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ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ελευθερούπολη 27.01.2011
Αριθμ.Πρωτ. 2424

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας παρακαλώ να συμμετάσχετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου που θα γίνει στην
αίθουσα Συνεδριάσεων την Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2011 και ώρα 18:30 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε
για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διατάξεως.
1. Εξέταση αιτήσεων,
2. Έγκριση – διάθεση πιστώσεων της παρ. 3 του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006 σε βάρος του προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2011.
3. Ορισμός μελών Επιτροπών μετά των αναπληρωματικών αυτών για την παραλαβή έργων και προμηθειών
του Δήμου Παγγαίου εξαιρουμένων του Ε.Κ.Π. – ΟΤΑ για το έτος 2011.
4. Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Υπαλλήλων μετά των αναπληρωματικών αυτών για τη διενέργεια
διαγωνισμών προμηθειών και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απευθείας ανάθεσης [άρθρο
46 του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ] και παραλαβής υλικών [άρθρο 28 του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ] για το έτος 2011.
5. Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφόρων του Δήμου Παγγαίου για το
έτος 2011.
6. Εκλογή αντιπροσώπων, στον Σύνδεσμο Δήμων & Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών Ελλάδος, για την περίοδο
01/01/2011 – 31/08/2014, σύμφωνα με το άρθρο 246 του Ν.3463/2006(ΚΔΚ).
7. Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για την επιτροπή της παραγρ. 6, του άρθρου 18, του
Ν.3467/2006,(ΦΕΚ128 Α’) , για την καταλληλότητα και επιλογή χώρων για την ανέγερση διδακτηρίων ,
καθώς και χώρων μετά κτιρίων κατάλληλων για στέγαση σχολικής μονάδας.
8. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μετά του αναπληρωματικού του για τη συμμετοχή του στην Επιτροπή
χαρακτηρισμού χώρων των λουομένων ως πολυσύχναστων.
9. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Επιτροπή για τον καθορισμό αριθμών και θέσεων υπαίθριου
στάσιμου εμπορίου (άρθρο 1 παρ. 8 του Ν. 3377/2007).
10. Αποδοχή δωρεάς μετοχών της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. που κατέχει το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Α.Μ.Θ. για
το σύνολο των μετοχών που αντιστοιχούν στους πρώην Δήμους Παγγαίου , Ελευθερών, Πιερέων, Ορφανού
και Ελευθερούπολης, και εξουσιοδότηση προς τον Δήμαρχο για υπογραφή του συμβολαίου δωρεάς.
11. Γνωμοδότηση περί παραχώρησης κοινοχρήστου εκτάσεως 4.023,54 τ.μ. από τη Δ/νση Γεωργικής
Ανάπτυξης προς τον κ. Κασίδη Χρήστο του Νικολάου, εκ κοινοχρήστου τεμαχίου του αγροκτήματος Δ.Δ.
Χρυσοκάστρου, για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων.
12. Λήψη απόφασης για διάθεση του μισθίου του Δημοτικού Διαμερίσματος επί της οδού Ντουμάνη στην
Ελευθερούπολη σε άπορη σπουδάστρια από την περιοχή του πρώην Δήμου Ελευθερούπολης.
13. Έγκριση των Φύλλων Αυτόνομων Οικισμών (Φ.Α.Ο.) , για την Απογραφή Κτιρίων και Πληθυσμού –
Κατοικιών έτους 2011. σύμφωνα με το Π.Δ. 168/2008.
14. Χορήγηση επιδόματος σε υπάλληλο του Δήμου Παγγαίου (Δημοτικής Ενότητας Ελευθερούπολης) που
ασχολήθηκε για την εξυπηρέτηση υπηκόων τρίτων χωρών κατά το έτος 2009.
15. Έγκριση μελετών [τοπογραφικής - αρχιτεκτονικής και στατικής] του έργου «ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ.ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑΤΟΣ».
16. Έγκριση μελετών [τοπογραφικής - αρχιτεκτονικής και στατικής] του έργου «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΟ Δ.Α.Κ.Ε.»
17. Έγκριση μελετών [τοπογραφικής - αρχιτεκτονικής και στατικής] του έργου «ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
[ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΩΔΕΙΟ – ΜΟΥΣΕΙΟ – ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ»
18. Περί λύσης της σύμβασης μίσθωσης του δημοτικού ακινήτου Ο.Τ. 53 εμβδ. 714,56 τ.μ. στην επέκταση του
Ρ.Σ. περιοχής ΒΛΑΧΙΚΑ.
19. Αποδοχή της επιμήκυνσης ισχύος της παραχώρησης, έως 31-12-2015, (αρ. συμβ. δωρεάς: 1181/28-3-1997)
του οικοπέδου που περικλείεται από τις οδούς: Πάροδος Αγ. Νικολάου, Αγ. Νικολάου, Αγ. Βασιλείου,
Πάροδος Αγ. Βασιλείου, στην Ελευθερούπολη για την ανέγερση νέου κτιρίου Αστυνομικού Τμήματος.
20. Διάλυση της σύμβασης εκπόνησης της μελέτης ''Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων κτιρίου συνεδριακού
κέντρου (πολυκέντρο Δήμου Ελευθερούπολης-ωδείο-μουσείο-συνεδριακό κέντρο)".
