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   **********           
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  ..29η του  μήνα  Φεβρουαρίου  του  έτους  2012 
ημέρα Τετάρτη  και ώρα        18:30 μ. μ. να προσέλθετε σε  [2η]  συνεδρίαση 

ΤΑΚΤΙΚΗ, του Δημοτικού Συμβουλίου  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα 

στην Προσοτσάνη, για λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

1o ΘΕΜΑ Έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής  των οικονομικών στοιχείων (εσόδων – 
εξόδων)  Δ  τριμήνου  2011,  για  τον  έλεγχο  υλοποίησης  του  πρ/σμού 
οικον.  Έτους 2011

2o ΘΕΜΑ Έγκριση για την υποβολή πρότασης για ένταξη δράσης του Δήμου 
Προσοτσάνης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα <<Μακεδονία – Θράκη>> 
στον  άξονα προτεραιότητας <<αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής 
στην Π.Α.Μ.Θ.>>  στην θεματική προτεραιότητα <<υποδομές στον τομέα 
της φροντίδας παιδιών>> με ΚΩΔ. 77,  και στην κατηγορία πράξης 
<<βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί>> με ΚΩΔ. 7701.

3o ΘΕΜΑ Πρόταση συνεργασίας για υποβολή πρότασης υλοποίησης σχεδίων 
δράσης στο πλαίσιο των προγραμμάτων << Τοπικά σχέδια για την 
απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών 
εργασίας και τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες 
μέσω των ενδιάμεσων διαχειριστικών αρχών ΕΔΑ και ΠΕΠ 2007 – 2013 
και της ειδικής υπηρεσίας για την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική 
οικονομία αντίστοιχα

4o ΘΕΜΑ Ορισμός αναπληρωτή Δημάρχου στην τριμελή επιτροπή χορήγησης 
βεβαιώσεων του άρθρου 3 παρ. 6 του Π.Δ. 52/2006. 

5o ΘΕΜΑ Χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου 
(οπορωλαχανικά – όσπρια) στον Μενζιλτζίδη Νικόλαο του Γεωργίου

6o ΘΕΜΑ Χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου εμπορίου (ΚΑΝΤΙΝΑ) στην Σαμαρά 
Ευγενία του Στεργίου

________________________________________________________________________________________________



7o ΘΕΜΑ Χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου  εμπορίου (ΚΑΝΤΙΝΑΣ) στον 
Μουρατίδη Θεόδωρο του Λαζάρου.

8o ΘΕΜΑ Χορήγηση ανανέωσης άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου 
(οπορωλαχανικά – όσπρια) στον Σουμπάκη Παντελή του Χρήστου.

9o ΘΕΜΑ Χορήγηση άδειας (αλλαγή δραστηριότητας) από υπαίθριο στάσιμο 
εμπόριο σε υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο της Καρατζιώτη Κωνσταντίας 
του Μιχαήλ.

10o ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης για την συγκρότηση επιτροπών του Δήμου για το έτος 
2012. 
(α) ΕΚΠΟΤΑ, άρθρο 46, 
β) ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 28, 
γ)συντήρησης  Επισκευής  Οχημάτων, 
δ)παραλαβής εργασιών υπηρεσιών του  Π.Δ. 28/1980, 
ε)εκποίησης, αγοράς, εκμίσθωσης ακίνητης & κινητής περιουσίας, 
 άρθρα 186, 191, 192 του Δ.Κ.Κ. Ν.3463/2006 
στ) καταλληλότητας ακινήτων άρθρο 194 Δ.Κ.Κ., Ν. 3463/2006

11o ΘΕΜΑ Ορισμός - Συγκρότηση επιτροπής για την κατάρτιση 
φορολογικών/βεβαιωτικών καταλόγων έτους 2011

12o ΘΕΜΑ Ορισμός - Συγκρότηση Επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με 
συμβιβασμό για το έτος 2011

13o ΘΕΜΑ Ορισμός - Συγκρότηση επιτροπής για την κατάρτιση Μητρώων Αρρένων 
έτους 2012.

14o ΘΕΜΑ Ορισμός  - Συγκρότηση  επιτροπής  σφράγισης  καταστημάτων 
υγειονομικού ενδιαφέροντος και εκτέλεσης διοικητικών πράξεων για 
το έτος 2012.

15o ΘΕΜΑ Διάθεση πίστωσης 1788,80 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ 23% για την απόδοση της 
στην Δ.Ε.Η. για την επέκταση του δικτύου ΦΟΠ στην Τ.Κ. Μικρόπολης. 

16o ΘΕΜΑ Διάθεση πίστωσης 236,20 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ 23% για την απόδοση της 
στην Δ.Ε.Η. για την επέκταση του δικτύου ΦΟΠ στην Τ.Κ.  Φωτολίβους.

17o ΘΕΜΑ Αποδοχή από τον Δήμο του με αριθ.  κυκλοφορίας ΚΗΥ 1359 οχήματος 
της Π.Ε.Δ. (πρώην Τ.Ε.Δ.Κ.) 

________________________________________________________________________________________________



18o ΘΕΜΑ Τροποποίηση προϋπολογισμού οικον. έτους 2012 και εγγραφή 
πιστώσεως 10.913,40 ΕΥΡΩ σε Κ.Α. των εξόδων,  για την συμμετοχή 
του Δήμου στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. 
Α.Α.Ε

19o ΘΕΜΑ Ψήφιση – διάθεση πίστωσης 25.000,00 ΕΥΡΩ σε βάρος του Κ.Α. 
00/6443 των εξόδων του προϋπολογισμού για δαπάνες δεξιώσεων και 
εθνικών ή τοπικών εορτών. 

20o ΘΕΜΑ Προτάσεις για μεταβολές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Προσοτσάνης.
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΥΘΥΜΙΑ Β. ΜΑΝΑΡΙΔΟΥ
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