Προς:
- κ.∆ήµαρχο
- Τα τακτικά µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου
- Προέδρους ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
∆ΗΜΟΣ ∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

∆ιδυµότειχο 12-10-2018
Αριθ. Πρωτ. 25
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Καλούνται τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.
3852/2010 σε Τακτική Συνεδρίαση, η οποία θα πραγµατοποιηθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα την
Τετάρτη 17-10-2018 και ώρα 7.30΄ µ.µ. στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, για θέµατα
ηµερήσιας διάταξης, που έχουν ανάγκη επίλυσης:
- Ανακοινώσεις από την κ. Πρόεδρο
- Ανακοινώσεις από τον κ. ∆ήµαρχο
- Ανακοινώσεις - προτάσεις - ερωτήσεις από ∆ηµοτικούς Συµβούλους και Προέδρους ∆ηµοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ
Α/Α
01

ΘΕΜΑ
Αποδοχή επιχορηγήσεων – χρηµατοδοτήσεων και απόδοση στα Ν.Π.∆.∆.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ
κ. Κελεσίδης

02

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των συµβάσεων Παροχής
Υπηρεσίας των ….. (ως η κατάσταση)

κ. Κελεσίδης

03

11η Αναµόρφωση Προϋπολογισµού οικ.έτους 2018 ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου

κ. Κελεσίδης

04

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής των προµηθειών α) ηλεκτρολογικού
υλικού & φωτιστικών σωµάτων τύπου ∆Ε∆∆ΗΕ και γ) χρωµάτων
διαγράµµισης, οικονοµικού έτους 2018, για τις ανάγκες του ∆ήµου
∆ιδυµοτείχου

κ. Κελεσίδης

05

Έγκριση πράξης αδελφοποίησης ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου µε το ∆ήµο Αρταίων

κ. Τοπαλούδης

06

Οικονοµική ενίσχυση Πολιτιστικού Συλλόγου «ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΚΑΝΤΑΚΟΥΖΗΝΗ)

κ. Κελεσίδης

07

Περί αποδοχής συνεργασίας του ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου µε τον Εµπορικό
Σύλλογο ∆ιδυµοτείχου (Σ.Ε.Ε.Β. ∆ιδυµοτείχου και Περιφέρειας) µέσω της
σύνταξης Μνηµονίου Συνεργασίας στο πλαίσιο της υποβολής πρότασης στην
πρόσκληση µε κωδικό 098 (Α/Α ΟΠΣ: 2658)και τίτλο «Ανοικτά Κέντρα
Εµπορίου»της ΕιδικήςΥπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ)

κ. Τοπαλούδης

08

Περί χαρακτηρισµού οδού ως ήπιας κυκλοφορίας στο πλαίσιο της υποβολής
πρότασης στην πρόσκληση του ΕΠΑΝΕΚ µε κωδικό 098(Α/Α ΟΠΣ:2658) και
τίτλο «Ανοικτά Κέντρα Εµπορίου»

κ. Τοπαλούδης

09

Ορισµός δικαιούχων και προσδιορισµός αποζηµίωσης Μελών ∆ηµοτικών
Συµβούλων, για την συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου ∆ιδυµοτείχου

κ. Κελεσίδης

10

Αίτηµα για τη δωρεάν, κατά χρήση ακινήτων από το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης, στο ∆ήµο ∆ιδυµοτείχου

κ. Κελεσίδης

1

11

Εκµίσθωση αγροτεµαχίων της Τ.Κ. Ελαφοχωρίου

κ. Κελεσίδης

12

Λύση σύµβασης εκµίσθωσης ∆ηµοτικών αγροτεµαχίων Τ.Κ. Ελαφοχωρίου και
παράλληλη υπεκµίσθωσή τους.

κ. Κελεσίδης

13

4η Αναµόρφωση προϋπολογισµού οικ. έτους 2018 του Κ.Π.Α.Π.Ν.Π. ∆ήµου
∆ιδυµοτείχου

κ. Σίµογλου

14

3η Αναµόρφωση προϋπολογισµού οικ. έτους 2018 του Κ.Κ.Π.Α. ∆ήµου
∆ιδυµοτείχου

κ. Μηνούδης

15

Ανάκληση της αριθµ. 210/2018 Α.∆.Σ. και λήψη νέας σχετικά µε την
αναµόρφωση στοχοθεσίας για το οικ. έτος 2018 του Ν.Π.∆.∆. «Κέντρο
Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου)

κ. Μηνούδης

16

Έγκριση εκτός έδρας µετακινήσεων αιρετών και διάθεση πίστωσης

κ. ∆ήµαρχος

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΤΑΜΠΟΛΙ∆ΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

2

