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ΠΡΟΚΛΗΗ 
  

   
Καλείζηε  ηην     27-12-2021  ημέρα  Δευηέρα  και ώρα 09:00   ζε ΤΑΚΤΙΚΗ ζυνεδρίαζη  με 

ηηλεδιάζκεψη για ηην ζυζήηηζη  & λήψη αποθάζεων επί ηων κάηωθι θεμάηων : 
 
1. Απνδνρή επηρνξεγήζεσλ 
2. Αλακόξθσζε πξ/ζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 

3. ύληαμε ησλ όξσλ δηαθήξπμεο γηα ηελ δηελέξγεηα αλνηθηνύ άλσ ησλ νξίσλ δηαγσληζκνύ 
κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά 
κόλν βάζεη ηηκήο γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν «ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ ΘΑΤΗΚΧΛ ΘΑΗ ΙΗΠΑΛΣΗΘΧΛ 

ΓΗΑ ΣΗ ΑΛΑΓΘΔ ΣΟΤ ΓΖΚΟΤ ΘΑΗ ΣΧΛ ΛΟΚΗΘΧΛ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΧΛ ΔΣΟΤ 2021» 
4. Πεξί έγθξηζεο ηεο ππ’ αξηζ. 59/2021 απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ 

Λ.Π.Γ.Γ. Θνηλσληθήο Αιιειεγγύεο & Αζιεηηζκνύ «ΖΡΟΓΧΡΟ» ηνπ Γήκνπ Κεγαξέσλ, 
κε ηίηιν «Έγθξηζε 6εο αλακόξθσζεο πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 ηνπ 
Λ.Π.Γ.Γ. Θνηλσληθήο Αιιειεγγύεο & Αζιεηηζκνύ «ΖΡΟΓΧΡΟ» ηνπ Γήκνπ Κεγαξέσλ» 

5. Πεξί έγθξηζεο δαπαλώλ πνπ πιεξώζεθαλ από ηνλ δηαρεηξηζηή ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο 
ηνπ Γήκνπ Κεγαξέσλ 

6. Πεξί έγθξηζεο δαπαλώλ πνπ πιεξώζεθαλ από ηνλ δηαρεηξηζηή ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο 
ηεο Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο Λέαο Πεξάκνπ -1- 

7. Πεξί έγθξηζεο δαπαλώλ πνπ πιεξώζεθαλ από ηνλ δηαρεηξηζηή ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο 

ηεο Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο Λέαο Πεξάκνπ -2- 
8. Πεξί έγθξηζεο εμεηδίθεπζεο δαπαλώλ ηεο εθδήισζεο «Δνξηή Θενθάλεηα επόκελνπ 

έηνπο» 
9. Πεξί έγθξηζεο ζπγθξόηεζεο επηηξνπώλ πξνκεζεηώλ/ γεληθώλ ππεξεζηώλ έηνπο 2022, 

βάζεη ηνπ Λ.4412/2016 
10.Πεξί θαζνξηζκνύ ηξόπνπ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «ΑΛΣΗΘΑΣΑΣΑΖ ΘΔΡΘΗΓΧΛ 

ΣΟ ΓΖΚΟΣΗΘΟ ΓΖΠΔΓΟ ΒΤΕΑΛΣΑ ΘΑΗ ΣΖ ΓΖΚΗΟΤΡΓΗΑ ΛΔΧΛ ΑΠΟΓΤΣΖΡΗΧΛ ΘΑΗ 

ΙΟΗΠΧΛ ΔΓΘΑΣΑΣΑΔΧΛ», κε αλνηθηή δηαδηθαζία γηα ηε 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 πζηήκαηνο ειεθηξνληθώλ δεκόζησλ ζπκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..), θαη ηελ 
δηεμαγσγή απηνύ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/2016, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρύεη θαη κε όξνπο πνπ ζα ζπληάμεη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
11.Πεξί έγθξηζεο ή κε 3εο παξάηαζεο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν 

