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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Χρυσό      16-12-2020 
   ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                               Αριθ.Πρωτ:  -10453-       
  ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ                                                

Ταχ. Δ/νση : 62 046 ΧΡΥΣΟ ΣΕΡΡΩΝ       

Πληροφορίες : Κούντιος Γεώργιος 

Τηλέφωνα : 23213– 52616 και 23213-52615                   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 καλούμε στην 14η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 21 Δεκεμβρίου 2020 ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 19:30 που θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, 

όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 

177 και 184 του ν.4635/2019και του άρθρου 10 της από11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ Α ́ 55/11-3-2020),και με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π. οικ: 71342/06-11-2020, ΦΕΚ 

3849.τ. Β ́, η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της 

διάδοσης του κορωνοϊού (COVID-19), θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, με τα παρακάτω 

θέματα ημερήσιας διάταξης  

 
1.  Αποδοχή παραίτησης μέλους από την Οικονομική Επιτροπή. (Εισηγητής Δήμαρχος) 

2. Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης  στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»  άξονας προτεραιότητας Παιδεία, 

Πολιτισμός, Τουρισμός, Αθλητισμός με τίτλο «Αξιοποίηση κτιριακού αποθέματος των Δήμων» του έργου 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ». Πρόσκληση ΑΤ07.(Εισηγητής 

Δήμαρχος). 

3. Αναμόρφωση του Πρ/σμού, ενίσχυση Κ.Α. (Εισηγητής κ. Τζιμουλάκος). 

4. Αναμόρφωση του Πρ/σμού, αποδοχή ποσού 42.380,00 € για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολικών 

μονάδων του Δήμου. (Εισηγητής κ. Τζούλης). 

5. Αναμόρφωση του Πρ/σμού για την απόδοση κρατήσεων, ενίσχυση Κ.Α. (Εισηγητής κ. Τζιμουλάκος). 

6. Αναμόρφωση του Πρ/σμού για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του Κέντρου Κοινότητας και ενίσχυση 

πιστώσεων. (Εισηγητής κ. Τζιμουλάκος). 

7. Αναμόρφωση του Πρ/σμού για την ενίσχυση και δημιουργία πιστώσεων του Πρ/σμού 2020. (Εισηγητής κ. 

Τζιμουλάκος). 

8. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ με τετράμηνη σύμβαση για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών 

της υπηρεσίας καθαριότητας οι οποίες προέκυψαν από την ανάγκη λήψης μέτρων για τον περιορισμό της 

διασποράς του Κορωνοϊού COVID-19. (Εισηγητής κ. Στόικος). 

9. Συγκρότηση Επιτροπής για την σφράγιση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. (Εισηγητής κ. 

Βακιρτζής). 

10. Συγκρότηση Επιτροπής για την αξιολόγηση των ενστάσεων κατά την διάρκεια σύναψης δημοσίων συμβάσεων 

προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών. (Εισηγητής κ. Δεδούσης) 
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11. Συγκρότηση Επιτροπής για την παραλαβή γενικών υπηρεσιών του Δήμου για το έτος 2021. (Εισηγητής 

κ.Τζιμουλάκος). 

12. Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών του Δήμου για το έτος 2021. (Εισηγητής 

κ. Στόικος). 

13. 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. Τζιμουλάκος). 

14. 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). 

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

16. Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών διαφορών. (Εισηγητής κ. Βακιρτζής). 

17. Καθορισμός Επιτροπής Παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Αγροτική Οδοποιία Τ.Κ Παραλιμνίου Δήμου 

Εμμ. Παππά». (Εισηγητής κ. Στόικος). 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

        

          ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΝΤΙΟΣ 


		2020-12-17T12:50:39+0200
	ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ




