
                   
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Προσοτσάνη, 20 /4/2012  
 ΔΗΜΟΣ  ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ   Αριθ.Πρωτ.: 13783.

   **********           
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 ..27η του μήνα  Απριλίου  του έτους  2012 ημέρα 
Παρασκευή και ώρα        19:30 μ. μ. να προσέλθετε σε [4η] συνεδρίαση ΤΑΚΤΙ-
ΚΗ, του Δημοτικού Συμβουλίου  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στην 

Προσοτσάνη, για λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

1o ΘΕΜΑ Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο επιχειρησιακό πρόγραμμα:  <<ΑΝΑΠΤΥ-
ΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ>> στον άξονα προτεραιότητας 3:  << ΔΙΕΥΚΟ-
ΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ>> στην κατηγορία παρέμβασης 
1:  << ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ>> στην δράση 7:  << ΤΟΠΙΚΑ 
ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙ-
ΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ>>

2o ΘΕΜΑ Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Προσοτσάνης  στην ανοιχτή πρόσκληση του 
Υπουργείου Παιδείας δια βίου μάθησης και θρησκευμάτων για την ίδρυση και 
λειτουργία κέντρων δια βίου μάθησης προς εφαρμογή προγραμμάτων γενικής 
εκπαίδευσης  

3o ΘΕΜΑ Έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής  των  οικονομικών στοιχείων (εσόδων – 
εξόδων)  Α τριμήνου 2012, για τον έλεγχο υλοποίησης του πρ/σμού οικον. 
Έτους 2012.

4o ΘΕΜΑ  Επιλογή πιστωτικού ιδρύματος για την κατάθεση εντόκως των χρηματικών 
διαθεσίμων του Δήμου Προσοτσάνης

5o ΘΕΜΑ  Έγκριση της μελέτης για την αποτύπωση εκτάσεων 40 στρεμμάτων και 50 
στρεμμάτων ΧΑΔΑ Δήμου Προσοτσάνης.

6o ΘΕΜΑ Έγκριση της μελέτης για την αποτύπωση ζώνης μήκους 3,5 χλμ. και πλάτους 
35 μέτρων για την ύδρευση της Τοπικής Κοινότητας Φωτολίβους.

7o ΘΕΜΑ Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια: <<υλικών αποχέτευσης>> 
προϋπολογισμού 25.000,00 ΕΥΡΩ, μετά από άγονο διαγωνισμό.

8o ΘΕΜΑ Καθορισμός  τρόπου  εκτέλεσης  για  την  προμήθεια:  <<υλικών  ύδρευσης>> 
προϋπολογισμού 30.000,00 ΕΥΡΩ, μετά από άγονο διαγωνισμό.
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9o ΘΕΜΑ Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της  εργασίας: <<επισκευή και συντήρηση οχη-
μάτων του Δήμου Προσοτσάνης>> προϋπολογισμού 60.000,00 ΕΥΡΩ, μετά από 
άγονο διαγωνισμό.

10o ΘΕΜΑ Έγκριση της αριθ. 9/2012 απόφαση της ΔΗΚΕΠ η οποία αφορά στην τροπο-
ποίηση του πρ/σμού οικον. έτους 2012.  

11o ΘΕΜΑ Έγκριση χορήγησης άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου ( οπορω-
λαχανικά – όσπρια) στον κ. Μενζιλτζίδη Νικόλαο του Γεωργίου

12o ΘΕΜΑ Έγκριση ανανέωσης  άδειας άσκησης υπαίθριου  πλανόδιου εμπορίου (οπορω-
λαχανικά – όσπρια) στον  Λαζαρίδη Δημήτριο του Ιωάννη.

13o ΘΕΜΑ Έγκριση ανανέωσης  άδειας άσκησης υπαίθριου  πλανόδιου εμπορίου (κινητή 
καντίνα) στον  Μανταζέλη Ηλία του Παναγιώτη.

14o ΘΕΜΑ Αποδοχή ετήσιων οικονομικών επιβαρύνσεων ποσού 14,68 ΕΥΡΩ για την το-
ποθέτηση  Φ.Σ. στην Τ.Κ. Καλής Βρύσης (πάρκο Αγίας Μαρίνας και οικία 
Μαυρουδή Αντωνίου).