«ΘΑΣΑΘΔΤΖ ΔΡΓΧΛ ΤΠΟΓΟΚΖ ΣΖΛ ΠΔΡΗΟΥΖ [ΒΙΤΥΟ] ΚΔΓΑΡΧΛ ΟΠΟΤ ΓΗΑΒΗΟΤΛ 
ΡΟΚΑ» 

12.Πεξί έγθξηζεο ή κε παξάηαζεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «ΤΛΣΖΡΖΖ ΘΔΛΣΡΗΘΟΤ 

ΟΓΗΘΟΤ ΓΗΘΣΤΟΤ ΣΟΤ ΓΖΚΟΤ ΚΔΓΑΡΔΧΛ» 
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13.Πεξί έγθξηζεο ή κε 1εο παξάηαζεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «ΤΛΣΖΡΖΖ 

ΥΟΙΔΗΧΛ ΠΡΧΣΟΒΑΘΚΗΑ ΘΑΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΚΗΑ ΔΘΠΑΗΓΔΤΖ (2019)» 
14.Πεξί έγθξηζεο ή κε ηνπ 3νπ Αλαθεθαιαησηηθνύ Πίλαθα Δξγαζηώλ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν 

«ΑΠΟΠΔΡΑΣΧΖ Α’ ΟΡΟΦΟΤ ΓΖΚΟΣΗΘΖ ΒΗΒΙΗΟΘΖΘΖ (Β’ ΦΑΖ)» 

15.Πεξί έγθξηζεο 1νπ Α.Π.Δ. θαη 1νπ Π.Θ.Σ.Κ.Λ.Δ. ηνπ έξγνπ «ΑΛΑΘΑΣΑΘΔΤΖ ΠΙΑΣΔΗΑ 
ΚΗΘΡΑΗΑΣΧΛ ΛΔΑ ΠΔΡΑΚΟΤ» 

16.Πεξί έγθξηζεο ηεο ππ’ αξηζ. 36/2021 κειέηεο πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν 
«ΟΙΟΘΙΖΡΧΚΔΛΖ ΠΑΡΔΚΒΑΖ ΑΛΑΠΙΑΖ ΘΟΗΛΟΥΡΖΣΟΤ ΥΧΡΟΤ, ΓΖΚΗΟΤΡΓΗΑ 
ΥΧΡΟΤ ΠΡΑΗΛΟΤ & ΑΛΑΦΤΥΖ ΚΔ ΔΙΔΤΘΔΡΖ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΟΙΔ ΣΗ ΘΟΗΛΧΛΗΘΔ 

ΟΚΑΓΔ» 
17.Πεξί έγθξηζεο δεδνκέλσλ ηεο ππ’ αξηζ. 35/2021 κειέηεο ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ 

Τπεξεζηώλ, θαη ηελ επηινγή θξηηεξίνπ αλάζεζεο, κε ηίηιν «ΥΔΓΗΟ ΒΗΧΗΚΖ ΑΣΗΘΖ 
ΘΗΛΖΣΗΘΟΣΖΣΑ (ΒΑΘ) ΓΖΚΟΤ ΚΔΓΑΡΔΧΛ» 

18.Πεξί έγθξηζεο ηεο ππ’ αξηζ. 37/2021 κειέηεο ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ, ηεο 

πξνκήζεηαο κε ηίηιν «ΒΔΙΣΗΧΖ ΔΛΔΡΓΔΗΑΘΖ ΑΠΟΓΟΖ 2νπ ΓΖΚΟΣΗΘΟΤ ΥΟΙΔΗΟΤ 
ΣΟΤ ΓΖΚΟΤ ΚΔΓΑΡΔΧΛ» 

