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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ    ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ     ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Αριδαία  25 Νοεμβρίου 2016

Αριθ. Πρωτ.: 31542

ΠΡΟΣ :
Ταχ. Δ/νση : Πλ.Αγγ.Γάτσου
Τ.Κ. : 58400   
Αρμόδια  υπαλ.: Θεοδωρίδου Μ.
Τηλέφωνο : 23843-50231
 Fax : 23840-21226 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ
(ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ)

Σας προσκαλούμε να έλθετε σε δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας, σύμφωνα με τις διατάξεις 

της  παρ.5  του  άρθρ.67  του  Ν.3852/2010,  που  θα  γίνει  στο 

Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας  και  στην  αίθουσα συνεδριάσεων 

του Δημοτικού Συμβουλίου,  στις 28 Νοεμβρίου 2016,  ημέρα 

Δευτέρα  και  ώρα 15.00΄ (3.00 μ.μ),  για  συζήτηση  και  λήψη 

αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1ο   Έγκριση της σύναψης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του 
Δήμου Αλμωπίας, και του Ελληνικού Δημοσίου-Υπουργείο Πολιτισμού 
και Αθλητισμού-Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για το έργο με τίτλο: 
«Συντήρηση και παρεμβάσεις σε γήπεδα των ΔΔ Εξαπλατάνου, 
Προμάχων & Σωσάνδρας του Δήμου Αλμωπίας Ν.Πέλλας», 
προϋπολογισμού 30.875,70 ευρώ– Έγκριση των όρων της σύμβασης 
και ορισμός μελών της επιτροπής παρακολούθησης.

2ο   Έγκριση της σύναψης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του 
Δήμου Αλμωπίας, και του Ελληνικού Δημοσίου-Υπουργείο Πολιτισμού 
και Αθλητισμού-Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για το έργο με τίτλο: 
«Κατασκευή Αθλητικού δαπέδου αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του 
Δήμου Αλμωπίας Ν. Πέλλας», προϋπολογισμού 28.847,02 ευρώ– 
Έγκριση των όρων της σύμβασης και ορισμός μελών της επιτροπής 
παρακολούθησης.

3ο  Έγκριση  της  σύναψης  της  προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  του 
Δήμου Αλμωπίας, και του Ελληνικού Δημοσίου-Υπουργείο Πολιτισμού 
και Αθλητισμού-Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για το έργο με τίτλο: 
«Συντήρηση  και  παρεμβάσεις  σε  γήπεδα  του  ΔΔ  Αριδαίας  του 
Δήμου Αλμωπίας»,  προϋπολογισμού  41.365,46 ευρώ– Έγκριση των 
όρων  της  σύμβασης  και  ορισμός  μελών  της  επιτροπής 
παρακολούθησης.
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Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΧΠΑΥΧΑΠ/391187/26567/2144/304/24-11-2016 έγγραφο 
του Τμήματος «Χωροταξικό, Προγραμματισμού της Αθλητικής Υποδομής της χώρας & 
Ακίνητης Περιουσίας»  της Δ/νσης Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού με θέμα «Αποστολή  Σχεδίου  Προγραμματικής  Σύμβασης  για  την 
υλοποίηση  των  έργων  που  χρηματοδοτούνται  από το Π.Δ.Ε. 2016» θα πρέπει άμεσα 
ο Δήμος μας να ανταποκριθεί και να εγκρίνει από το ΔΣ τις Προγραμματικές 
Συμβάσεις του Δήμου με το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού για τα έργα που 
εντάχθηκαν και χρηματοδοτούνται στο Π.Δ.Ε. 2016 και αφορούν στον Τομέα του 
Αθλητισμού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
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