
                   
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Προσοτσάνη,  21/10/2011

                     
 ΔΗΜΟΣ  ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ   Αριθ.Πρωτ.: 21303.

   **********           
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   Οκτωβρίου  του  έτους  2011  ημέρα 
Πέμπτη  και  ώρα  17:00  μ.μ. να  προσέλθετε  σε  [23η] συνεδρίαση  ΤΑΚΤΙΚΗ, του 
Δημοτικού Συμβουλίου  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στην Προσοτσάνη, για 
λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

1o ΘΕΜΑ Έγκριση  απασχόλησης  ασκούμενων  σπουδαστών  του  Ο.Α.Ε.Δ.  για 
πρακτική  εξάσκηση  στον  Δήμο  Προσοτσάνης  και  καθορισμός  του 
αριθμού  και  των  ειδικοτήτων  αυτών  και  τροποποίηση  του 
προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011 για την εγγραφή 
πιστώσεων σε Κ.Α. για την καταβολή της μισθοδοσίας των ασκούμενων 
σπουδαστών.

2o ΘΕΜΑ Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή (Ο.Ε.Λ.) για τον έλεγχο του Ισολογισμού 
του 2011 του Δήμου Προσοτσάνης [άρθρο 163  του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006)].  

3o ΘΕΜΑ Συγκρότηση  δευτεροβάθμιου  συμβουλίου  επιθεώρησης  θεάτρων  - 
κινηματογράφων.

4o ΘΕΜΑ Έγκριση  –  ψήφιση  του  κανονισμού  λειτουργίας  των  Δημοτικών 
Κοινοτήτων του Δήμου Προσοτσάνης.

5o ΘΕΜΑ Έγκριση του απολογισμού για το χρονικό διάστημα από 1.1.2011 μέχρι 
και 1.9.2011 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου και 
Νηπιαγωγείου Καλής Βρύσης 

6o ΘΕΜΑ Έγκριση  μελετών  και  τευχών  δημοπράτησης  καθώς  και  υποβολή 
πρότασης για την ένταξη στο ΕΣΠΑ των κάτωθι έργων: 
1.-  Αντικατάσταση  εξωτερικού  δικτύου  ύδρευσης   και  κατασκευή 
δεξαμενής Τ.Κ. Φωτολίβους πρ/σμού 610.000,00 ΕΥΡΩ. 
2.-Αντικατάσταση  εξωτερικού  δικτύου  ύδρευσης  των  Τ.Κ. 
Μεγαλοκάμπου, Μικροκάμπου, Σιταγρών, και  Αργυρούπολης, πρ/σμού 
2.148.000,00 ΕΥΡΩ 
3.- Έργα ύδρευσης Δήμου Προσοτσάνης πρ/σμού 310.000,00 ΕΥΡΩ.
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7o ΘΕΜΑ Έγκριση  τεχνικών  προδιαγραφών  για  την  προμήθεια 
προκατασκευασμένης  δεξαμενής  του  Δήμου  Προσοτσάνης 
προϋπολογισμού 98.000,00 ΕΥΡΩ.

8o ΘΕΜΑ Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του 
έργου: Βελτίωση αποχετευτικού δικτύου ομβρίων υδάτων Φωτολίβους.

9o ΘΕΜΑ Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του 
έργου: Διάνοιξη δρόμου και κατασκευή τοιχείου στην Μικρόπολη.

10o ΘΕΜΑ Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του 
έργου:  Ανακατασκευή  δρόμων  μεταξύ  οικιών  Γεωργηεφένδη   - 
Αποστολίδη  και  Γιαννέρη  –  Στυλιανίδη  Δ.Δ.  Φωτολίβους 
προϋπολογισμού 91.000,00 ΕΥΡΩ (πιστώσεις ΣΑΤΑ) 

11o ΘΕΜΑ Αίτημα της κας. Βαρβάρας Κωταϊδου με την οποία αιτείται την μείωση 
του  καταβαλλόμενου  μισθώματος  του  αναψυκτηρίου  που  ενοικιάζει 
από τον Δήμο στην Τ.Κ. Περιχώρας

12o ΘΕΜΑ Αίτημα του κ. Τουριασβίλι Γκίβι με την οποία αιτείται την μείωση του 
καταβαλλόμενου  μισθώματος  του  καφενείου  που  ενοικιάζει  από  τον 
Δήμο στην Τ.Κ.  Αργυρούπολης

13o ΘΕΜΑ Αίτημα της κας.  Ιωαννίδου Κυριακής  για την  διαγραφή τόκων από 
την εκποίηση δημοτικού οικοπέδου στην Τ.Κ. Σιταγρών το έτος 2005. 

