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Μετά την ματαίωση των  δια περιφοράς τακτικών  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου,  στις 25/8/2020 και 

7/9/2020 κατόπιν των με αριθ.πρωτ. 13747/21-08-2020 και 15210/03-09-2020 προσκλήσεων συνεδριάσεων 

αντίστοιχα, λόγω μη απαρτίας, σας  καλούμε να συμμετέχετε σε νέα  τακτική επαναληπτική   δια περιφοράς 

συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας  που θα διεξαχθεί την  Παρασκευή,  11 Σεπτεμβρίου  2020, 

και ώρα 10.00 π.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του  άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως 

τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 184 του Ν.4635/2019,  σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11-

03-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020) : «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών 

της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» καθώς και της με 

αριθ. 163/29-5-2020 εγκυκλίου ΥΠΕΣ, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης που 

περιέχονται  στον πίνακα των προηγούμενων δύο προσκλήσεων. 

Γίνεται μνεία στη διάταξη του άρθρου 96 παρ.3 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) σύμφωνα με την οποία : «Αν μετά από 
δύο συνεχείς προσκλήσεις το συμβούλιο δεν έχει απαρτία, συνεδριάζει ύστερα από τρίτη πρόσκληση και λαμβάνει 
αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είχαν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα 
αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον  του συνολικού αριθμού των μελών  του (…)» 

1ο  9η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αλμωπίας, έτους 2020  

2ο  
10η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αλμωπίας, έτους 2020 – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 

3ο 

Έγκριση έκθεσης ελέγχου Β΄ τριμήνου έτους 2020 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού Δ.Αλμωπίας 

4ο 

Εξέταση του με αριθ. 11223/15-7-2020 εγγράφου του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου 

Αλμωπίας με τίτλο : «Εισήγηση, αποδοχή βεβαιωμένων στον Δήμο Αλμωπίας οφειλών Αναπτυξιακής 

Κάμπου Α.Ε.» 
5ο 

Έγκριση δαπάνης ανάθεσης της υπηρεσίας: «Ετήσια παροχή υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου για 

ενδυνάμωση του συστήματος εσωτερικών ελέγχων του Δήμου με την διενέργεια περιοδικών ελέγχων και 

την εκπαίδευση στελεχών του δήμου σε θέματα ελέγχων» 
6ο 

Υποβολή αιτήματος για παραχώρηση του οικοπέδου 245 του Ο.Τ 117, εντός οικισμού της Δ.Κ. Αριδαίας, 

στο Δήμο Αλμωπίας για κοινωφελή σκοπό. 

7ο Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου, για το σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021 του 

Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας και παροχή γνώμης  αναφορικά με αυτό. 



8ο Ακύρωση της με αρ. 150/2019 απόφασης ΔΣ περί Έγκρισης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του 

Δήμου Αλμωπίας και της Δ.Ε.Υ.Α Αλμωπίας με αντικείμενο τη «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΞΙΦΙΑΝΗΣ» που χρηματοδοτείται από το  INTERREG IPA Cross 

Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009 και λήψη απόφασης εκ νέου λόγω του αρ. 

πρωτ. 1129/18.06.2020 νέου αιτήματος της Δ.Ε.Υ.Α Αλμωπίας 

9ο 

Ακύρωση της με αρ. 151/2019 απόφασης ΔΣ περί Έγκρισης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του 

Δήμου Αλμωπίας και της Δ.Ε.Υ.Α Αλμωπίας με αντικείμενο την Αντιμετώπιση του Φαινομένου της 

Λειψυδρίας στην τκ Σωσάνδρας και λήψη απόφασης εκ νέου λόγω του αρ. πρωτ. 1170/23.06.2020 νέου 

αιτήματος της Δ.Ε.Υ.Α Αλμωπίας 

10ο Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αλμωπίας και της Δ.Ε.Υ.Α Αλμωπίας με 

αντικείμενο τη «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης της ΔΕΥΑ Αλμωπίας» 

11ο Άδεια στιγμιαίας χρήσης του πεζοδρομίου για την είσοδο και έξοδο οχημάτων από τις πυλωτές και 

