
                   
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Προσοτσάνη,  5/8/2011  
 ΔΗΜΟΣ  ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ   Αριθ.Πρωτ.: ..16091..

   **********           
Ταχ. Δ/νση: Χρ. Σακάρη 15         ΠΡΟΣ: 1)Δήμαρχο Προσοτσάνης,   
                   66200, Προσοτσάνη                                2)Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Τηλέφωνα: (25223) 50130, 50150                         3)Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων   
Τηλεομοιότυπο: (25220) 23333                            4) Προέδρους  Τοπικών Κοινοτήτων      
                                                                                   5)Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων 

  6) Δ/νση & Τμήματα Δήμου
                                                                                                          (όπως Πίνακες  Αποδεκτών) 

Σας  παρακαλούμε  την  ....10η του  μήνα  Αυγούστου  του  έτους  2011  ημέρα 
Τετάρτη  και  ώρα  18:00  μ.μ. να  προσέλθετε  σε  [19η] συνεδρίαση  ΤΑΚΤΙΚΗ, του 
Δημοτικού Συμβουλίου  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στην Προσοτσάνη, για 
λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

1o ΘΕΜΑ <<Τροποποιήσεις   προϋπολογισμού  για  λογιστική  τακτοποίηση:  
α)  μεταφορά  πιστώσεως  15.000,00  ΕΥΡΩ  από  τον  Κ.Α.  30-6662.05 
(προμήθεια αμμοχάλικων) στο αποθεματικό για την ενίσχυση του
β)  Μεταφορά  πιστώσεως  2.100,00  ΕΥΡΩ  από  τον  Κ.Α.  30/6641.01 
(προμήθεια λιπαντικών) στο αποθεματικό για την ενίσχυση του>>.

2o ΘΕΜΑ <<Τροπ/ση  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους   2011  και  εγγραφή 
πιστώσεως 21.525,00 ΕΥΡΩ στον Κ.Α. 15/7311.01 για την εκπόνηση 
μελέτης για την Κατασκευή υπαίθριου μουσείου Αγγίτη.

3o ΘΕΜΑ <<Τροπ/ση πρ/σμού οικον. έτους 2011 για την μεταφορά πιστώσεως 
7.827,00  ΕΥΡΩ  από  τον  Κ.Α.30-7411.01  (μελέτες  για  κατασκευές  - 
επεκτάσεις  κ.λ.π.  κτιρίων)  σε  νέο Κ.Α.  των εξόδων για την σύνταξη 
μελέτης για την ενεργειακή αναβάθμιση του  σχολικού κτιρίου Γενικού 
Λυκείου Γυμνασίου Δ. Προσοτσάνης >>

4οΘΕΜΑ: <<Τροποποίηση  προϋπολογισμού  οικον.  έτους  2011  για  λογιστική 
τακτοποίηση των Κ.Α. 4131.01 των εσόδων και 8231.01 των εξόδων 
που αφορά σε απόδοση ασφαλιστικών εισφορών στο ΤΕΑΗΕ>>

5o ΘΕΜΑ «Έγκριση  εκμίσθωσης  (8)  οκτώ  χημικών  τουαλετών  και  ορισμός 
επιτροπής  διενέργειας  του  διαγωνισμού  του  άρθρου  1  του  Π.Δ. 
270/1981»

6οΘΕΜΑ: <<Έγκριση σύμβασης συνεργασίας με τον  Δήμο Δράμας για την εκτέλεση 
εργασιών με μηχανήματα:   διαμορφωτή γαιών (γκρέιντερ)   που διαθέτει  ο 
Δήμος Προσοτσάνης και πλυντηρίου κάδων που διαθέτει ο Δήμος Δράμας>>

7ο ΘΕΜΑ «Αντικατάσταση  της  άδειας  άσκησης  υπαίθριου  στάσιμου  εμπορίου  που 
χορηγήθηκε  στον  κ.  Πετρόπουλο   Γεώργιο,  στην  σύζυγο  του  Καρατζιώτη 
Κωνσταντινιά για λόγους υγείας»

8οΘΕΜΑ: «Έγκριση  της  με  αριθ.  13/2011  απόφασης  του  Δ.Σ.  του  Ν.Π.Δ.Δ.  Δήμου 
Προσοτσάνης  που  αφορά  στον  καθορισμό  ύψους  τροφείων  των  Παιδικών 
σταθμών». 

