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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                 Υρυσό      19-09-2018 
   ΝΟΜΟ ΕΡΡΩΝ                                               Αριθ.Πρωτ:  -5997-       
  ΔΗΜΟ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΠΑΠΠΑ                                                

Σαρ. Γ/λζε : 62 046 ΥΡΤΟ ΔΡΡΧΝ       

Πιεξνθνξίεο : Ππξηλή Γήκεηξα 

Σειέθσλα : 23213– 52616 θαη 23213-52615                   ΠΡΟ:  

Σειέθσλν – fax : 23213 – 52618  ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ 

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

 

Π Ρ Ο  Κ Λ Η  Η 
 αο πξνζθαινύκε ζε 9

ε
 ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ στο Δημαρχείο, ζηηο 24 

επτεμβρίου 2018 εκέξα Δευτέρα θαη ώξα 19.30΄,  πξνο ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ γηα ηα 

παξαθάησ ζέκαηα: 

1. Τπνρξεσηηθή αλακόξθσζε εγθεθξηκέλνπ Ο.Π.Γ. έηνπο 2018. (Δηζεγεηήο Γήκαξρνο). 

2. Έγθξηζε ππνβνιήο πξόηαζεο ζην πξόγξακκα Φηιόδεκνο Ι κε ηίηιν «Απνθαηάζηαζε εζσηεξηθνύ 

δηθηύνπ απνρέηεπζεο Σ.Κ Βαιηνηνπίνπ θαη εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο ιπκάησλ. (Δηζεγεηήο 

Γήκαξρνο). 

3. Απνδνρή απόθαζεο έληαμεο θαη ρξεκαηνδόηεζεο, αλακόξθσζε ηνπ Πξ/ζκνύ θαη θαζνξηζκόο ηνπ 

ηξόπνπ εθηέιεζεο ηεο πξάμεο κε ηίηιν «πληήξεζε ζρνιηθώλ θηεξίσλ Γήκνπ Δκκ. Παππά». 

(Δηζεγεηήο θ. ηόηθνο). 

4. Δίζπξαμε ρξεκαηηθνύ πνζνύ από ην Σακείν Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ πνπ θαηαηέζεθε από ηελ 

ΣΑΡ σο απνδεκίσζε γηα πεξηνξηζκέλε δνπιεία δηόδνπ, ιόγσ δηέιεπζεο ηνπ Γηαδξαηηθνύ Αγσγνύ 

Φπζηθνύ Αεξίνπ. (Δηζεγεηήο θ. Κεηζεηδήο). 

5. Αλακόξθσζε ηνπ Πξ/ζκνύ, δεκηνπξγία θαη ελίζρπζε πηζηώζεσλ. (Δηζεγεηήο θ. Κεηζεηδήο). 

6. Γεκηνπξγία πίζησζεο γηα ηελ απεπζείαο αλάζεζεο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν «Απνθνκηδή 

απνξξηκκάησλ Γεκ. Δλόηεηαο Δκκ. Παππά» κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ θαηεπείγνληνο. (Δηζεγεηήο θ. 

ηόηθνο). 

7. Έγθξηζε ηνπ Πξαθηηθνύ ηεο Δπηηξνπήο Δθηίκεζεο θαη θαηακέηξεζεο γηα ηελ αγνξά αθηλήηνπ ηδηνθηεζίαο 

Μαληίδε Γεσξγίνπ ηνπ Υξήζηνπ ηνπ αγξνθηήκαηνο ηεο Σ.Κ Φπρηθνύ. (Δηζεγεηήο Γήκαξρνο) 
8. Γεκηνπξγία πίζησζεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν «Μίζζσζε κερ/ηνο έξγνπ γηα 

απνθαηάζηαζε αγξνηηθήο νδνύ πξόζβαζεο ζην αγξόθηεκα Νενρσξίνπ» κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ 

θαηεπείγνληνο. (Δηζεγεηήο θ. Παλνκκάηεο). 

9. Έγθξηζε παξαρώξεζεο θηεξίνπ ζηέγαζεο Γεκνηηθήο Φηιαξκνληθήο Πεληάπνιεο Γήκνπ Δκκ. Παππά. 

(Δηζεγεηήο θ. Μίιηζηνο). 

10. Παξαρώξεζε ρξήζεο θηεξίσλ ζηέγαζεο παηδηθώλ ζηαζκώλ. (Δηζεγεηήο θ. Καδάθεο). 

11. Παξαρώξεζε ρξήζεο γεπέδνπ Παξαιηκλίνπ ζηελ νκάδα «Απόιισλ Παξαιηκλίνπ». (Δηζεγεηήο θ. 

Γαβξαλίδεο). 

12. Έγθξηζε απόθαζεο πεξί κε πξνβνιήο δηθαησκάησλ από ηνλ Γήκν, δπλ. ηνπ άξζξ. 22
α
 ηνπ Ν. 

4061/12, ζε θάηνηθν ηεο Σ.Κ Νενρσξίνπ. (Δηζεγεηήο Γήκαξρνο). 

13. Παξάηαζε πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ «Οηθνδνκηθέο εξγαζίεο δεκ. ππνδνκώλ» (Δηζεγεηήο θ. 

ηόηθνο).. 

14. Παξάηαζε πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ «Ύδξεπζε άξδεπζε απνρέηεπζε» (Δηζεγεηήο θ. 

ηόηθνο). 

15. Δθκίζζσζε δεκνηηθώλ θαιιηεξγήζηκσλ εθηάζεσλ ζηελ Σ.Κ Ν. θνπνύ. (Δηζεγεηήο θ. Υακάιεο). 

16. Έγθξηζε Πξ/ζκνύ 2019 θιεξνδνηήκαηνο Σαιηαδνύξε. (Δηζεγεηήο  Γήκαξρνο). 

17. Έγθξηζε ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ Πνιηηηζηηθνύ πιιόγνπ Πεζειηλνύ. (Δηζεγεηήο θ. Κνύθνο). 
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18. Γηαγξαθέο δηνξζώζεηο ζηνπο θνξνινγηθνύο θαηαιόγνπο ηνπ Γήκνπ. (Δηζεγεηήο θ. Γεδνύζεο). 

19. Υνξήγεζε άδεηαο παξαγσγνύ ππαίζξηνπ εκπνξίνπ (ιατθώλ αγνξώλ). (Δηζεγεηήο θ. Υξηζηνδνύινπ). 

20. Έγθξηζε πξσηνθόιισλ νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζηώλ. (Δηζεγεηήο θ. Κεηζεηδήο). 

 

 

Η Πξόεδξνο ηνπ Γεκ. πκβνπιίνπ 

 

 

 

 

 

       ΓΗΜΗΣΡΑ ΠΤΡΙΝΗ 

 