14o ΘΕΜΑ Αίτημα  της  κας.  Κοντεσίδου  Δήμητρας  για  την  μείωση  έκτασης 
δημοτικών αγροτεμαχίων τα οποία ενοικιάζει από τον Δήμο στην Τ.Κ. 
Μεγαλοκάμπου.

15o ΘΕΜΑ Έγκριση δαπανών που πραγματοποιήθηκαν στις εκδηλώσεις Προφήτη 
Ηλία  Προσοτσάνης.

16o ΘΕΜΑ Έγκριση  δαπανών  που  πραγματοποιήθηκαν  στις  εκδηλώσεις  της 
Γεωργικής – κτηνοτροφικής έκθεσης Φωτολίβους.

17o ΘΕΜΑ Έγκριση δαπανών που πραγματοποιήθηκαν στις εκδηλώσεις Καθαράς 
Δευτέρας στην Τ.Κ. Φωτολίβους και στην Δ.Κ. Προσοτσάνης.

18o ΘΕΜΑ Έγκριση  δαπανών  που  πραγματοποιήθηκαν  τα  Θεοφάνεια  στις 
εκδηλώσεις <<ΓΙΟΡΤΗ ΜΠΑΜΠΩΣ>> στην Τ.Κ. Πύργων.

19o ΘΕΜΑ Γνωμοδότηση του Δ.Σ.  για  την παραχώρηση ή μη δημόσιας  έκτασης 
4.000 τ.μ.  στον κ. Χατζηγεωργιάδη Ιορδάνη του Γεωργίου στην Τ.Κ. 
Ανθοχωρίου.
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20o ΘΕΜΑ Γνωμοδότηση του Δ.Σ.  για  την παραχώρηση ή μη δημόσιας  έκτασης 
4.000 τ.μ. στον κ. Ταμπαρίκο Παρίσιο στην Τ.Κ. Μικρόπολης.

21o ΘΕΜΑ Γνωμοδότηση του Δ.Σ.  για  την παραχώρηση ή μη δημόσιας  έκτασης 
17.210 τ.μ. στην  Χατζόγλου Νικόλαος Α.Ε.  στην Δ.Σ. Προσοτσάνης

22o ΘΕΜΑ Έγκριση ή μη της Εισήγησης της επιτροπής ποιότητας ζωής για την 
τοποθέτηση  πινακίδων  σήμανσης  (αριθ.  50/2011  απόφαση  της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .

23o ΘΕΜΑ Έγκριση η μη της Απόφασης με  αριθ. 5/2011 της Τ.Κ. Καλής Βρύσης 
με  την οποία προτείνεται  η   απαγόρευση ποτίσματος  εκτός δικτύου 
άρδευσης

24o ΘΕΜΑ Έγκριση ή μη της απόφασης με αριθ. 15/2011 της Τ.Κ. Μικρόπολης με 
την οποία προτείνεται η απαγόρευση  άρδευσης καλλιεργειών από το 
δίκτυο υδροδότησης του χωριού.

25o ΘΕΜΑ Γνωμοδότηση του Δ.Σ. επί της αριθ. 30/2011 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. 
Δήμου  Προσοτσάνης  που  αφορά  στην  πρώτη  τροποποίηση  του 
προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. έτους 2011.

26o ΘΕΜΑ Έγκριση της αριθ. 1/2011 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΤΑΣΠΑ η οποία 
αφορά στην έγκριση του ισολογισμού της ΔΕΤΑΣΠΑ έτους 2010.

27o ΘΕΜΑ Έγκριση  του  ισολογισμού  της  30.09.2011  και  ισολογισμός  έναρξης 
εκκαθάρισης της 1.10.2011 της ΔΕΤΑΣΠΑ του Δήμου Προσοτσάνης.

28o ΘΕΜΑ Έγκριση της αριθ. 25/2011 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.Π. η οποία αφορά 
στην έγκριση του ισολογισμού έναρξης της επιχείρησης. 

29o ΘΕΜΑ Έγκριση της αριθ. 26/2011 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.Π. η οποία αφορά 
στην κατάρτιση του διετούς προγράμματος δράσης της επιχείρησης. 

30o ΘΕΜΑ Έγκριση της αριθ. 27/2011 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.Π. η οποία αφορά 
στην  κατάρτιση  και  ψήφιση  του  προϋπολογισμού  έτους  2011   της 
επιχείρησης. 

