
                   
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Προσοτσάνη,  14/11/2011

                     
 ΔΗΜΟΣ  ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ   Αριθ.Πρωτ.: …22644.

   **********           
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  ....18η του  μήνα   Νοεμβρίου  του  έτους  2011  ημέρα 
Παρασκευή και  ώρα 18:00 μ.μ. να  προσέλθετε  σε  [24η] συνεδρίαση  ΤΑΚΤΙΚΗ, του 
Δημοτικού Συμβουλίου  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στην Προσοτσάνη, για 
λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

1o ΘΕΜΑ Έγκριση  μελετών  και  τευχών  δημοπράτησης  καθώς  και  υποβολή 
πρότασης για την ένταξη στο ΕΠΕΕΡΑΑ των κάτωθι έργου: 
1.-  Αποκατάσταση  Χ.Α.Δ.Α.  στην  θέση  <<ΚΟΥΡΟΥ  ΤΣΑΙ>>  της  Δ.Κ. 
Προσοτσάνης  του  Δήμου  Προσοτσάνης  προϋπολογισμού  513.000,00 
ΕΥΡΩ. 

2o ΘΕΜΑ Αποδοχή χρηματοδότησης 6.531.540,33 ΕΥΡΩ, τροποποίηση τεχνικού 
προγράμματος εκτελεστέων έργων  και προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2011 για την εγγραφή του έργου: <<Εγκατάσταση επεξεργασίας 
λυμάτων  Προσοτσάνης>>  στο  οποίο  συμπεριλαμβάνονται  τα  δύο 
υποέργα:
Α)  Κατασκευή  εγκατάστασης  επεξεργασίας  λυμάτων  οικισμού 
Προσοτσάνης, προϋπολογισμού 6.331.540,33 ΕΥΡΩ 
Β)  Τεχνικός  σύμβουλος  για  το  έργο:  Κατασκευή  εγκατάστασης 
επεξεργασίας  λυμάτων   οικισμού  Προσοτσάνης,  προϋπολογισμού 
200.000,00 ΕΥΡΩ.   

3o ΘΕΜΑ Τροποποίηση  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2011  για  την 
ενίσχυση ανεπαρκών πιστώσεων του προϋπολογισμού.  

4o ΘΕΜΑ «Επέκταση του τέλους σύνδεσης ύδρευσης στην Περιφέρεια του τέως 
Δήμου Σιταγρών νυν Δημοτική Ενότητα Σιταγρών»

5o ΘΕΜΑ «Επέκταση του τέλους σύνδεσης αποχέτευσης  στην Περιφέρεια του 
τέως Δήμου Σιταγρών,  νυν Δημοτική Ενότητα Σιταγρών»

6o ΘΕΜΑ «Αναπροσαρμογή του συντελεστή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας»

________________________________________________________________________________________________



7o ΘΕΜΑ «Καθορισμός  Δημοτικών  τελών  Καθαριότητας  και  ηλεκτροφωτισμού 
έτους   2012»

8o ΘΕΜΑ «Καθορισμός Δημοτικών τελών και δικαιωμάτων ύδρευσης έτους 2012»

9o ΘΕΜΑ «Καθορισμός  Δημοτικών  τελών  και  δικαιωμάτων  αποχέτευσης  έτους 
2012»

10o ΘΕΜΑ «Καθορισμός Δημοτικών τελών και δικαιωμάτων άρδευσης έτους 2012»

11o ΘΕΜΑ «Καθορισμός Δημοτικών τελών και δικαιωμάτων Νεκροταφείων έτους 
2012»

12o ΘΕΜΑ  «Καθορισμός Δημοτικών τελών χρήσης αίθουσας τελετών έτους 2012»

13o ΘΕΜΑ «Καθορισμός τελών κοινοχρήστων χώρων έτους 2012»

14o ΘΕΜΑ Έγκριση της αριθ. 62/2011 απόφαση της Ε.Π.Ζ. η οποία αφορά στην 
εισήγηση για εθελοντικό καθαρισμό αλσυλλίου από τον ΜΟ.Σ.Π.

