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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Χρυσό      08-06-2016 
   ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                               Αριθ.Πρωτ:  -7353-       
  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 13 

Ιουνίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 21.00΄,  προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω 

θέματα: 

1. Καθορισμός ειδικότητας πρόσληψης δύο (2) θέσεων προσωπικού ΙΔΟΧ. (Εισηγήτρια κ. Πυρινή). 

2. Έγκριση εφαρμογής εγχειριδίου διαδικασιών τεκμηρίωσης της διοικητικής ικανότητας του Δήμου για 

την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων προγραμματικής περιόδου 2014-2020. (ΕΣΠΑ 2014-

2020). (Εισηγητής Δήμαρχος). 

3. Έγκριση υποβολής πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές μεταφορών, περιβάλλον και 

αειφόρος ανάπτυξη», άξονας προτεραιότητας 14. (Εισηγητής Δήμαρχος). 

4. Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Επισκευή συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων 

ύδρευσης», Πρ/σμού 45.000,00 €. (Εισηγητής κ. Στόικος). 

5. Επιχορήγηση του Ναυταθλητικού Περιβαλλοντικού Συλλόγου Πεθελινού «Κερκινίτης» για την 

πραγματοποίηση Πανελλήνιου πρωταθλήματος κωπηλασίας. (Εισηγητής κ. Κούκος). 

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

7. Αναμόρφωση του Πρ/σμού, τροποποίηση Τεχν. Προγράμματος της Τ.Κ Τούμπας, έτους 2016. 

(Εισηγητής κ. Λύκος). 

8. Συμμετοχή του Δήμου στο έργο Επέκταση δικτύου ΦΟΠ στην Τ.Κ Πεντάπολης. (Εισηγητής κ. 

Μήλτσιος). 

9. Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών καθαριότητας υγιεινής και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του 

Δήμου και των Ν.Π για το χρονικό διάστημα από 01-09-2016 έως και 31-08-2017. (Εισηγητής κ. 

Παπαστεφάνου). 

10. Έγκριση διενέργειας προμήθειας τροφίμων, γάλακτος και ειδών δεξιώσεων για τις ανάγκες του 

Δήμου και των Ν.Π για το χρονικό διάστημα από΄01-09-2016 έως και 31-08-2017. (Εισηγητής κ. 

Παπαστεφάνου.) 

11. Έγκριση διενέργειας προμήθειας φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες 

του Δήμου και των Ν.Π για το χρονικό διάστημα από 01-09-2016 έως και 31-08-2017. (Εισηγητής κ. 

Παπαστεφάνου.) 

12. Έγκριση 1
ου

 Α.Π του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που 

προκαλούνται από θεομηνίες. (Εισηγητής κ. Στόικος). 

13. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων. (Εισηγητής κ. Παπαστεφάνου). 

14. Διορθώσεις στους χρηματικούς καταλόγου του Δήμου. (Εισηγητής κ. Παπαστεφάνου). 

15. Απευθείας αγορά ακινήτου στην περιοχή ΖΗΛΙ. (Εισηγητής κ. Κώρης). 

16. Έγκριση εξόδων κίνησης για την μετάβαση του Δημάρχου στην Αθήνα. (Εισηγητής κ. 

Παπαστεφάνου). 

17. Έγκριση εξόδων κίνησης υπαλλήλου του Δήμου για την μετάβασή της στην Θες/νίκη για την 

συμμετοχή της σε σεμινάρια. (Εισηγητής κ. Παπαστεφάνου). 
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18. Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου. (Εισηγητής κ. Παπαστεφάνου). 

 

Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου 

 

 

 

 

 

 

     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΝΤΙΟΣ 


