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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
∆ΗΜΟΣ ∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

∆ιδυµότειχο, 25 – 08 – 2017
Αριθ. Πρωτ. 13

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
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 30η
Αυγούστου 2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 8.00΄ 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
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∆ΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ
Αποδοχή επιχορηγήσεων – χρηµατοδοτήσεων και απόδοση στα Ν.Π.∆.∆.
Υποχρεωτική Αναµόρφωση Προϋπολογισµού οικ.έτους 2017 ∆ήµου
∆ιδυµοτείχου (9η)
5η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2017 ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου
Έγκριση µελέτης και αναγκαιότητας εκτέλεσης του έργου: «Ανάπλαση
κοινοχρήστων χώρων – παιδικών χαρών ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου έτους 2017»
Έγκριση µελέτης µικτής σύµβασης για «εργασίες συντήρησης – επισκευής
και προµήθεια απαιτούµενων ανταλλακτικών των εργασιών των οχηµάτων
– Μ.Ε. ∆.∆ιδ/χου 2017» και καθορισµός τρόπου εκτέλεσης
Έγκριση µελέτης για προµήθεια «ανταλλακτικών – ελαστικών - φίλτρων
οχηµάτων – µηχανηµάτων ∆.∆ιδ/χου 2017» και καθορισµός τρόπου
εκτέλεσης
Έγκριση µελέτης για προµήθεια «καυσίµων κίνησης – θέρµανσης &
ελαιολιπαντικών για τα έτη 2018 & 2019 για τις ανάγκες του ∆ήµου και
των Ν.Π. του ∆ήµου» και καθορισµός τρόπου εκτέλεσης
Έγκριση παραλαβής οριστικής µελέτης «Υδραυλική µελέτη σταθµού
επεξεργασίας στερεών αποβλήτων και κοµποστοποίησης ∆ιδυµοτείχου»
Καθορισµός τέλους χρήσης χώρων εµποροπανήγυρης 2017
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προµήθειας «κλιµατιστικών» για τις
ανάγκες του ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου για το οικ.έτος 2017
Επί αιτήσεως του κ. Ιντζέ Σπυρίδωνα για µείωση µισθώµατος ∆ηµοτικού
ακινήτου
Επί αιτήσεως του κ. Πρίγγα ∆ηµητρίου για µείωση µισθώµατος ∆ηµοτικού
ακινήτου
Συγκρότηση ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης (άρθρ.76 του Ν.
3852/2010)
Ορισµός µελών Επιτροπής, µε τους αναπληρωτές τους, για τη διενέργεια
δηµοπρασιών για εκποιήσεις και εκµισθώσεις του ∆ήµου, βάσει των
διατάξεων του άρθρου 1 του Π.∆. 270/81
2η Αναµόρφωση προϋπολογισµού οικ.έτους 2017 του Ν.Π.∆.∆. «Κέντρο
Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου»

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ
κ.Κελεσίδης
κ.Κελεσίδης
κ.Εµµανουηλίδης
κ.Εµµανουηλίδης
κ.Εµµανουηλίδης

κ.Εµµανουηλίδης

κ.Εµµανουηλίδης

κ.Εµµανουηλίδης
κ.Κελεσίδης
κ.Κελεσίδης
κ.Κελεσίδης
κ.Κελεσίδης
κ.∆ήµαρχος
κ.∆ήµαρχος

κ.Μηνούδης
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3η Αναµόρφωση Προϋπολογισµού οικ.έτους 2017 του Ν.Π.∆.∆. «Κέντρο
Πολιτισµού Αθλητισµού Παιδείας Νεολαίας και Περιβάλλοντος ∆ήµου
∆ιδυµοτείχου»
Έγκριση εκτός έδρας µετακινήσεων αιρετών
Επί αιτήσεων ∆ηµοτών και Φορέων

κ.Σίµογλου

κ.∆ήµαρχος
κ.Πρόεδρος

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΤΑΜΠΟΛΙ∆ΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
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