________________________________________________________________________________________________



9o ΘΕΜΑ <<Έγκριση  της αριθ. 4/2011 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου 
Φωτολίβους  που  αφορά  στην  έγκριση  του    απολογισμού  για  το  χρονικό 
διάστημα από 1.1.2011 μέχρι και 14.6.2011>>

10ο ΘΕΜΑ <<Αποδοχή  χρηματοδότησης  20.000,00  ΕΥΡΩ  (επιχορήγηση  σε  Ο.Τ.Α.  για 
παιδικές  εξοχές)  αναμόρφωση  προϋπολογισμού  και  εγγραφή  πιστώσεως 
20.000,00  ΕΥΡΩ  σε  Κ.Α.  του  προϋπολογισμού   για  δαπάνες  συντήρησης 
παιδικών κατασκηνώσεων>> 

11οΘΕΜΑ: <<Λήψη απόφασης για την Εκποίηση ή μη δημοτικής έκτασης 6.175 τ.μ. 
από το αριθ. 3025 αγροτεμάχιο >>

12οΘΕΜΑ: <<Λήψη απόφασης για την Εκποίηση ή μη Δημοτικής έκτασης 6.000,00 τ.μ. 
από το αριθ. 3025 αγροτεμάχιο >>

13οΘΕΜΑ: <<Λήψη απόφασης για την Εκποίηση ή μη Δημοτικής έκτασης 5.392 τ.μ. από 
το αριθ. 3025 αγροτεμάχιο>>

14o ΘΕΜΑ << Λήψη απόφασης για την Εκποίηση η μη Δημοτικής έκτασης 12.705 
τ.μ. από το αριθ. 3025 αγροτεμάχιο >>

15o ΘΕΜΑ <<Λήψη  απόφασης  για  την  Εκποίηση  ή  μη   Δημοτικής  έκτασης 
4.000,00 τ.μ. από το αριθ. 3025 αγροτεμάχιο>>

16o ΘΕΜΑ <<Λήψη  απόφασης  για  την  Εκποίηση  ή  μη   Δημοτικής  έκτασης 
2.000,00 τ.μ. από το αριθ. 161 αγροτεμάχιο>>

17o ΘΕΜΑ <<Λύση σύμβασης  παραχώρησης χρήσης για την απεγκατάσταση του 
Μηχανήματος αυτόματων συναλλαγών της Εμπορικής Τράπεζας>>

18o ΘΕΜΑ <<Έγκριση  πρωτοκόλλου  Προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του 
έργου: Κατασκευή κέντρου κοινωνικής μέριμνας Τ.Δ. Φωτολίβους 
(Β φάση) 

19o ΘΕΜΑ << Διάθεση – ψήφιση πιστώσεως 15.000,00 ΕΥΡΩ για την διοργάνωση 
της  Γεωργικής  –  εμπορικής  έκθεσης  και  γιορτής  βαμβακιού  Τ.Κ. 
Φωτολίβους>>

20o ΘΕΜΑ <<Έγκριση  της  αριθ.  6/2011  απόφασης  του  Δ.Σ.   της  Δημοτικής 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Προσοτσάνης που αφορά στην ψήφιση του 
Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της επιχείρησης>> 

21o ΘΕΜΑ <<Έγκριση  της  αριθ.  7/2011  απόφασης  του  Δ.Σ.   της  Δημοτικής 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Προσοτσάνης που αφορά στην ψήφιση του 
Κανονισμού Προσωπικού της επιχείρησης>> 

22o ΘΕΜΑ <<Έγκριση  της  αριθ.  8/2011  απόφασης  του  Δ.Σ.   της  Δημοτικής 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Προσοτσάνης που αφορά στην ψήφιση του 
Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης της επιχείρησης >> 

________________________________________________________________________________________________



23o ΘΕΜΑ <<Έγκριση  της  αριθ.  9/2011  απόφασης  του  Δ.Σ.   της  Δημοτικής 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Προσοτσάνης που αφορά στην ψήφιση του 
Κανονισμού  Διοίκησης  και  λειτουργίας  του  Διοικητικού  Συμβουλίου 
της επιχείρισης>>

24o ΘΕΜΑ <<Έγκριση  της  αριθ.  10/2011  απόφασης  του  Δ.Σ.   της  Δημοτικής 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Προσοτσάνης που αφορά στην ψήφιση του 
Κανονισμού λειτουργίας σπηλαίου πηγών Αγγίτη>> 

25o ΘΕΜΑ Έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής  των οικονομιών στοιχείων (εσόδων – 
εξόδων)  B τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του πρ/σμού οικον. 
Έτους 2011

26o ΘΕΜΑ <<Τροπ/ση πρ/σμού οικον. έτους 2011 για την μεταφορά πιστώσεως 7.827,00 
ΕΥΡΩ από τον  Κ.Α.30-7411.01  (μελέτες  για  κατασκευές  -  επεκτάσεις  κ.λ.π. 
κτιρίων) σε νέο Κ.Α. των εξόδων για την σύνταξη μελέτης για την ενεργειακή 
αναβάθμιση του  σχολικού κτιρίου Δημοτικού Σχολείου  Τ.Κ. Φωτολίβους >>

27o ΘΕΜΑ <<Απόδοση Οικονομικής Ενίσχυσης ποσού 88.000,00 ΕΥΡΩ (Κ.Α.00-6715,04) 
στο  Νομικό  Πρόσωπο  Δημοσίου  Δικαίου  Δήμου  Προσοτσάνης  για  την 
εξόφληση  ληξιπρόθεσμων εισφορών του  τέως Ν.Π.  Κ.Α.Π.Η.  Προσοτσάνης 
προς το Ι.Κ.Α.  >>

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΥΘΥΜΙΑ Β. ΜΑΝΑΡΙΔΟΥ
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