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Αηγίλην 06-12-2019
Αξηζκ. Πξωη. : 14735

Σαρ.Γ/λζε : Αηγίλην Πηεξίαο
Σαρ.Κώδηθαο : 60300
Πιεξνθνξίεο : Αζεκνύια Πάππνπ
Σειέθσλν
: 2353350 130
FAX
: 23530 22990
ΠΡΟ : 1) Σαθηηθά Μέιε
ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
2) Γήκαξρν Πύδλαο - Κνιηλδξνύ
3) ΠξνέδξνποπκβνπιίωλΚνηλνηήηωλ
ΘΔΜΑ : Πξόζθιεζε πλεδξηάζεωο Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.
ύκθσλα κε ην άξζξν 67 ηνπ Ν. 3852/2010,θαιείζηε όπσο παξαζηείηε ζηε πλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ πνπ ζα γίλεη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα Αηγηλίνπ ζηηο12 ηνπ κήλα Γεθεκβξίνπ έηνπο 2019
εκέξα Πέκπηεθαη ώξα 18:30 γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο ζηα παξαθάησ ζέκαηα:
1. Υνξήγεζε ή κε παξάηαζεο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο εξγαζηώλ ηεο εξγνιαβίαο «Αλόξπμε θαη
αμηνπνίεζε πδξεπηηθήο
γεώηξεζεο Σ.Κ. Παιαηόζηαλεο Γήκνπ Πύδλαο-Κνιηλδξνύ».
(Δηζήγεζε θ. Γ. Καξακέιιηνο).
2. Έγθξηζε ή κε ηνπ 1νπ ΑΠΔ θαη ηνπ 1νπ ΠΚΣΜΝΔ ηνπ έξγνπ:«Βειηίωζε Αζιεηηθώλ
Δγθαηαζηάζεωλ Αηγηλίνπ». (Δηζήγεζε θ. Γ. Καξακέιιηνο).
3. Έγθξηζε ή κε ηνπ 1νπ ΑΠΔ θαη ηνπ 1νπ ΠΚΣΜΝΔ ηνπ έξγνπ:«Αλόξπμε θαη αμηνπνίεζε
πδξεπηηθήο γεώηξεζεο Σ.Κ. Παιαηόζηαλεο Γήκνπ Πύδλαο-Κνιηλδξνύ». (Δηζήγεζε θ. Γ.
Καξακέιιηνο).
4. Έγθξηζε ή κε ηνπ 1νπ ΑΠΔ θαη ηνπ 1νπ ΠΚΣΜΝΔ ηνπ έξγνπ:«Αλόξπμε θαη αμηνπνίεζε
πδξεπηηθήο γεώηξεζεο Σ.Κ. Ληβαδίνπ Γήκνπ Πύδλαο-Κνιηλδξνύ». (Δηζήγεζε θ. Γ.
Καξακέιιηνο).
5. Έγθξηζε ή κε ηνπ 1νπ ΑΠΔ ηνπ έξγνπ:«Αγξνηηθή Οδνπνηία Σ.Κ. Ρπαθίωλ Γήκνπ ΠύδλαοΚνιηλδξνύ». (Δηζήγεζε θ. Γ. Καξακέιιηνο).
6. Έγθξηζε ή κε ηνπ 1νπ ΑΠΔ ηνπ έξγνπ:«Απνθαηάζηαζε δεκηώλ θαη θαηαζηξνθώλ ζηηο
ππνδνκέο ηνπ Γήκνπ Πύδλαο-Κνιηλδξνύ ιόγω έληνλωλ ρηνλνπηώζεωλ έηνπο 2017
(Β΄Φάζε).». (Δηζήγεζε θ. Γ. Καξακέιιηνο).
7. Έληαμε ζην άξζξν 47Β ηνπ Ν. 998/1979 γηα δεκνηηθέο εθηάζεηο ζην Αηγίλην θαη ζηνλ Κνιηλδξό,
πνπ θξίζεθαλ δαζηθέο θαη πνπ θαιιηεξγνύληαη από δεκόηεο ύζηεξα από παξαρώξεζε.(Δηζήγεζε θ.
Γ. Καξακέιιηνο).
8. Οξηζκόο εθπξνζώπνπ ηνπ Γήκνπ Πύδλαο-Κνιηλδξνύ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ
ζηελ Κνηλή
Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο ηεο εθηέιεζεο ησλ όξσλ ηεο πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο κεηαμύ ηνπ
Γήκνπ Πύδλαο-Κνιηλδξνύ θαη ηεο Π.Δ. Πηεξίαο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ: πληήξεζε θαη
επηζθεπή δεκνηηθνύ γεπέδνπ Γ. Πύδλαο-Κνιηλδξνύ «Ηιίαο Γνύιηαο» ζηνλ Κνιηλδξό
Πηεξίαο. (Δηζήγεζε θ. Γ. Καξακέιιηνο).
9. Σξνπνπνίεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2019 ηνπ Γήκνπ Πύδλαο -Κνιηλδξνύ. (Δηζήγεζε θ. Π.
Παηζηνύξα).
