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Π Ρ Ο  Κ Λ Η  Η 
 

                
ΠΡΟ :       α) Σην κ.Δήμαρτο 

                                                            β) Σοσς κ.κ. Ανηιδημάρτοσς 
                                                 γ) Σοσς  κ.κ. Δημοηικούς 

                                      σμβούλοσς                                         
 
                    

αρ πποζκαλούμε  ζε Σακηική  υνεδρίαζη (20η) ηος Γημοηικού ςμβοςλίος  ηην                                                                                 
ΣΡΙΣΗ  28    IOYΛIOY   2015  και ώρα  20:30      με :  

 
 

ΘΔΜΑΣΑ  ΗΜΔΡΗΙΑ  ΓΙΑΣΑΞΗ 

 

 

1. Ανακοινώζειρ-Δπυηήζειρ. 

2. 3η Αναμόπθυζη πποϋπολογιζμού ηος Γήμος  οικ.έηοςρ 2015. 

3. Οικονομικόρ απολογιζμόρ δεύηεπος ηπιμήνος έηοςρ 2015(ηοισεία Σαμείος και ηοισεία  

Γενικήρ Λογιζηικήρ). 

4. Έγκπιζη ππυηοκόλλος πποζυπινήρ και οπιζηικήρ παπαλαβήρ ηος έπγος : 

«Καηαζκεσή αγωγών αποτέηεσζης και διακλαδώζεων για ζύνδεζη 

ακινήηων 2011». 

5. Έγκπιζη ππυηοκόλλος πποζυπινήρ και οπιζηικήρ παπαλαβήρ ηος έπγος : 

«Καηαζκεσή νέοσ τωνεσηηρίοσ οζηών ζηο Δημοηικό Κοιμηηήριο».  

6. Καη’αρτήν μίζθωζη ακινήηοσ για ηη ζσμπληρωμαηική ζηέγαζη ηων σπηρεζιών ηοσ Δήμοσ 

επί ηης οδού Αναζηαζάκη 6 και ζσνέτιζη τρήζης ηοσ ακινήηοσ έως όηοσ ολοκληρωθούν 

οι διαδικαζίες ηης νέας δημοπραζίας». 

7. Έκθπαζη γνώμηρ  επί ηηρ απ. 74/2015 αποθ. ηος ΝΠΓΓ Πολιηιζμού και Αθληηιζμού  

Γ.Ευγπάθος  με θέμα « Αναμόπθυζη  πποϋπολογιζμού  ( 3η καηά  ζειπά )" 

οικον.έηοςρ 2015. 

8. Λήτη αποθάζευν-Δνημέπυζη Δκκαθάπιζηρ ΚΔΓΖΕ. 

9. Έγκπιζη ςπογπαθήρ ζύμβαζηρ ζςνεπγαζίαρ με ηην «Ανηαποδοηική Ανακύκλυζη 

Α.Δ.». 

10. Έγκπιζη ςπογπαθήρ ζύμβαζηρ ζςνεπγαζίαρ με ηην εηαιπεία «ΦΑΗΓΡΑ  ΜΟΝ. ΔΠΔ» 

για ηην Ανακύκλυζη Αποβλήηυν Ζλεκηπικού & Ζλεκηπονικού Δξοπλιζμού ζηο 

Γ.Ευγπάθος. 

 

 

 

 



 

 

 

11. Σποποποίηζη ηηρ ςπ’απιθμ.:372/2013 Α.Γ.. με θέμα: “Λήτη απόθαζηρ για οπιζμό 

μελών ηηρ επιηποπήρ για ηην εκηέλεζη διοικηηικών ππάξευν όλυν ηυν Δπισειπήζευν 

και Καηαζηημάηυν δικαιοδοζίαρ ηος Γήμος, γνυμοδόηηζηρ για συποθέηηζη θέζευν 

και παποσήρ αδειών ςπαιθπίος ζηάζιμος εμποπίος, έλεγσο καηάλητηρ κοινοσπήζηυν 

σώπυν και έλεγσο ηοποθέηηζηρ διαθημιζηικών πινακίδυν». 

12. Κήπςξη εκπηώηος ( σεη.διαγυνιζμόρ « Απομάκπςνζη εγκαηαλελειμμένυν 

οσημάηυν»). 

13. Γιαγπαθή ανείζππακηυν οθειλών ΓΣ και ΣΑΠ από καηάζηαζη ηηρ ΓΔΖ (Οκη.2013) ηος 

ηλεκηποδοηούμενος ακινήηος επί ηηρ οδού Γπ. Αςξενηίος 82, ζηο όνομα ηος  κος 

Γεπονηή ίμος, λόγυ πώληζηρ και επαναβεβαίυζη οθειλών ζηην ππαγμαηική 

ιδιοκηήηπια. 

14. Λήτη απόθαζηρ για παπάηαζη  ηαθήρ  καηόπιν αιηήμαηορ ηηρ κ. Βλασιώηη 
Ανδπομάσηρ.                  

 
 
 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ  
 
   
 

ΚΛΑΓΔΤΣΗΡΑ ΥΡΗΣΟ 
 
 
 

 
ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ   [Με ηλεκηπονικό ηασςδπομείο] : 
 

 Γενική Γπαμμαηέα  Γήμος. 

 ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ  ΚΑΗ ΣΜΖΜΑΣΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ . 
 