15o ΘΕΜΑ Έγκριση διάθεσης πίστωσης 290,53 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α. για την απόδοση της 
στην Δ.Ε.Η. για την σύνδεση παροχής με αριθμό 24079439-01 με το δίκτυο 
διανομής χαμηλής τάσης στην Τ.Κ. Μικροκάμπου. 

16o ΘΕΜΑ Έγκριση διάθεσης πίστωσης 10.229,70 ΕΥΡΩ πλέον 23% Φ.Π.Α. και απόδο-
σης της στην Δ.Ε.Η. σε τρεις ετήσιες άτοκες δόσεις, για την επέκταση του δι-
κτύου της Δ.Ε.Η. για την ηλεκτροδότηση του κόμβου διασταύρωσης Καλλι-
θέας  -  Καλής Βρύσης. 

17o ΘΕΜΑ Έγκριση δαπανών που πραγματοποιήθηκαν για τον εορτασμό της Καθαράς 
Δευτέρας.

18o ΘΕΜΑ Έγκριση δαπανών που πραγματοποιήθηκαν για τον εορτασμό της Εθνικής 
Επετείου 25ης Μαρτίου

19o ΘΕΜΑ Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και προϋπολογισμού του Δήμου οικο-
νομικού έτους 2012 για την εγγραφή του έργου: Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στην 
θέση <<ΚΟΥΡΟΥ ΤΣΑΙ>> της Δ.Κ. Προσοτσάνης του Δήμου Προσοτσάνης προ-
ϋπολογισμού 513.000,00 ΕΥΡΩ. 

20o ΘΕΜΑ Τροποποίηση  του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2012 για 
την εγγραφή της πράξης: Τεχνική Βοήθεια Δήμου Προσοτσάνης συνολικού 
προϋπολογισμού 50.000,00 ΕΥΡΩ η οποία εντάχθηκε στο επιχειρησιακό 
πρόγραμμα <<ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ>> (πίστωση για το 2012 
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20.000,00 ΕΥΡΩ).

21o ΘΕΜΑ Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 για την ενίσχυση της 
ανεπαρκούς πίστωσης  του Κ.Α. 10/6643  (προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης 
για τα κτίρια του Δήμου) με το  ποσό των 9.000,00 ΕΥΡΩ. (αρχική πίστωση 
19.000,00 ΕΥΡΩ) 

22o ΘΕΜΑ Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 για:  
α)την ενίσχυση της ανεπαρκούς πίστωσης  του Κ.Α. 25/6633  (προμήθεια 
χλωρίου) με το  ποσό των 3.000,00 ΕΥΡΩ. (αρχική πίστωση 3.000,00 ΕΥΡΩ)
β) την εγγραφή νέου Κ.Α. 00/6726 με τίτλο : Συμμετοχή του Δήμου στην Αστι-
κή μη Κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία <<ΠΝΟΗ>> και την εγγραφή 
σε αυτόν πιστώσεως 600,00 ΕΥΡΩ.  

23o ΘΕΜΑ Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού του Δήμου,  οικο-
νομικού έτους 2012 για την εγγραφή του έργου: Υδρομάστευση πηγών στις 
τοποθεσίες Αγίου Βλασίου και Κιούνκι Τ.Κ. Καλής Βρύσης   προϋπολογισμού 
9.700,00 ΕΥΡΩ, σε αντικατάσταση των εγγεγραμμένων έργων: α)Συντήρηση 
δεξαμενής άρδευσης Προφήτη Ηλία πρ/σμού 5.000,00 ΕΥΡΩ και β) Τσιμεντο-
στρώσεις   Νεκροταφείων πρ/σμού 4.700,00 ΕΥΡΩ. 

24o ΘΕΜΑ Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού του Δήμου  οικο-
νομικού έτους 2012 για την εγγραφή του έργου: Περίφραξη νεκροταφείων 
Τ.Κ. Χαριτωμένης προϋπολογισμού 6.900,00 ΕΥΡΩ,  σε αντικατάσταση του εγ-
γεγραμμένου έργου: Οδοποιία Τ.Κ. Χαριτωμένης πρ/σμού 6.900,00 ΕΥΡΩ.

