
                           

       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                  Παξαλέζηη  4-5 -2017   

    ΝΟΜΟ ΔΡΑΜΑ                                              Αξηζ. Πξση.  2050 

ΔΗΜΟ  ΠΑΡΑΝΕΣΙΟΤ 
 Αριθ. 14η  ΣΑΚΣΙΚΗ  ΤΝΕΔΡΙΑΗ 
 

Π ρ ο ς   

 

αο πξνζθαινχκε ηελ   8ε ηνπ κελφο  Μαϊοσ    2017, εκέξα Δεσηέρα      θαη 

ψξα 19:30 κ.κ. λα πξνζέιζεηε  ζε  Σακηική ζσνεδρίαζη ηνπ Δεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ,  ζχκθσλα κε ην άξζξν 67 ηνπ Ν. 3852/2010,  ε νπνία ζα γίλεη ζην 

Δημοηικό Καηάζηημα Παρανεζηίοσ, γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο γηα ηα 

παξαθάησ ζέκαηα:  

1.  
Απνδνρή πνζνχ 50.000,00€ - 4ε Αλακφξθσζε   Πξνυπνινγηζκνχ  νηθ. έηνπο 

2017 θαη 3ε Σξνπνπνίεζε Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο έηνπο 2017. 

2.  
Έγθξηζε ηεο 2εο  αλακφξθσζεο  Πξνυπνινγηζκνχ Οηθνλ. έηνπο 2017 ηνπ 

Ν.Π.Δ.Δ. 

3.  

Έγθξηζε ηνπ Εγρεηξηδίνπ θαλφλσλ ρξήζεο θίλεζεο θαη θπθινθνξίαο ησλ 

κεραλνθηλήησλ κέζσλ ηνπ Δήκνπ Παξαλεζηίνπ 

4.  

Έγθξηζε Πξσηνθφιινπ Οξηζηηθήο   Παξαιαβήο   ηνπ έξγνπ: «ΑΝΑΠΛΑΕΙ 

ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΩΝ ΥΩΡΩΝ Δ.Ε ΠΑΡΑΝΕΣΙΟΤ»  αξρηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

203.000,00 €  κε ην ΦΠΑ. 

5.  

Έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνχ θιήξσζεο γηα ηελ ζπγθξφηεζε Επηηξνπήο αλάζεζεο    

πληήξεζεο θαη Επηζθεπήο  νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ έξγνπ   ηνπ Δήκνπ, γηα 

ην έηνο 2017. 

6.  

Καζνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ αλάδεημεο Αλαδφρνπ, θαηφπηλ άγνλνπ απνηειέζκαηνο  

ηεο δηαδηθαζίαο κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο  πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε  ηεο 

Εξγαζίαο/Πξνκήζεηαο «ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΤΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΔΗΜΟΤ 

ΠΑΡΑΝΕΣΙΟΤ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΕΣΟΤ 2017, (νκάδεο    α 

θαη β)   πξνυπνινγηζκνχ  52.998,49€ (κε ΦΠΑ 24%) »   

7.  
Επηινγή Σξάπεδαο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηεξκαηηθψλ ζπζθεπψλ (POS) γηα ηελ 

δηαρείξηζε ζπλαιιαγψλ κε ρξήζε θαξηψλ πιεξσκήο θαη νξηζκφο δηαρεηξηζηή. 

8.  

Λήςε απφθαζεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε αζχξκαηνπ  ePOS   γηα ηηο ζπλαιιαγέο 

απφ απφζηαζε κε θάξηεο πιεξσκήο θαη νξηζκφο δηαρεηξηζηή.                            

 



9.  Επηρνξήγεζε πνιηηηζηηθψλ θαη αζιεηηθψλ ζπιιφγσλ θαη ςήθηζε πίζησζεο 

10.  

Έγθξηζε ηεο έθηαθηεο κεηάβαζεο Δεκάξρνπ ζηελ Αζήλα ζηηο 27-4-2017 θαη 

ςήθηζε πίζησζεο ησλ εμφδσλ  κεηαθίλεζήο ηεο  ζηελ Θεζ/λίθε θαη  ζηελ Αζήλα. 

11.  
Δηαγξαθή δεκνηηθψλ ηειψλ θαη δηθαησκάησλ απφ ηνπο θνξνινγηθνχο 

θαηαιφγνπο ηνπ Δήκνπ γηα ηνλ Κσλζηαληηλίδε Δεκήηξην ηνπ ηεθάλνπ. 

12.  
Έγθξηζε επηζηξνθήο σο αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ δεκνηηθψλ ηειψλ 

θαη δηθαησκάησλ ζηνλ Παπαδφπνπιν Επζηξάηην ηνπ Φσηίνπ. 

13.  Επηθαηξνπνίεζε ηεο αξηζ. 197/2014 απφθαζεο ηνπ Δ..  

14.  Έγθξηζε ηεο 5εο ηξνπνπνίεζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθνλ. έηνπο 2017. 

                                                                                 
Η Πξφεδξνο ηνπ Δ.. 

 
                                                                                 Κνπηεθίδνπ Μεηακφξθε 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
Πξντζηάκελν  Οηθνλνκηθήο ππεξεζίαο  
Πξντζηάκελε  Δηνηθεηηθήο ππεξεζίαο  
Πξντζηάκελν Σερληθήο  ππεξεζίαο  
Γξαθείν πξνγξακκαηηζκνχ θαη ειεθηξ. Δηαθπβέξλεζεο  
(Γηα αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ)  