19.Πεξί έγθξηζεο ηεο ππ’ αξηζ. 38/2021 κειέηεο ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ, ηεο 
πξνκήζεηαο κε ηίηιν «ΒΔΙΣΗΧΖ ΔΛΔΡΓΔΗΑΘΖ ΑΠΟΓΟΖ ΓΖΚΑΡΥΔΗΟΤ ΛΔΑ 
ΠΔΡΑΚΟΤ» 

20.Πεξί κε ρξέσζεο ζηνπο ηδηνθηήηεο αθηλήησλ ηεο επέθηαζεο ζρεδίνπ πόιεσο, ηεο 
δαπάλεο δηαθιάδσζεο ησλ ζπλδέζεσλ απνρέηεπζεο , θαζώο θαη ηελ επηζηξνθή ησλ 

θαηαβιεζέλησλ πνζώλ, έηζη ώζηε λα επηζηξαθνύλ ηα αλάινγα πνζά ζε θάζε ηδηνθηήηε 
θαη λα δηαγξαθεί ην ππόινηπν πνπ έρεη ρξεσζεί- βεβαησζεί 

21.Πεξί δηαγξαθήο ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ ησλ 156.683,19 €, ην νπνίν έρεη ρξεσζεί- 

βεβαησζεί θαη αθνξά ηηο ζπλδέζεηο απνρέηεπζεο ζηελ επέθηαζε ζρεδίνπ πόιεσο 
Κεγάξσλ 

22.Πεξί επηζηξνθήο ησλ επηκέξνπο πνζώλ ρξέσζεο «σο αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ», 
ζπλνιηθνύ πνζνύ 92.732,17 €, ηα νπνία αθνξνύλ ηηο ζπλδέζεηο απνρέηεπζεο ζηελ 
επέθηαζε ηνπ ζρεδίνπ πόιεσο Κεγάξσλ 

23.Πεξί άζθεζεο ή κε πξνζθπγήο θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 157284/7-12-2021 απόθαζεο ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Αηηηθήο πεξί Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθώλ Όξσλ γηα ίδξπζε πισηήο 

κνλάδνο πδαηνθαιιηέξγεηαο ηνπ Γαληήι Γεσξγίνπ 
24.Πεξί άζθεζεο ή κε πξνζθπγήο πεξί αθύξσζεο επηβνιήο πξνζηίκνπ ζηνλ Γήκν 

Κεγαξέσλ γηα ην ζηαζκό ζπιινγήο θαη πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο θαη κεηαθόξησζεο γηα 
απνξξίκκαηα, νγθώδε θ.ι.π. ζην ρώξν παιαηώλ δεμακελώλ ζην 40ν ρηικ. ΠΔΟΑΘ 

25.Πεξί έγθξηζεο ακνηβήο γηα επηπξόζζεηεο λνκηθέο εξγαζίεο, ηεο δηθεγόξνπ θ. Ινπθίαο  

Καζηξαλδξίθνπ, ζηελ ππόζεζε ηνπ θ.Απόζηνινπ Θαζηκάηε 
26.Πεξί έγθξηζεο ακνηβήο γηα επηπξόζζεηεο λνκηθέο εξγαζίεο, ηεο δηθεγόξνπ θ. Ινπθίαο  

Καζηξαλδξίθνπ, ζηελ ππόζεζε ηεο θ. Καξίαο Κπνπηδνπιγηάλ 
27.Οξηζκόο πιεξεμνύζηνπ δηθεγόξνπ γηα ζύληαμε πηζηνπνηεηηθώλ ηδηνθηεζίαο γηα θηήζε ηνπ 

Γεπέδνπ- ηαδίνπ ηνπ Γήκνπ Κεγαξέσλ θαη γηα θηήζε ηνπ 4νπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ 

Κεγάξσλ, θαη έγθξηζε ηεο δαπάλεο 
 

 
Ο Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο 

 
 

ΣΑΚΟΤΙΖ Η. ΓΡΖΓΟΡΗΟ 
Ο Γήκαξρνο Κεγαξέσλ 

ΑΔΑ: ΩΥ8ΛΩΚΠ-ΒΓΟ
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