τους λοιπούς χώρους στάθμευσης των οικοδομών (αριθ. αποφ. 4/2020 Ε.Π.Ζ., Δ. Αλμωπίας) 

12ο Έγκριση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης επί της οδού Λοχαγού Πασσιά στην Αριδαία στα πλαίσια 

κατασκευής του έργου «Αναβάθμιση πεζοδρομίων στην πόλη της Αριδαίας». (αριθ. αποφ. 5/2020 

Ε.Π.Ζ., Δ.Αλμωπίας) 

13ο Γνωμοδότηση για την κοπή ενός [1] δέντρου (ατόμου φλαμουριάς) που βρίσκεται στο πεζοδρόμιο 

έμπροσθεν του οικοπέδου αριθ. 247 (σχολική μονάδα δημοτικού - νηπιαγωγείου) στο Ο.Τ. 33 του 

συνοικισμού Πιπεριάς της ομώνυμης Τοπικής Κοινότητας του Δήμου Αλμωπίας, στα πλαίσια υλοποίησης 

του χρηματοδοτούμενου έργου "Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές 
δράσεις του Δήμου Αλμωπίας" του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 

14ο Λήψη απόφασης για δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση του Κέντρου Νεότητας και κτηρίου Κοινότητας 

Αρχαγγέλου, στο Μορφωτικό – Πολιτιστικό Σύλλογο Βλάχων Αρχαγγέλου 

15ο Λήψη απόφασης για δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση κοινοτικού καταστήματος Φιλώτειας στο Σύλλογο 

απογόνων και φίλων Χηλιωτών- Μικρασιατών Αλμωπίας «Η Χηλή» 

16ο Λήψη απόφασης για δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση δημοτικού πολιτιστικού χώρου της ΤΚ Φούστανης 

στον Πολιτιστικό Σύλλογο Φούστανης. 

17ο Λήψη απόφασης για δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του δημοτικού γηπέδου Σαρακηνών στον 

Ποδοσφαιρικό Αθλητικό Σύλλογο Σαρακηνών « Η ΘΥΕΛΛΑ» 

18ο Λήψη απόφασης για δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του δημοτικού γηπέδου Ξιφιανής στον 

Ποδοσφαιρικό Αθλητικό Σύλλογο Ξιφιανής. 

19ο Εκμίσθωση δημοτικών (πρώην σχολικών) αγροτεμαχίων της Τ.Κ.Φούστανης   

20ο Εκμίσθωση δημοτικού (πρώην σχολικού) αγροτεμαχίου της Τ.Κ.Αρχαγγέλου 

21ο Εκμίσθωση δημοτικών (πρώην σχολικών) αγροτεμαχίων της Τ.Κ.Χρύσας - Τσάκων   

22ο Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Φύλων.  

23ο Ορισμός μελών για την επιτροπή σφράγισης και αποσφράγισης καταστημάτων και επιχειρήσεων του 

Δήμου Αλμωπίας.  

24ο Συγκρότηση Επιτροπής ελέγχου Παιδότοπων και βεβαίωσης παραβάσεων  του Δήμου Αλμωπίας 

25ο Κατάργηση παραγωγικής άδειας άσκησης πλανόδιου εμπορίου (αρ. πρωτ. 13411/17-8-2020 εισήγηση 

Τμήματος Τοπ. Οικ. Ανάπτυξης Δ. Αλμωπίας) 

26ο Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των πελατών της Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας (αριθ. αποφ. 40/2020 του 

Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας) 

27ο Μεταστέγαση του Νηπιαγωγείου Προμάχων 

Μαζί με την πρόσκληση αποστέλλονται οι εισηγήσεις των θεμάτων για τα οποία θα ληφθούν 

αποφάσεις. Επιπλέον σας αποστέλλονται  συνημμένα οδηγίες για την δια περιφοράς συνεδρίαση 

καθώς και πίνακας με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπου για κάθε θέμα θα συμπληρώνετε 

την επιλογή σας ως προς της έγκρισή του ή μη. 

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

   ΒΕΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 


