
37ο Λήψη απόφασης σχετικά με τη συνείσπραξη με το ημερήσιο τέλος, της συνδρομής 
υπέρ  της  Ομοσπονδίας  Συλλόγων  Παραγωγών  Λαϊκών  Αγορών  Κεντρικής 
Μακεδονίας  &  Δυτικής  Μακεδονίας,  Θεσσαλίας-Θράκης  (αρθ.36,  παρ.8, 
ν.4497/17), έτους 2019.

38ο Έγκριση απόδοσης εισπραχθέντων εσόδων του ημερήσιου τέλους λαϊκών αγορών 
από 1-7-2018 έως 31-12-2018 στην ΠΕ Πέλλας.

39ο  Λήψη απόφασης σχετικά με τη χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας επιχείρησης 
προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου.

40ο Λήψη απόφασης σχετικά με την προσθήκη ή μη υπολογιστών σε μικτή επιχείρηση 
προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου

41ο Λήψη απόφασης σχετικά με τη θεώρηση ή μη επαγγελματικής άδειας υπαίθριου 
εμπορίου. 

42ο Κατάργηση επαγγελματικών αδειών πωλητών υπαίθριου εμπορίου

43ο Έγκριση εξάμηνης πρακτικής άσκησης ενός σπουδαστή Τ.Ε.Ι.

44ο Αντικατάσταση μέλους Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Αλμωπίας

45ο Αντικατάσταση αναπληρωματικών και τακτικών μελών του Δ.Σ. του ΚΕ.Κ.Π.-Α. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ    ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Αριδαία 20 Μαρτίου 2019

Αριθ. Πρωτ.:6390

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   στην  συνεδρίαση  του 

Δημοτικού  Συμβουλίου  Αλμωπίας,  που  θα  γίνει  στο   Δημοτικό 

Κατάστημα   Αριδαίας   και  στην  αίθουσα συνεδριάσεων  του 

Δημοτικού  Συμβουλίου  στις 27 Μαρτίου  ημέρα Τετάρτη  και 

ώρα  18.00 (6.00 μ.μ), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα 

παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
  Ενημέρωση  του  Σώματος  για  θέματα  που  αφορούν  τον  Δήμο  από  τον  κ. 

Δήμαρχο 
1ο 5η Γενική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Έτους 2019 – Τροποποίηση Τεχνικού 

Προγράμματος.

2ο  Διαγραφές ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους 

3ο Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του 
Ν.4412/2016

4ο Λύση  σύμβασης  μίσθωσης  με  την  εταιρία  VICTUS  NETWORKS  A.E.  (WIND 
ΕΛΛΑΣ) 

5ο Ρύθμιση οφειλών Δ.Ε.Υ.Α προς Δήμο Αλμωπίας (αρ.απ.18/2019 Δ.Ε.Υ.Α.Α.)

6ο Τροποποίηση της  με αριθ. 115/2015 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας

7ο Αύξηση ή μη μετοχικού κεφαλαίου της Αναπτυξιακής Πέλλας.

8ο Καθορισμός  αρδευτικής  περιόδου  έτους  2019,  τομέων  άρδευσης,  αριθμού 
υδρονομέων ανά τομέα και διάρκειας απασχόλησης.  

9ο Τροποποίηση κανονισμού δικτύων της Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας σύμφωνα με την ειδική 
μελέτη κοστολόγησης ύδρευσης, με βάση τη νέα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία 
σχετικά  με  την  ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών  ύδατος  (αρ.απ.45/2018 
Δ.Ε.Υ.Α.Α.).

10ο Εξέταση  της  με  αριθ.  50/2019  απόφασης  Οικονομικής  Επιτροπής  Δήμου 
Αλμωπίας 

11ο Μερική  τροποποίηση  της  αριθ.  256/2018  Απόφασης  Δημοτικού  Συμβουλίου 
Αλμωπίας

12ο  Εκποίηση Δημοτικού Ακινήτου (Σπίτι παιδιού Τ.Κ. Προμάχων)

13ο Επέκταση  ωραρίου  προσωπικού  Δήμου  Αλμωπίας.  (αρ.πρωτ.:6198/18-03-2019 
εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών υπηρεσιών)

14ο Καθορισμός  ποσού  και  τρόπος  απόδοσης  για  την  παροχή  γάλακτος  των 
καθαριστριών για τα έτη 2012-2016

15ο Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ δίμηνης διάρκειας για κάλυψη 
κατεπειγουσών εποχικών αναγκών. 

