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ΠΡΟΣ:
1.

Τον ∆ήµαρχο

2.

Τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Παγγαίου

3.

Πρόεδρους Κοινοτήτων του ∆ήµου Παγγαίου:
α) Αγ. Ανδρέα ( µε δικαίωµα ψήφου στο 5ο και στο 6ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης)
β) Μυρτοφύτου ( µε δικαίωµα ψήφου στο 7ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης)
γ) Ελευθερούπολης ( µε δικαίωµα ψήφου στο 8ο και στο 9ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης)
δ) Νέας Ηρακλείτσας ( µε δικαίωµα ψήφου στο 9ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) όπως
ισχύει, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου (ΦΕΚ 55/Α’/11-3-2020), της υπ’ αριθ. 40 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (Αριθ.
Πρωτ. 20930/31-03-2020), καθώς και τις όµοιες της αριθ. ∆Ι∆Α∆/Φ.69/144/οικ.2605/11.02.2021
Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών κατόπιν έκδοσης της αριθ.∆1α/ΓΠ.οικ.:9147/10.02.2021 Κοινής
Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 534/Β΄/10.02.2021), καλείστε να συµµετέχετε σε Τακτική συνεδρίαση
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που θα διεξαχθεί δια τηλεδιάσκεψης µέσω της εφαρµογής Webex,
στις 24-02-2021, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, για συζήτηση των κατωτέρω θεµάτων:
ΘΕΜΑ 1ο
ΘΕΜΑ 2ο
ΘΕΜΑ 3ο
ΘΕΜΑ 4ο
ΘΕΜΑ 5ο

ΘΕΜΑ 6ο

ΘΕΜΑ 7ο

ΘΕΜΑ 8ο

1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος ∆ήµου Παγγαίου έτους 2021
3η Αναµόρφωση προϋπολογισµού του ∆ήµου Παγγαίου του οικονοµικού έτους 2021
4η Αναµόρφωση προϋπολογισµού του ∆ήµου Παγγαίου του οικονοµικού έτους 2021
Έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγµένων έτους 2020 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του ∆ήµου Παγγαίου
Περί έγκρισης παράτασης του χρόνου µίσθωσης του ακινήτου- αγροτεµαχίου υπ΄αριθ.
283, έκτασης 6.700τµ που βρίσκεται στο αγρόκτηµα του Αγ. Ανδρέα της Κοινότητας Αγ.
Ανδρέα της ∆ηµοτικής Ενότητας Ελευθερών του ∆ήµου Παγγαίου
Περί έγκρισης παράτασης του χρόνου µίσθωσης του ακινήτου- αγροτεµαχίου υπ΄αριθ.
771, έκτασης 2.500τµ που βρίσκεται στο αγρόκτηµα του Αγ. Ανδρέα της Κοινότητας Αγ.
Ανδρέα της ∆ηµοτικής Ενότητας Ελευθερών του ∆ήµου Παγγαίου
Περί έγκρισης λύσης της υπ' αριθ. 14659/10-12-2009 αρχικής σύµβασης µίσθωσης
ακινήτου, έκτασης περίπου 500τµ που βρίσκεται στη θέση "ΣΕΛΑ∆Α" µε κωδικό αριθµό
θέσης MIRTOFITO X2 (3861) της Κοινότητας Μυρτοφύτου της ∆.Ε. Ελευθερών του
∆ήµου Παγγαίου
Περί έγκρισης λύσης της από 12-03-1999 αρχικής σύµβασης µίσθωσης ακινήτου,
έκτασης περίπου 500τµ που βρίσκεται στη θέση "πλησίον χωµατερής" µε κωδικό αριθµό
θέσης ELEFTHER/X2 (3234) της Κοινότητας Ελευθερούπολης της ∆.Ε. Ελευθερούπολης
του ∆ήµου Παγγαίου

ΘΕΜΑ 9ο

Περί έγκρισης κοπής: α) ενός (1) ξερού δέντρου ακακίας στο παραλιακό µέτωπο της
Κοινότητας
Νέας Ηρακλείτσας
της ∆ηµοτικής Ενότητας Ελευθερών του ∆ήµου
Παγγαίου, β) ενός (1) ξερού δέντρου λεύκης στην οδό Ανθέων της Κοινότητας Νέας
Ηρακλείτσας της ∆ηµοτικής Ενότητας Ελευθερών του ∆ήµου Παγγαίου και γ) ενός (1)
ξερού δέντρου τούγιας πλησίον της περίφραξης των κοιµητηρίων του οικισµού
Χορτοκοπίου της Κοινότητας Ελευθερούπολης της ∆ηµοτικής Ενότητας Ελευθερούπολης
του ∆ήµου Παγγαίου

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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