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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Χρυσό      06-04-2016 
   ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                               Αριθ.Πρωτ:  -4789-       
  ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ                                                

Ταχ. Δ/νση : 62 046 ΧΡΥΣΟ ΣΕΡΡΩΝ       

Πληροφορίες : Κούντιος Γεώργιος 

Τηλέφωνα : 232123– 52615,                                ΠΡΟΣ:  

Τηλέφωνο – fax : 23213 – 52618  ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ e-mail : dsymvep@0670.syzefxis.gov.gr  

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
 Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο, στις 11 

Απριλίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00΄,  προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω 

θέματα: 

1. Αναζήτηση κατάλληλου χώρου για την κάλυψη έκτακτων αναγκών προσωρινής στέγασης 

προσφύγων. (Εισηγητής Δήμαρχος). 

2. Επιλογή υδρονομέων άρδευσης αρδευτικής περιόδου 2016. (Εισηγητής κ. Κετσετζής). 

3. Έγκριση υποβολής πρότασης Έργου στο Πρόγραμμα συνεργασίας INTERREG Balkan- 

Mediterranean. (Εισηγητής κ. Πάνου). 

4. Σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσίας για τον καθαρισμό φρεατίων αποχετευτικού δικτύου. 

(Εισηγητής κ. Στόικος). 

5. Διόρθωση χρηματικών καταλόγων- επιστροφή αχρεωστήτως ποσού. (Εισηγητής κ. Παπαστεφάνου). 

6. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών από κατασχέσεις σε οφειλέτες του Δήμου και 

επιστροφή τέλους εγγύησης. (Εισηγητής κ. Δεδούσης). 

7. Υποχρεωτική αναμόρφωση του Πρ/σμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 της ΚΥΑ 26945/31-

07-2015. (Εισηγητής κ. Παπαστεφάνου). 

8. Αναμόρφωση του Πρ/σμού, δημιουργία και ενίσχυση πιστώσεων. (Εισηγητής κ. Παπαστεφάνου). 

9. Τροποποίηση Τεχν. Προγράμματος της Τ.Κ Δαφνουδίου για την εκτέλεση του έργου «Επέκταση 

αρδευτικού δικτύου και κατασκευή υδροστομίου στην Τ.Κ Δαφνουδίου», Πρ/σμού 5.000,00 € 

(Εισηγητής κ. Μουζάς). 

10. Καθορισμός αριθμού ασκούμενων σπουδαστών των ΕΠΑΣ, μαθητείας του ΟΑΕΔ. (Εισηγήτρια κ. 

Πυρινή). 

11. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (Υπηρεσία 

ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης). (Εισηγήτρια κ. Πυρινή). 

12. Υποβολή πρότασης για την ίδρυση- διατήρηση  τμημάτων ένταξης Α/θμιας εκπαίδευσης. (Εισηγητής 

κ. Ζάγκας). 

13. Υποβολή πρότασης για την ίδρυση- διατήρηση  τμημάτων ένταξης Β/θμιας εκπαίδευσης. (Εισηγητής 

κ. Ζάγκας). 

14. Διάθεση πίστωσης για την χρηματοδότηση του Συλλόγου «ΟΡΦΕΑΣ» Ν. Σκοπού. (Εισηγήτρια κ. 

Παπουτσή). 

15. Απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών τροφίμων- δεξιώσεων, για τις ανάγκες των Ν.Π του Δήμου, 

μέσω της διαδικασίας διαπραγμάτευσης (προμήθεια ειδών παντοπωλείου , νερά – αναψυκτικά και 

ειδών ζαχαροπλαστικής για τις ανάγκες της Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Εμμ.Παππά). 

(Εισηγήτρια κ. Παπουτσή). 

16. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αρδευτικό δίκτυο Μονόβρυσης (Α΄ φάση). 

(Εισηγητής κ. Καρατσορμπατζής). 
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17. Διαγραφές διορθώσεις στους χρηματικούς καταλόγου του Δήμου, έτους 2015. (Εισηγητής κ. 

Χριστοδούλου). 

18. Τροποποίηση της αριθ. 52/2016 προηγούμενης απόφασης του Δ.Σ που αφορούσε την χορήγηση νέων 

θέσεων στις λαϊκές Χρυσού και Ν. Σκοπού. (Εισηγητής κ. Μπαζδάνης). 

19. Έγκριση Απολογισμού του Κέντρου Αλληλεγγύης και κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου 

(Κ.Α.Κ.Π.Ο), έτους 2015. (Εισηγητής κ. Ζάγκας). 

20. Περί χορήγησης άδειας στιγμιαίας χρήσης πεζοδρομίου και πεζοδρόμου για την εξυπηρέτηση της 

εισόδου και εξόδου οχημάτων σε ιδιωτικούς χώρους πάρκινγκ. (Εισηγητής κ. Λαζάρου). 

21. Έγκριση υποβολής πρότασης συμμετοχής στην 1
η
 Πρόσκληση του προγράμματος  Διακρατικής 

Συνεργασίας INTERREG Balkan- Mediterranean. (Εισηγητής κ. Κετσετζής). 

22. Αναμόρφωση του Πρ/σμού, τροποποίηση Τεχν. Προγράμματος για την εκτέλεση του έργου 

«Επέκταση δικτύου ύδρευσης στην Δ.Κ Ν. Σουλίου (Τασκούδης Νικόλαος). (Εισηγητής κ. 

Λαζάρου.) 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου 

 

 

 

 

   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΝΤΙΟΣ 


