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ΠΡΟΚΛΗΗ 
 
   Θαιείζζε  ηελ   31-10-2022   εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 09:00  λα παξεπξεζείηε ζηελ 

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

ζεκάησλ :  

 

1. Ξεξί επηβνιήο ηνπ εληαίνπ αληαπνδνηηθνύ ηέινπο θαζαξηόηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνύ θαη θαζνξηζκνύ 

απηνύ γηα ην έηνο 2023 

2. Ξεξί θαζνξηζκνύ θόξνπ ειεθηξνδνηνύκελσλ ρώξσλ γηα ην έηνο 2023 

3. Ξεξί θαζνξηζκνύ ζπληειεζηή ηέινπο αθίλεηεο πεξηνπζίαο γηα ην έηνο 2023 

4. Ξεξί θαζνξηζκνύ ηειώλ ύδξεπζεο – άξδεπζεο- απνρέηεπζεο γηα ην έηνο 2023 

5. Ξεξί θαζνξηζκνύ ηειώλ θαη δηθαησκάησλ ρξήζεσο Γεκνηηθώλ Θνηκεηεξίσλ Κεγάξσλ θαη Λέαο 

Ξεξάκνπ γηα ην έηνο 2023 

6. Ξεξί θαζνξηζκνύ ηέινπο ρξήζεσο νδώλ- πιαηεηώλ θ.ι.π. θνηλνρξήζησλ ρώξσλ γηα ην έηνο 2023 

7. Ξεξί θαζνξηζκνύ ηειώλ θαη δηθαησκάησλ από εκπόξην- παλεγύξεηο, παδάξηα θ.α. (αξζξ.19 ηνπ Β.Γ. 

24/9-20/10/1958) γηα ην έηνο 2023 

8. Ξεξί θαζνξηζκνύ ηέινπο ππεδάθνπο γηα ην έηνο 2023 

9. Ξεξί θαζνξηζκνύ ηειώλ δηαθήκηζεο γηα ην έηνο 2023 

10. Ξεξί θαζνξηζκνύ εηήζηνπ ηέινπο γηα ηνλ ρώξν πνπ θαηαιακβάλεη ε θαηαζθεπή ηνπ πεξίπηεξνπ 

(Θνπβνύθιην) γηα ην έηνο 2023 

11. Ξεξί θαζνξηζκνύ αληαπνδνηηθνύ ηέινπο ζήκαλζεο δώσλ ζπληξνθηάο γηα ην έηνο 2023 

12. Ξεξί θαζνξηζκνύ ηειώλ ειιηκεληζκνύ ζθαθώλ γηα ην έηνο 2023 

13. Ξεξί  έγθξηζεο Ξξόζιεςεο Ξξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε Ηδησηηθνύ Γηθαίνπ Νξηζκέλνπ Σξόλνπ, γηα ηελ 

θάιπςε αλαγθώλ αληαπνδνηηθνύ ραξαθηήξα, εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο ΓΔ εηδηθόηεηαο νδεγώλ, ιόγσ 

κε θάιπςεο όισλ ησλ πξνθεξπρζέλησλ κε ηελ Αλαθνίλσζε ΠΝΣ 2/2022 ζέζεσλ 

14. Ξεξί απνδνρήο δσξεάο από ηνλ «Διιεληθό Δξπζξό Πηαπξό», κίαο πδξνθόξαο κάξθαο FORD TRUKS 

γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ηνκέα ηεο κείσζεο επηθηλδπλόηεηαο θαηαζηξνθώλ 

15. Ξεξί έγθξηζεο ηνπ ππ’ αξηζ. Ξξση. 18217/20-10-2022 Ξξαθηηθνύ Λν 1- ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο 

ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «ΘΑΡΑΠΘΔΖ 

ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΓΟΝΚΝ ΠΡΖΛ ΘΔΠΖ [ΞΑΞΑΦΟΑΓΘΝ ΠΞΗΡΗ]», θαη ηελ αλάδεημε πξνζσξηλνύ κεηνδόηε 

16. Ξεξί έγθξηζεο   δηαγξαθήο πξνζηίκνπ δηαηήξεζεο ζην όλνκα ΓΗΑΓΡΕΝΓΙΝ ΚΗΣΑΖΙ ζηελ ζέζε 

Θνπινπξηώηηθν Κνλνπάηη 

17. Νξηζκόο πιεξεμνύζηνπ δηθεγόξνπ γηα ππόζεζε κε ηνλ Γήκαξρν Κεγαξέσλ θ. Γξεγόξην Πηακνύιε, 

θαη έγθξηζε ηεο δαπάλεο απηνύ 

18. Νξηζκόο πιεξεμνύζηνπ δηθεγόξνπ γηα ππόζεζε κε θ.Σξπζή Θαιατηδή , θαη έγθξηζε ηεο δαπάλεο 

απηνύ 

 

 

 

Ν Ξξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο 

 

 

 

ΠΡΑΚΝΙΖΠ Η. ΓΟΖΓΝΟΗΝΠ 

Γήκαξρνο Κεγαξέσλ  
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