25o ΘΕΜΑ Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού του Δήμου,  οικο-
νομικού έτους 2012 για την εγγραφή του έργου: Κατασκευή πάρκου στην Δ.Κ. 
Πετρούσας   προϋπολογισμού 7.000,00 ΕΥΡΩ,  σε αντικατάσταση του εγγε-
γραμμένου έργου: Επέκταση δικτύου ύδρευσης – αποχέτευσης πρ/σμού 
7.000,00 ΕΥΡΩ. 

26o ΘΕΜΑ Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού του Δήμου,  οικο-
νομικού έτους 2012 για την εγγραφή του έργου: Επέκταση δικτύου ύδρευσης 
Τ.Κ. Πύργων       προϋπολογισμού 6.900,00 ΕΥΡΩ,  σε αντικατάσταση του εγ-
γεγραμμένου έργου: Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Τ.Κ. Πύργων πρ/σμού 
6.900,00 ΕΥΡΩ 

27o ΘΕΜΑ Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού του Δήμου,  οικο-
νομικού έτους 2012 για την εγγραφή του έργου: Κρασπεδώσεις δρόμων Τ.Κ. 
Γραμμένης, προϋπολογισμού 6.900,00 ΕΥΡΩ,  σε αντικατάσταση των εγγε-
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γραμμένων  έργων: α)Κατασκευή ποτίστρας στον βοσκότοπο πρ/σμού 
3.500,00 ΕΥΡΩ και β) Κρασπέδωση δρόμων πρ/σμού 3.500,00 ΕΥΡΩ.

28o ΘΕΜΑ Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού του Δήμου,  οικο-
νομικού έτους 2012 για την εγγραφή του έργου: Συντήρηση WC πλατείας Τ.Κ. 
Καλλιθέας, προϋπολογισμού 6.900,00 ΕΥΡΩ,  σε αντικατάσταση του εγγε-
γραμμένου  έργου: Συντήρηση χώρου με ποτίστρες  πρ/σμού 6.900,00 ΕΥΡΩ.

29o ΘΕΜΑ Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού του Δήμου,  οικο-
νομικού έτους 2012 για την εγγραφή του έργου: Στεγανοποίηση δεξαμενής 
ύδρευσης στους Αγίους Αναργύρους Τ.Κ. Μικρόπολης, προϋπολογισμού 
12.000,00 ΕΥΡΩ,  σε αντικατάσταση του εγγεγραμμένου  έργου: Αποπεράτωση 
ομβροδεξαμενής Αλμάερε πρ/σμού 12.000,00 ΕΥΡΩ.

30o ΘΕΜΑ Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με δίμηνη σύμβαση για την κάλυψη εποχι-
κών  αναγκών για την θερινή περίοδο  έτους 2012.

31o ΘΕΜΑ Αίτηση της κας. Μπαλαγιάν Αρούσας για την μεταβίβαση στο όνομα της, του 
μισθωτηρίου  συμβολαίου  που  υπάρχει  μεταξύ  του  συζύγου  της  Έντουαρντ 
Μπαλαγιάν και του Δήμου Προσοτσάνης με το οποίο ενοικιάζει το κατάστημα 
στο Δημοτικό Πάρκο <<Μέγας Αλέξανδρος>>, (λόγω αναπηρίας του συζύγου 
της).  

32o ΘΕΜΑ Έγκριση  προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  της  Περιφερειακής  Ενότητας 
Δράμας και του Δήμου Προσοτσάνης για την υλοποίηση του έργου: Βελτίωση 
οδού Φωτολίβους – Καλού Αγρού συνολικού πρ/σμού 400.000,00 ΕΥΡΩ.  

33o ΘΕΜΑ Έγκριση  προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  της  Περιφερειακής  Ενότητας 
Δράμας και του Δήμου Προσοτσάνης για την υλοποίηση του έργου: Βελτίωση 
βατότητας οδού Προσοτσάνης –  Πετρούσας συνολικού πρ/σμού 150.000,00 
ΕΥΡΩ. 

34o ΘΕΜΑ Ψήφιση του κανονισμού λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς Προσοτσάνης 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΥΘΥΜΙΑ Β. ΜΑΝΑΡΙΔΟΥ
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