21. Διάλυση της σύμβασης εκπόνησης της μελέτης ''Μελέτη Η/Μ κτιρίου προσθήκης κατ’ επέκταση στο
Δ.Α.Κ.Ε.
22. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου : "Ασφαλτοτάπητες στο ΔΔ Αμισιανών" (αρ. μελ.: 1006/2010 - πιστώσεις:
ΣΑΤΑ).
23. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου : "Κατασκευή πέτρινων στάσεων κατά μήκος του Εθνικού και Επαρχιακού
δικτύου στον Δήμο Ελευθερούπολης" (αρ. μελ.: 1032/2009 - πιστώσεις: ΣΑΤΑ).

24. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «Ασφαλτοτάπητες στο
δ.δ.Κοκκινοχώματος» [Αριθμ. Μελ.1005/2010 -Πιστώσεις ΣΑΤΑ.].
25. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου : "Αναπλάσεις κ.χ. στην έδρα του Δήμου" (αρ. μελ.: 1021/2010 - πιστώσεις:
ΣΑΤΑ) + ψήφιση πίστωσης λόγω αλλαγής ΦΠΑ.
26. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου : "Ασφαλτοτάπητες & διανοίξεις δρόμων στο ΔΔ Αντιφιλίππων" (αρ. μελ.:
1014/2010 - πιστώσεις: ΣΑΤΑ).
27. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου : "Αναπλάσεις κ.χ. - κατασκευή πεζοδρομίων στο ΔΔ Αμισιανών" (αρ. μελ.:
1013/2010 - πιστώσεις: ΣΑΤΑ) + ψήφιση πίστωσης λόγω αλλαγής ΦΠΑ.
28. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου : "Επεμβάσεις στο πολιτιστικό κέντρο Ακροβουνίου και ανάπλαση
περιβάλλοντος χώρου" (αρ. μελ.: 1022/2010 - πιστώσεις: ΣΑΤΑ).
29. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου : "Έργα ύδρευσης Δήμου Ελευθερούπολης" (αρ. μελ.: 1012/2009 - πιστώσεις:
ΘΗΣΕΑΣ-οριζ. δράσεις).
30. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου : "Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου στο ΔΔ Ελευθερούπολης (στον οικισμό
Χορτοκοπίου) " (αρ. μελ.: 1019/2010 - πιστώσεις: ΣΑΤΑ).
31. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου : "Αποκατάσταση των ΧΑΔΑ Ελευθερούπολης κεντρικά ρέμματα" (αρ. μελ.: 115/2007).
32. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου : "Αποπεράτωση Παπαχρηστιδείου Πνευματικού
Κέντρου Ελευθερούπολης" (αρ. μελ.: 39/2007).
33. «Αποδοχή ένταξης έργου στο πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 20072013».
34. «Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 8012/2009 τεχνικής μελέτης με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΑΥΛΗΣ» , λόγω αλλαγής προϋπολογισμού της μελέτης (αλλαγή ΦΠΑ) - Αρ,
μελέτης 1001/2011, Προϋπολογισμός 248.601,34€, πιστώσεις του προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας
2007-2013 ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ.
35. «Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 8013/2009 τεχνικής μελέτης με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΜΕΣΟΡΟΠΗΣ» , λόγω αλλαγής προϋπολογισμού της
μελέτης (αλλαγή ΦΠΑ) - Αρ, μελέτης 1002/2011, Προϋπολογισμός 372.100,84€, πιστώσεις του
προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας 2007-2013 ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ.
36. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: "Επεκτάσεις αρδευτικών δικτύων Δ. Ορφανού" (αρ. μελ.:
31/2010 - πιστώσεις: Τακτικά Έσοδα).
37. 'Εγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΌ ΤΟ ΠΑΛΗΟ ΕΩΣ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑΣ" (αρ. μελ.: 4016/09 - πιστώσεις: ΕΤΕΡΠΣ+ΣΑΤΑ+ΔΑΝΕΙΟ).
38. Έγκριση - παραλαβή μελέτης "Εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Παλαιοχωρίου".
39. Έγκριση - παραλαβή μελέτης "Εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Νικήσιανης-ΓεωργιανήςΑγ.Χριστοφόρου".
40. Διάλυση της σύμβασης εκπόνησης της μελέτης «Κατασκευή πεζοδρομίων στο δδ.Νικήσιανης»
41. Διάλυση της σύμβασης εκπόνησης της μελέτης «Κατασκευή πεζοδρομίων στο δ.δ.Παλαιοχωρίου».
42. Διάλυση της σύμβασης εκπόνησης της μελέτης «Υδραυλική προμελέτη εγκατάστασης επεξεργασίας
λυμάτων Δήμου Παγγαίου»
43. Έγκριση 2ου ΑΠΕ και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Έργα υποδομής Δήμου Παγγαίου».
44. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικών
δικτύων αποχέτευσης Παλαιοχωρίου».
45. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Δημοτική οδοποιια Αγίου
Χριστοφόρου»
46. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση χώρου
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και κατασκευή έργων υποδομής [β΄φάση]».
47. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων στο
δ.δ.Γεωργιανής».
48. Τρέχουσα υπηρεσία.
49. Προτάσεις και διάφορα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
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