31o ΘΕΜΑ Έγκριση της αριθ. 28/2011 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.Π. η οποία αφορά 
στον καθορισμό λειτουργίας τμημάτων  δημιουργικής απασχόλησης και 
αντίτιμου συμμετοχής

32o ΘΕΜΑ Έγκριση της αριθ. 29/2011 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.Π. η οποία αφορά 
στην  πρόταση  για  την  αποζημίωση  Προέδρου  ή  Αντιπροέδρου  και 
μελών του Δ.Σ.  

33o ΘΕΜΑ Τροποποίηση  των  αριθ.  113/2011   και  114/2011  αποφάσεων  του 
Δημοτικού Συμβουλίου.

34o ΘΕΜΑ Τροποποίηση  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2011  για  την 
ενίσχυση  του  Κ.Α.  20/7325.01,  διάθεση  και  ψήφιση  πιστώσεως 
10.229,70 ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α. 23% για την απόδοση στην Δ.Ε.Η. για 

________________________________________________________________________________________________



την  ηλεκτροδότηση  κόμβου  στην  διασταύρωση  Καλλιθέας  –  Καλή 
Βρύσης.

35o ΘΕΜΑ Τροποποίηση  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2011  για  την 
ενίσχυση  του  Κ.Α.  20/7325.01,   διάθεση  και  ψήφιση  πιστώσεως 
236,20 ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α. 23% για την απόδοση στην Δ.Ε.Η. για την 
τοποθέτηση 2 Φ.Σ. και ενός μετρητή  Φ.Ο.Π. στην Δ.Κ. Φωτολίβους.

36o ΘΕΜΑ Τροποποίηση προϋπολογισμού και Προγράμματος εκτελεστέων έργων 
έτους 2011,  για  την εγγραφή του έργου:  Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στην 
θέση  <<ΜΗΛΙΑ>>  στην  Τ.Κ.  Φωτολίβους  πρ/σμού  216.000,00  ΕΥΡΩ 
(πιστώσεις  ΕΠΠΕΡΑΑ
 

37o ΘΕΜΑ Τροποποίηση προϋπολογισμού και Προγράμματος εκτελεστέων έργων 
έτους 2011 για την εγγραφή του έργου: Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών 
σχολείων  Δήμου  Προσοτσάνης  πρ/σμού  72.409,48  ΕΥΡΩ  (πιστώσεις 
ΕΣΠΑ) 

38o ΘΕΜΑ Τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011 
για την ενίσχυση ανεπαρκών πιστώσεων.

39o ΘΕΜΑ Τροποποίηση  προϋπολογισμού  οικον.  έτους  2011  και  ενίσχυση  του 
Κ.Α.00-6824   με  το  ποσό  των  21.760,84  ΕΥΡΩ  για  την  εξόφληση 
υποχρεώσεων της ΔΕΤΑΣΠΑ μέχρι 30.9.2011.

40o ΘΕΜΑ Τροπ/ση πρ/σμού οικον. έτους 2011 και εγγραφή πιστώσεως 3.000,00 
ΕΥΡΩ  σε  Κ.Α.  των  εξόδων  για  την  εκτέλεση   εργασιών 
<<Αντιπλημμυρικής προστασίας χώρου θρησκευτικών εκδηλώσεων Τ.Κ. 
Γραμμένης>>.

41o ΘΕΜΑ Τροποποίηση  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2011  για  την 
μεταφορά  πιστώσεως  7.436,52  ΕΥΡΩ  σε  Κ.Α.  των  εξόδων  για  την 
εκτέλεση χωματουργικών εργασιών σε κοινοχρήστους χώρους.

42o ΘΕΜΑ Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 για εγγραφή 
πιστώσεως 1.600,00 ΕΥΡΩ σε Κ.Α. των εξόδων για την  αγορά από τον 
Δήμο δύο ακινήτων (αγροτεμαχίων)  αριθ.  1409 και 1410 από τον κ. 
Λέκο Χρήστο στην Δ.Κ. Πετρούσας.

43o ΘΕΜΑ Έκδοση  ψηφίσματος  κατά  της  κατάργησης  του  Ειρηνοδικείου 
Προσοτσάνης.

44o ΘΕΜΑ Έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής  των οικονομιών στοιχείων (εσόδων – 
εξόδων) Γ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού 
οικον.  Έτους 2011

45o ΘΕΜΑ Έγκριση  πρωτοκόλλου  Προσωρινής  και  Οριστικής  παραλαβής  του 
έργου: Οδοποιία Δ.Δ. Αργυρούπολης 
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46o ΘΕΜΑ  Συζήτηση για την λειτουργία του χιονοδρομικού κέντρου Φαλακρού.  

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 ΕΥΘΥΜΙΑ Β. ΜΑΝΑΡΙΔΟΥ
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