Προς:
- κ.∆ήµαρχο
- Τα τακτικά µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου
- Προέδρους ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
∆ΗΜΟΣ ∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
Αριθ. Πρωτ. 17

∆ιδυµότειχο, 23 – 09 – 2016

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 27η
Σεπτεµβρίου 2016, ηµέρα Τρίτη και ώρα 7.00΄ 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
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ
Α/Α
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ΘΕΜΑ
Αποδοχή επιχορηγήσεων – χρηµατοδοτήσεων και απόδοση στα Ν.Π.∆.∆.
4η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2016 ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου
11η Αναµόρφωση Προϋπολογισµού οικ.έτους 2016 ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου
Ορισµός επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού προσλήψεων Ι.∆.Ο.Χ. (ΣΟΧ.
1/2016)
Έγκριση υποβολής αιτήµατος στην ∆/νση Αγροτικής Ανάπτυξης για δωρεάν
παραχώρηση τµήµατος του αριθµ.1027 κοινόχρηστου τεµαχίου συνολικού
εµβαδού 9,5 στρ. για στάδιο αθλητικών δραστηριοτήτων της Τ.Κ. Κυανής
Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ν.Π.∆.∆. "Κέντρο Κοινωνικής
Προστασίας και Αλληλεγγύης ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου"
Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ν.Π.∆.∆. "Κέντρο Πολιτισµού
Αθλητισµού Παιδείας Νεολαίας και Περιβάλλοντος ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου"
Συγκρότηση επιτροπής για τη φυσική απογραφή των παγίων περιουσιακών
στοιχείων της υπό εκκαθάρισης ∆ηµοτικής επιχείρησης «∆ηµοτικό
Ραδιόφωνο ∆ιδυµοτείχου»
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής 1.προµήθειας «φυτών - δενδρυλλίων»
& 2.προµήθειας «ειδών φωτεινού διάκοσµου» για τις ανάγκες του ∆ήµου
∆ιδυµοτείχου οικ.έτους 2016
Καθορισµός χρηµατικού ποσού, τηρουµένου σε µετρητά στο ταµείο του
∆ήµου, από το ανωτέρω τιθέµενο όριο της ΚΥΑ 4686/22-01-2008 (ΦΕΚ
1641/05-02-2008)
Έγκριση
πρωτοκόλλου
προσωρινής
παραλαβής
του
έργου
«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ΑΠΟ Τ.Κ. ΑΣΗΜΕΝΙΟΥ ΠΡΟΣ
Τ.Κ. ΣΟΦΙΚΟΥ»
Έγκριση 2ου ΑΠΕ - Τακτοποιητικού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.∆.Α.
∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ»
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015»
Έγκριση µελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ»
Μεταφορά Ιατροκοινωνικού Κέντρου από το Ν.Π.∆.∆. "Κέντρο Κοινωνικής
Προστασίας και Αλληλεγγύης ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου" στο ∆ήµο ∆ιδυµοτείχου
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Έγκριση υποβολής πρότασης µε τίτλο Έγκριση υποβολής πρότασης µε
τίτλο «Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας στο ∆ήµο ∆ιδυµοτείχου» στο
πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράµµατος Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
2014-2020 στον άξονα προτεραιότητας 4 «Ανθρώπινοι πόροι και κοινωνική
συνοχή - ΕΚΤ» ο οποίος συγχρηµατοδοτείται από το ΕΚΤ µε τίτλο Κέντρα
κοινότητας δράση 9ii.23.2
Έγκριση εκτός έδρας µετακινήσεων αιρετών
Επί αιτήσεων ∆ηµοτών & Φορέων

κ.Τοπαλούδης

κ.Πετρίδου
κ.Πρόεδρος

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΤΑΜΠΟΛΙ∆ΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
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