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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

 

 Σας προσκαλούμε σε 9η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο, στις 23 Σεπτεμβρίου 

2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00΄,  προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα: 

 

1. Ορισμός μελών στο Δ.Σ του Ν.Π με την επωνυμία «Κέντρο Αλληλεγγύης και κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Εμμ. 

Παππά και ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου. (Εισηγητής Δήμαρχος).  

2. Ορισμός μελών στο Δ.Σ του Ν.Π «Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Εμμ. Παππά» και ορισμός Προέδρου και 

Αντιπροέδρου. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος) 

3. Ορισμός μελών στο Δ.Σ του Ν.Π «Δημοτική Φιλαρμονική Πεντάπολης Δήμου Εμμ Παππά», ορισμός Προέδρου 

και Αντιπροέδρου. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος) 

4. Συγκρότηση Επιτροπής για την παραλαβή τεχνικών έργων αξίας έως 5.869,41 €. (Εισηγητής κ. Στόικος). 

5. Συγκρότηση Επιτροπής για την εκτίμηση της αξίας των προς εκποίηση, ανταλλαγή, αγορά, μίσθωση ακινήτων, 

των προς εκποίηση κινητών πραγμάτων και των προς εκμίσθωση (χωρίς δημοπρασία) ακινήτων και της 

καταλληλότητας ακινήτων για αγορά, μίσθωση. (Εισηγητής κ. Μπάλτσιος). 

6. Συγκρότηση Επιτροπής για την διενέργεια δημοπρασιών για την εκποίηση, ανταλλαγή, αγορά, εκμίσθωση, 

μίσθωση  ακινήτων και την εκποίηση, εκμίσθωση κινητών πραγμάτων του Δήμου.(Εισηγητής κ. Δεδούσης). 

7. Αναμόρφωση του Πρ/σμού, δημιουργία- ενίσχυση πιστώσεων. (Εισηγητής κ. Μπάλτσιος). 

8. Αποδοχή επιχορήγησης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για αδέσποτα ζώα- Αναμόρφωση του 

Πρ/σμού. (Εισηγητής κ. Δεδούσης). 

9. Αποδοχή χρηματοδότησης για καταβολή εκλογικής αποζημίωσης στο προσωπικό του Δήμου για τις Δημοτικές-

Περιφερειακές και τις εκλογές για την ανάδειξη μελών Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου- Αναμόρφωση του 

Πρ/σμού. (Εισηγητής κ. Μπάλτσιος). 

10. Έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης για την χορήγηση άδειας διέλευσης αγωγού στα πλαίσια των 

έργων «Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Ν. Σουλίου» και «Αγωγοί μεταφοράς λυμμάτων Δήμου Εμμ. Παππά». 

(Εισηγητής κ. Στόικος). 

11. Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης στις σχολικές επιτροπές του Δήμου για την κάλυψη λειτουργικών 

δαπανών. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος). 

12. Ορισμός δικαιούχων κινητής τηλεφωνίας του Δήμου καθορισμός των ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων. 

(Εισηγητής κ. Μπάλτσιος). 

13. Αναμόρφωση του Πρ/σμού, ενίσχυση πίστωσης για την προμήθεια εμφιαλωμένου νερού για τους κατοίκους των 

συνοικισμών Μετάλλων- Συκιάς. (Εισηγητής κ. Μπάλτσιος). 
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14. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Εμμ. 

Παππά και του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρ. 

Μακεδονίας για την Πράξη «Προμήθεια εξοπλισμού συλλογής βιοαποβλήτων στους Δήμου της Περιφ. Κεντρ. 

Μακεδονίας. (Εισηγητής Δήμαρχος). 

15. Επικαιροποίηση της αριθ. 95/2019 ΑΔΣ με θέμα «Έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης στο 

Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και 

δραστηριότητες των δήμων» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με τίτλο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για 

την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες». (Εισηγητής Δήμαρχος). 

16. Επικαιροποίηση της αριθ. 96/2019 ΑΔΣ με θέμα Έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα 

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και Πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες 

των δήμων» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με τίτλο «Εκπόνηση μελετών και υλοποίησης μέτρων και μέσων 

πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας» (Εισηγητής Δήμαρχος). 

17. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανόρυξη υδρευτικών γεωτρήσεων Τ.Κ Δαφνουδίου και 

Παραλιμνίου». (Εισηγητής κ. Στόικος). 

18. Λύση σύμβασης εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ Μονόβρυσης. (Εισηγητής κ. Καρατσορμπατζής). 

19. Επικαιροποίηση της αριθ. 37/2019 προηγούμενης απόφασης του Δ.Σ περί «Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην 

Τ.Κ Μετάλλων για την εγκατάσταση κτηνοτροφικής μονάδας». Εισηγητής κ. Τσάτζος). 

20. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για τις Τραπεζικές συναλλαγές. (Εισηγητής κ. Μπάλτσιος). 

21. Ορισμός εκπροσώπων για υπογραφή της δήλωσης ορισμού υπεύθυνου λογαριασμού προς την Τράπεζα της 

Ελλάδος. (Εισηγητής κ. Μπάλτσιος). 

22. Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού προς την Τράπεζα της Ελλάδος. (Εισηγητής κ. Μπάλτσιος). 

23. Τροποποίηση της αριθ. 188/2018 ΑΔΣ με θέμα: Καθορισμός του ημερήσιου τέλους από τους προσερχόμενους 

στις λαϊκές  αγορές του Δήμου Εμμ. Παππά. (Εισηγητής κ. Μπάλτσιος). 

24. Χορήγηση άδειας παραγωγού υπαίθριου εμπορίου (Λαϊκών αγορών). (Εισηγητής κ. Βακιρτζής). 

25. Παραχώρηση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών. (Εισηγητής κ. Βακιρτζής). 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

 

                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΝΤΙΟΣ 
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