10. Καζνξηζκόο δηθαηώκαηνο ζύζηαζεο νηθνγελεηαθώλ ηάθσλ ζηα Κνηκεηήξηα ηνπ Γήκνπ ΠύδλαοΚνιηλδξνύ.(Δηζήγεζε θ. Π. Παηζηνύξα).
11. Σξνπνπνίεζε - επαλαδηαηύπσζε ηεο αξίζ. 216/2019 απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, πνπ
αθνξά ηνλ θαζνξηζκό ηειώλ θαζαξηόηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνύ θαη δεκνηηθνύ θόξνπ βάζεη ηνπ
αξηζ. 8971/22-11-2019 εγγξάθνπ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο Θξάθεο- Σκ. Γ/θνύ
–Οηθ/θνύ Ν. Πηεξίαο. (Δηζήγεζε θ. Π. Παηζηνύξα).
12. Σξνπνπνίεζε - επαλαδηαηύπσζε ηεο αξίζ. 217/2019 απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, πνπ
αθνξά ηνλ θαζνξηζκό ηειώλ ύδξεπζεο, άξδεπζεο θαη απνρέηεπζεο, βάζεη ηνπ αξηζ. 8970/22-112019 εγγξάθνπ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο Θξάθεο- Σκ. Γ/θνύ –Οηθ/θνύ Ν.
Πηεξίαο. (Δηζήγεζε θ. Π. Παηζηνύξα).
13. Απνδνρή πνζνύ 150.000,00€ σο επηρνξήγεζε από ην Πξόγξακκα «ΦΙΛΟΓΗΜΟ ΙΙ» ζηνλ άμνλα
πξνηεξαηόηεηαο «Η ηνπηθή αλάπηπμε θαη ε
πξνζηαζία πεξηβάιινληνο» κε ηίηιν «
Πξνκήζεηα απνξξηκκαηνθόξωλ θαη ινηπώλ νρεκάηωλ απνθνκηδήο
θαη κεηαθνξάο

απνξξηκκάηωλ θαη αλαθπθιώζηκωλ πιηθώλ»θαη ζρεηηθή ηξνπνπνίεζε ηνπ πξ/ζκνύ .
(Δηζήγεζε θ. Π. Παηζηνύξα).
14. Απνδνρή επηρνξήγεζεο πνζνύ 46.310,00 € από ην ΤΠ.Δ. θαη θαηαλνκή ηνπ ζηηο ρνιηθέο
Δπηηξνπέο ηνπ Γήκνπ Πύδλαο –Κνιηλδξνύ γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ ησλ ζρνιείσλ.
(Δηζήγεζε θ. Π. Παηζηνύξα).
15. Οξηζκόο εθπξνζώπνπ ηνπ Γήκνπ ΠύδλαοΚνιηλδξνύ
γηα ηελ θίλεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ
ινγαξηαζκνύ εηδηθνύ ζθνπνύ ηεο παγίαο πξνθαηαβνιήο πνπ δηαηεξεί ν δήκνο ζηελ Σξάπεδα
Πεηξαηώο.(Δηζήγεζε θ. Π. Παηζηνύξα).
16. Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄αξηζ. 43/2011 (ΦΔΚ 776/6-5-2011, η. Β΄) απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ ΠύδλαοΚνιηλδξνύ κε ηελ νπνία ζπζηήζεθε ην Ν.Π.Γ.Γ. κε ηελ επσλπκία «ρνιηθή
Δπηηξνπή Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Πύδλαο- Κνιηλδξνύ», πξνο ελαξκόληζε κε ηελ ππ’
αξηζ. 63967/13.09.2019 (ΦΔΚ 3537/20.09.2019 ηεύρνο B’) απόθαζε ΤΠ.Δ. (Δηζήγεζε θ.
Α. Πάππνπ).
17. Δμέηαζε αηηήκαηνο ππεθκίζζσζεο δεκνηηθνύ αθηλήηνπ ζηελ παξαιία Μαθξπγηάινπ. (Δηζήγεζε θ.
Υ. Μπξνπζθέιεο).
18. Δμέηαζε αηηήκαηνο ππεθκίζζσζεο δεκνηηθνύ αθηλήηνπ ζηελ Κνηλόηεηα Καηαρά. (Δηζήγεζε θ. Υ.
Μπξνπζθέιεο).
19. Δθκίζζσζε ηνπ θπιηθείνπ πνπ βξίζθεηαη ζην ρώξν ηεο Δκπνξνπαλήγπξεο Αηγηλίνπ. (Δηζήγεζε θ. Ν.
Γθνξίδεο, Πξόεδξνο πκβνπιίνπ Κνηλόηεηαο Αηγηλίνπ).
20. Καηαβνιή εμόδσλ παξάζηαζεο ζηνλ Πξόεδξν θαη ζηνλ Αληηπξόεδξν θαη απνδεκίσζεο ζηα κέιε ηνπ
Γ.. ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. κε ΓΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Τ.(Δηζήγεζε θ. Κ. Πιαζηαξάο, Πξόεδξνο Γ..
ΓΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Τ.).
