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Προς
                  Τη  κα Δήμαρχο και 

                                            τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους  
   

           ……………………………………  
                                                                                      ΕΝΤΑΥΘΑ

Σας καλούμε  σε  Τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  
του άρθρου 67   του Ν. 3852/2010,  στην  αίθουσα  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  στις  24  
Ιουνίου  2019 ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 15.30  με   θέματα ημερησίας διάταξης: 

1. Λήψη απόφασης για έγκριση 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2019.
2. Λήψη απόφασης για την έγκριση απευθείας σύμβασης για την εκποίηση, 

χρησιμοποιούμενων λιπαντικών, ελαίων, ορυκτελαίων του Δήμου, λόγω μη 
κατάθεσης προσφορών σε φανερή, πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία και 
την επαναληπτική της.

3. Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής 
παραλαβής του έργου «Δημιουργία ασφαλών σχολικών δακτυλίων».

4. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας  για την περαίωση 
του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΑΓ. 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΔΙΑΚΟΥ, ΟΘΩΝΟΣ, ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ (ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ)»

5. Λήψη απόφασης α) για έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου 
«ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  
ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» και β) για χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την 
περαίωση του ανωτέρω έργου. 

6. Λήψη απόφασης α) για έγκριση του 2ου ΑΠΕ και του 2ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου 
«ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ 
ΟΔΟ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ» και β) για χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την 
περαίωση του ανωτέρω έργου

7. Λήψη απόφασης για έγκριση του 1ου ΑΠΕ & του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου 
«Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα στο Δημοτικό Γυμναστήριο».

8. Λήψη απόφασης για έγκριση συμμετοχής της Δημάρχου στο 2ο Διακρατικό 
Σεμινάριο του έργου BEACON  που θα πραγματοποιηθεί στο Γαλησσά της Σύρου  
στις 25-27  Ιουνίου 2019 »

9. Λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 111.975,00€  που αφορά στην 4η, 5η και 6η 
μηνιαία τακτική επιχορήγηση έτους 2019 για υλοποίηση έργων και επενδυτικών 
δραστηριοτήτων.

10.Λήψη απόφασης για ανακατανομή επιχορήγησης για επενδυτικές 
δραστηριότητες (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ).

11. Λήψη απόφασης για την χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης 
μουσικής και μουσικών οργάνων καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος   
του κ. ΔΗΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  στην οδό ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 2.

12. Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από παραβάσεις ΚΟΚ για 
διάφορους λόγους.
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13. Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από παραβάσεις ΚΟΚ 
λόγω λάθος στοιχείων κλήσης

14.Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένων κλήσεων παράβασης ΚΟΚ λόγω 
ακύρωσής τους από τη Δημοτική Αστυνομία μετά από ένσταση

15.Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένων κλήσεων παράβασης ΚΟΚ λόγω 
εξόφλησης τους (διπλοκαταχώρηση).

16.Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από παραβάσεις ΚΟΚ 
λόγω μη κατοχής οχήματος και επαναβεβαίωση σε διάφορους χρεώστες.

17.Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από παραβάσεις ΚΟΚ 
λόγω μίσθωσης – χρονομίσθωσης και επαναβεβαίωση σε διάφορους χρεώστες.

18.Λήψη απόφασης για έγκριση του πρακτικού κλήρωσης εμποροπανηγύρεως 
Μεταμόρφωσης Σωτήρος

19.Λήψη απόφασης για έγκριση του πρακτικού κλήρωσης εμποροπανηγύρεως 
Κοιμήσεως Θεοτόκου

20.Λήψη απόφασης για διαγραφή Βεβαιωμένων Οφειλών από τέλη Νεκροταφείου 
ποσού 486€ από τους χρεώστες ΤΣΙΚΑΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ, ΣΤΕΦΑ ΛΕΩΝΗ και 
ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ λόγω λάθους βεβαίωσης

21.Λήψη απόφασης για διαγραφή Βεβαιωμένων Οφειλών από τέλη Νεκροταφείου 
ποσού 225€ από τους χρεώστες ΚΟΥΣΣΙΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ και ΠΕΡΟΠΟΥΛΟ 
ΧΡΗΣΤΟ λόγω λάθους βεβαίωσης.

Η συζήτηση και η λήψη απόφασης για όλα τα παραπάνω αναφερόμενα θέματα 
ημερήσιας διάταξης δεν απαγορεύεται από την διάταξη του άρθρου 65 παραγρ. 5 του 
Ν. 3852/2010 και κατά συνέπεια είναι νόμιμη (τόσο η συζήτηση, όσο και η λήψη 
απόφασης), γιατί όλα τα θέματα αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά 
επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης. Το άρθρο 65 παράγρ. 5 του Ν. 3852/2010, το 
οποίο δεν έχει εφαρμογή κατά τη γνώμη μας για την λήψη αποφάσεων επί των 
παραπάνω θεμάτων ημερήσιας διάταξης, ορίζει τα εξής: «Ένα (1) μήνα πριν από τη 
διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το 
Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες 
περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσες και απρόβλεπτης ανάγκης». Κατά τη συζήτηση 
κάθε θέματος ημερήσιας διάταξης, η Διοίκηση θα εισηγείται την ύπαρξη έκτακτης 
περίπτωσης εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης και το Δημοτικό 
Συμβούλιο θα αποφασίζει σχετικά.

                       H  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 
    ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 
                                        EΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
2. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
3. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
4. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
5. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
6. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
7. Δ/ΝΣΗ ΚΕΠ
8. ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ
9. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
10. ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ
11. ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
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