15o ΘΕΜΑ Έγκριση της αριθ. 63/2011 απόφαση της Ε.Π.Ζ. η οποία αφορά στην 
εισήγηση  για  τοποθέτηση  πυροσβεστικών  κρουνών  στην  Τ.Κ. 
Μικρόπολης.  

16o ΘΕΜΑ Γνωμοδότηση του Δ.Σ. για την παραχώρηση ή μη κοινόχρηστης έκτασης 
στον κ. Σιαμλίδη Γεώργιο του Νικήτα στην Δ.Κ. Πετρούσας.

17o ΘΕΜΑ Γνωμοδότηση του Δ.Σ. για την παραχώρηση ή μη κοινόχρηστης έκτασης 
στην  Χατζόγλου Νικόλαος Ο.Ε. στην Δ.Κ.  Προσοτσάνης.

18o ΘΕΜΑ Έγκριση της αριθ. 8/2011 απόφασης του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής 
1ου Δημοτικού Σχολείου Προσοτσάνης η οποία αφορά στην έγκριση του 
απολογισμού για το χρονικό διάστημα από 1.1.2011 μέχρι και 2.9.2011
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19o ΘΕΜΑ Έγκριση της αριθ. 25/2011 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου 
που αφορά στην καταβολή οφειλόμενου εφ’ άπαξ και αποζημίωσης  σε 
υπαλλήλους των Παιδικών Σταθμών που συνταξιοδοτήθηκαν.

20o ΘΕΜΑ «Έγκριση  δαπανών  που  πραγματοποιήθηκαν  στις  εκδηλώσεις 
εορτασμού Αγίου Δημητρίου στην Τ.Κ. Περιχώρας»

21o ΘΕΜΑ «Έγκριση δαπανών που πραγματοποιήθηκαν σε Τοπικές Κοινότητες του 
Δήμου μας και  στην Δ.Κ.  Προσοτσάνης στις εκδηλώσεις μνήμης της 
29ης Σεπτεμβρίου».

22o ΘΕΜΑ «Έγκριση  δαπανών  που  πραγματοποιήθηκαν  σε   όλες   Τοπικές  και 
Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου μας στις εκδηλώσεις εορτασμού της 
επετείου 28ης Οκτωβρίου 1940».

23o ΘΕΜΑ «Ορισμός εκπροσώπου του Δημοτικού Συμβουλίου με τον αναπληρωτή 
του  για  την  συμμετοχή  του  στην  επιτροπή  του  άρθρου  8  του 
Ν.1590/1986»

24o ΘΕΜΑ «Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του 
έργου:  Διάνοιξη  προσβασιμότητας  δυτικής  πλευράς  Δημοτικού 
Σχολείου Τ.Δ. Σιταγρών»

25o ΘΕΜΑ «Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 και εγγραφή 
πιστώσεως 12.148,11 ΕΥΡΩ για την πληρωμή δαπάνης από εκτέλεση 
δικαστικής απόφασης»

26o ΘΕΜΑ «Αίτημα του Πολιτιστικού Συλλόγου Ανθοχωρίου για την παραχώρηση 
χρήσης του κτιρίου του Δημοτικού Σχολείου Ανθοχωρίου»

27o ΘΕΜΑ «Αίτημα  της  εθελοντικής  ομάδας  Μενοικίου  για  παραχώρηση  της 
χρήσης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Γυμνασίου  Μικρόπολης».

28o ΘΕΜΑ «Αίτημα του Πολιτιστικού Συλλόγου Μικρόπολης  για παραχώρηση της 
χρήσης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Γυμνασίου  Μικρόπολης

29o ΘΕΜΑ «Προγραμματισμός  προσλήψεων  εποχιακού  προσωπικού  με  δίμηνη 
σύμβαση για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών έτους 2012»

Για τους  συναδέλφους οι οποίοι λαμβάνουν ενημερωτικό φάκελο για τα θέματα της 
ημερησίας διατάξεως,  τους  πληροφορούμε ότι θα τους δοθεί ο σχετικός φάκελος έως και 
την Τετάρτη 16.11.2011. 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 ΕΥΘΥΜΙΑ Β. ΜΑΝΑΡΙΔΟΥ
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