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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ    ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ     ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Αριδαία  22 Φεβρουαρίου 2018

Αριθ. Πρωτ.:4464

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 28  Φεβρουαρίου  2018,  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 3η Γενική Αναμόρφωση προϋπολογισμού-Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 
Δήμου Αλμωπίας, οικ. έτους 2018 

2ο Έγκριση  ΑΠΕ του  έργου:  “Συντήρηση  και  παρεμβάσεις  σε  γήπεδα  των  Δ.Δ. 
Εξαπλατάνου, Προμάχων και Σωσάνδρας του Δήμου Αλμωπίας Ν. Πέλλας” 

3ο Έγκριση ΑΠΕ του έργου: “Ανάπλαση πεζοδρομίων οικισμού Γαρεφείου” 

4ο Έγκριση ΑΠΕ του έργου: “Διαμόρφωση αύλειου χώρου Μαθητικής Εστίας” 

5ο Έγκριση ΑΠΕ του έργου: “Ανάπλαση πλατείας Εξαπλατάνου.”

6ο Έγκριση  ΑΠΕ  του  έργου:  “Αντικατάσταση  καθιστικών  στο  ανοικτό  θέατρο 
Αριδαίας”

7ο Έγκριση ΑΠΕ του έργου: “Συντήρηση δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Εξαπλατάνου”. 

8ο Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και   οριστικής  παραλαβής  του  έργου 
“Ανάπλαση πλατείας Κωνσταντίας (2009)”

9ο Έγκριση πρωτοκόλλου  οριστικής παραλαβής του έργου “Συντήρηση Δημοτικής 
Οδοποιίας Δ.Ε. Εξαπλατάνου (2016)”

10ο Έγκριση πρωτοκόλλου   οριστικής παραλαβής του έργου “Συντήρηση Δημοτικής 
Οδοποιίας Δ.Ε. Αριδαίας (2016)”

11ο Έγκριση πρωτοκόλλου  οριστικής παραλαβής του έργου “Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. 
Αριδαίας (2015)”

12ο Έγκριση  πρωτοκόλλου  οριστικής  παραλαβής  του  έργου  “Κατασκευή 
γεφυροδιαβάσεων Δ.Ε.Εξαπλατάνου”

13ο Έγκριση  πρωτοκόλλου  οριστικής  παραλαβής  του  έργου  “Κατασκευή 
γεφυροδιαβάσεων Δ.Ε. Αριδαίας”

14ο Έγκριση της προεκτίμησης αμοιβής για τη μελέτη με τίτλο: «Γεωτεχνική μελέτη 
για την κατασκευή διδακτηρίου στην ΤΚ Προμάχων» και καθορισμός του τρόπου 
διεξαγωγής του διαγωνισμού
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15ο Έγκριση της μελέτης «Ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου Δήμου Αλμωπίας» και 
καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού

16ο Έγκριση της μελέτης «Προμήθεια οχήματος Δήμου Αλμωπίας» και καθορισμός 
του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού

17ο Πρόσληψη  προσωπικού  με  σχέση  εργασίας  ΙΔΟΧ  δίμηνης  διάρκειας,  για 
κατεπείγουσες ανάγκες

18ο Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2018 στους ΟΤΑ 
α΄και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών, σύμφωνα με το  αρ. πρωτ. οικ.3449/5-
2-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών

19ο Εκμίσθωση αγροτεμαχίων Τ.Κ.Γαρεφείου (πρώην σχολική περιουσία)

20ο Λήψη απόφασης σε εφαρμογή του ν. 4497/2017, σχετικά με την θεώρηση ή μη 
των επαγγελματικών αδειών των πωλητών λαϊκών αγορών του Δήμου Αλμωπίας 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
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