21. Έγθξηζε ή κε ηεο κε αξηζκό 79/2019 απόθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΓΗ.ΚΟΙΝ.Δ. πνπ αθνξά αλακόξθσζε
ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2019 ηεο Δπηρείξεζεο. (Δηζήγεζε θ. Κ. ΜαιάκεοΠξόεδξνο Γ..
ΓΗ.ΚΟΙΝ.Δ.).
22. Καζνξηζκόο απνδεκίσζεο ησλ κειώλ ηνπ Γ.. ηεο ΓΗ.ΚΟΙΝ.Δ. βάζεη ηεο αξίζ. 69/2019 απόθαζεο
ηνπ Γ.. ηεο Δπηρείξεζεο.(Δηζήγεζε θ. Κ. Μαιάκεο, Πξόεδξνο Γ.. ΓΗ.ΚΟΙΝ.Δ.).
23. Δλεκέξσζε επί ησλ ηζνινγηζκώλ ησλ εηώλ 2017 θαη 2018 ηεο ΓΗ.ΚΟΙΝ.Δ.(Δηζήγεζε θ. Κ.
Μαιάκεο, Πξόεδξνο Γ.. ΓΗ.ΚΟΙΝ.Δ.).
24. Οξηζκόο εθπξνζώπσλ ηνπ Γήκνπ Πύδλαο-Κνιηλδξνύ κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο ζηελ Κνηλή
Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο ηεο εθηέιεζεο ησλ όξσλ ηεο πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο κεηαμύ ηνπ
Γήκνπ Πύδλαο –Κνιηλδξνύ κε ην ύλδεζκν Φνξέσλ Γηαρείξηζεο ηεξεώλ Απνβιήησλ Κεληξηθήο
Μαθεδνλίαο κε αληηθείκελν ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο: Πξνκήζεηα Δμνπιηζκνύ Βηναπνβιήηωλ
γηα ην Γήκν Πύδλαο-Κνιηλδξνύ. (Δηζήγεζε θ. Β. Παππάο, Αληηδήκαξρνο).
25. Οξηζκόο εθπξνζώπνπ ηνπ Γήκνπ Πύδλαο-Κνιηλδξνύ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ
ζηελ Γεληθή
πλέιεπζε ηεο εηαηξίαο ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΑΛΤΚΔ Α.Δ. (Δηζήγεζε θ. Α. Πάππνπ).
26. Οξηζκόο εθπξνζώπνπ ηνπ Γήκνπ Πύδλαο-Κνιηλδξνύ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ
ζηελ Γεληθή
πλέιεπζε ηεο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξίαο Ν. Πηεξίαο «ΑΣΡΑΚΣΟ». (Δηζήγεζε θ. Α. Πάππνπ).
27. Οξηζκόο δύν δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ ηηκήκαηνο ησλ πξνο εθπνίεζε θηλεηώλ
πξαγκάησλ ηνπ Γήκνπ Πύδλαο-Κνιηλδξνύ γηα ην έηνο 2020.(Δηζήγεζε θ. Α.Πάππνπ).
28. Οξηζκόο ηξηκεινύο Δπηηξνπήο γηα ηε δηελέξγεηα δηαγωληζκώλ γηα ηελ εθκίζζωζε
ήεθπνίεζε ηεο θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ Γήκνπ γηα ην έηνο 2020. (Δηζήγεζε θ.
Α.Πάππνπ).
29. Οξηζκόο ηξηκεινύο Δπηηξνπήο επίιπζεο θνξνινγηθώλ δηαθνξώλ γηα ην έηνο 2020. (Δηζήγεζε
θ. Α. Πάππνπ).
30. Οξηζκόο δύν (2) δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ σο ηαθηηθώλ θαη δύν (2) σο αλαπιεξσκαηηθώλ γηα ηελ
παξαιαβή έξγωλ αμίαο κέρξη 5.869,41 € θαη ηε ζύληαμε βεβαίωζεο θαιήο εθηέιεζεογηα
ην έηνο 2020.(Δηζήγεζε θ. Α. Πάππνπ).
31. πγθξόηεζε επηηξνπήοπαξαιαβήο ηωλ πξνκεζεηώλ ηνπ Γήκνπ πνπ δηελεξγνύληαη από 0101-2020 κέρξη ηελ 31-12-2020, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζ. 221, παξ. 11β) ηνπ Ν.
4412/2016.(Δηζήγεζε θ. Α. Πάππνπ).
32. πγθξόηεζε επηηξνπήο παξαιαβήο ηωλ εξγαζηώλ ηνπ Γήκνπ πνπ δηελεξγνύληαη από 01-012020 κέρξη ηελ 31-12-2020, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπάξζ. 221, παξ. 11δ) ηνπ Ν.
4412/2016. (Δηζήγεζε θ. Α. Πάππνπ).
33. πγθξόηεζεΔπηηξνπήο ειέγρνπ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνύ άξδεπζεοζύκθσλα κε ην άξζξν
16 ηνπ θαλνληζκνύ άξδεπζεο ηνπ δήκνπ. (Δηζήγεζε θ. Α. Πάππνπ).
Η Πξόεδξνο ηνπ Γ. .
Αθξνδίηε Κνπηζνπκάξε

