7. Πεξί έγθξηζε ηεο εμεηδίθεπζεο ηεο δαπάλεο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο εθδήισζεο «Δνξηή 
Θενθάλεηα Δπόκελνπ Έηνπο» 

8. Πεξί απνδνρήο δσξεάο από ηηο «ΔΙΙΖΛΗΘΔ ΤΠΔΡΑΓΟΡΔ ΘΙΑΒΔΛΗΣΖ Α.Δ.Δ.» πνζνύ 

1.000,00 € γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ πξνζπάζεηα θάιπςεο επεηγνπζώλ αλαγθώλ πνπ 
πξνέθπςαλ από ηελ θαηαηγίδα «Γεξπόλεο» ηεο 25εο Λνεκβξίνπ 2019 

9. Πεξί απνδνρήο δσξεάο από ηνλ Όκηιν «ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΠΔΣΡΔΙΑΗΑ» , ζηελ πξνζπάζεηα 
θάιπςεο επεηγνπζώλ αλαγθώλ πνπ πξνέθπςαλ από ηελ θαηαηγίδα «Γεξπόλεο» ηεο 25εο 

Λνεκβξίνπ 2019 
10.Πεξί απνδνρήο παξαρώξεζεο ρξήζεο ησλ κεραλεκάησλ έξγνπ ηνπ θνξηεγνύ θαη αλάιεςε 

όισλ ησλ δαπαλώλ 

11.Πεξί παξάηαζεο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ «ΑΛΑΒΑΘΚΗΖ – ΔΠΗΘΔΤΖ ΘΔΛΣΡΗΘΩΛ ΟΓΗΘΩΛ 
ΓΗΘΣΤΩΛ ΣΩΛ ΠΟΙΔΩΛ  ΣΩΛ ΚΔΓΑΡΩΛ & ΣΖ ΛΔΑ ΠΔΡΑΚΟΤ ΣΟΤ ΓΖΚΟΤ ΚΔΓΑΡΔΩΛ» 

12.Πεξί έγθξηζεο ηεο εξγαζίαο (παξνρήο ππεξεζηώλ) «ΤΛΣΖΡΖΖ ΑΘΙΖΣΗΘΩΛ 
ΔΓΘΑΣΑΣΑΔΩΛ ΣΟΤ ΓΖΚΟΤ ΚΔΓΑΡΔΩΛ» 

13.Πεξί ζύληαμεο ησλ όξσλ δηαθήξπμεο γηα ηελ επαλάιεςε ηνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ 

πξνκήζεηα κε ηίηιν «ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ ΣΡΟΦΗΚΩΛ ΔΣΟΤ 2019 ΓΗΑ ΣΗ ΑΛΑΓΘΔ ΣΩΛ 
ΛΟΚΗΘΩΛ ΠΡΟΩΠΩΛ ΣΟΤ ΓΖΚΟΤ «ΖΡΟΓΩΡΟ» - «ΓΖΙΔΓΖΚΔ» & ΓΗΑ ΣΟ ΘΟΗΛΩΛΗΘΟ 

ΠΑΛΣΟΠΩΙΔΗΟ ΛΔΑ ΠΔΡΑΚΟΤ ΓΖΚΟΤ ΚΔΓΑΡΔΩΛ ΘΑΗ ΣΖ ΓΟΚΖ ΠΑΡΟΥΖ ΒΑΗΘΩΛ 
ΑΓΑΘΩΛ (ΘΩΓ.ΟΠ 5001587)» γηα ηηο νκάδεο 2,5 θαη 6 

 

 
 

 



 

 
 

 
 
 

14.Πεξί έγθξηζεο Πξαθηηθνύ Λν 3 ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ ηεο πξνκήζεηαο 
«ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ ΤΣΖΚΑΣΩΛ ΒΤΘΗΕΟΚΔΛΩΛ ΘΑΓΩΛ ΑΛΑΘΤΘΙΩΖ ΓΗΑΒΑΘΚΗΚΔΛΖ 

ΤΚΠΗΔΖΑΠΟΡΡΗΚΚΑΣΩΛ ΓΖΚΟΤ ΚΔΓΑΡΔΩΛ & ηελ θαηαθύξσζε απηήο 
15.Πεξί έγθξηζεο πξαθηηθνύ δηελέξγεηαο θιήξσζεο γηα ηνλ νξηζκό νξγάλσλ δηελέξγεηαο 

δηαδηθαζηώλ ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο 

16.Πεξί έγθξηζεο ηεο κε άζθεζεο αλαίξεζεο θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 4120/2019 απόθαζεο ηνπ 
Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ Αζελώλ , ζύκθσλα κε ην άξζξν 53 ηνπ ΠΓ 18/1989, όπσο ηζρύεη, 

ζρεηηθά κε ηελ Δηαηξεία «Ηηόπνπινο Υξήζηνο θαη ία ΔΔ» 
17.Πεξί άζθεζεο ή κε έθεζεο θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 47/2019 απόθαζεο ηνπ Δηξελνδηθείνπ 

Κεγάξσλ, ζρεηηθά κε ηελ θ.Ιακπξηλή Θαπξέηζνπ 

 
 

 
Ο Γήκαξρνο Κεγαξέσλ 

 

 
 

 
ΣΑΚΟΤΙΖ Η. ΓΡΖΓΟΡΗΟ 