16ο Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  του  έργου  “Βελτίωση  αγροτικής 
οδοποιίας Τ.Κ. Θηριόπετρας, Φούστανης του Δήμου Αλμωπίας”

17ο Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου δημοπράτησης του έργου “Συντήρηση 
οδικού δικτύου Δήμου Αμωπίας”

18ο Έγκριση  μελέτης  και  καθορισμός  του  τρόπου  δημοπράτησης  του  έργου 
“Ασφαλτοστρώσεις στο οδικό δίκτυο του Δήμου Αμωπίας”

-2-

19ο Έγκριση της μελέτης με τίτλο «Βελτίωση υποδομών κοινής ωφέλειας στον τομέα της 
άρδευσης  του  Δ.  Αλμωπίας  και  συγκεκριμένα  στη  συντήρηση  και  επισκευή 
αντλητικών  συγκροτημάτων  του  Δ.  Αλμωπίας»  και  καθορισμός  του  τρόπου 
διεξαγωγής του διαγωνισμού

20ο Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα Εργασιών "Βελτίωση και 
ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων του οικισμού Αριδαίας"

21ο Υποβολή  αιτήματος  για  παραχώρηση  ακινήτων  εντός  οικισμού  θηριόπετρας  στον 
Δήμο Αλμωπίας για κοινωφελή σκοπό.

22ο Υποβολή αιτήματος για παραχώρηση ακινήτων εντός οικισμού θεοδωρακίου  στον 
Δήμο Αλμωπίας για κοινωφελή σκοπό.

23ο Υποβολή  αιτήματος  για  παραχώρηση  ακινήτων  εντός  οικισμού  Κωνσταντίας  στον 
Δήμο Αλμωπίας για κοινωφελή σκοπό.

24ο Υποβολή αιτήματος για παραχώρηση ακινήτων εντός οικισμού Μεγαπλατάνου στον 
Δήμο Αλμωπίας για κοινωφελή σκοπό.

25ο Υποβολή αιτήματος για παραχώρηση ακινήτων εντός οικισμού Μοναστηρακίου  στον 
Δήμο Αλμωπίας για κοινωφελή σκοπό.

26ο Έγκριση έκδοσης άδειας στιγμιαίας χρήσης πεζοδρομίου.

27ο Έγκριση έκδοσης άδειας εισόδου – εξόδου επί αγροτικής οδού στο αρ.1156 αγρό του 
αγροκτήματος Αριδαίας.

28ο Έγκριση έκδοσης άδειας εισόδου – εξόδου επί αγροτικής οδού στο αρ.580στ τεμάχιο 
στην βιομηχανική περιοχή του αγροκτήματος Αριδαίας.

29ο Έγκριση  έκδοσης  άδειας  απότμησης  πεζοδρομίου  επί  της  οδού  Κύπρου  70  στην 
Αριδαία.

30ο Έγκριση έκδοσης άδειας εισόδου – εξόδου επί αγροτικής οδού στα αρ.114 και 117 
αγροτεμάχια του αγροκτήματος Τ.Κ. Σωσάνδρας.

31ο Έγκριση καταστροφής υλικών χωρίς αξία του Δήμου Αλμωπίας και μεταφορά τους σε 
ειδικούς χώρους

32ο Έγκριση  πρακτικού  κλήρωσης  επιτροπών  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής 
έργων.

33ο "Εκμίσθωση δημοτικών (πρώην σχολικών) αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Αλώρου"

34ο Διόρθωση  καλλιεργήσιμης  έκτασης  που  αφορά  την  εκμίσθωση  δημοτικού  (πρώην 
σχολικού) αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Μεγαπλατάνου.

35ο Εκμίσθωση χώρου ΚΤΕΛ (σταθμός μεταφόρτωσης λεωφορείων) της Δ.Κ. Αριδαίας

36ο Εκμίσθωση τμημάτων του υπ'αριθμ.765 δημοτικού τεμαχίου της ΤΚ Πιπεριάς.
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