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Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η 
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 ΠΡΟΣ: 
1. κ. Δήμαρχο Στυλίδας 

2. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους 
Στυλίδας 

3. κ.Προέδρους Συμβουλίων 
Κοινοτήτων 

4. Προέδρους Κοινοτήτων 
                  ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ 

  
Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο Στυλίδας, αίθουσα συνεδριάσεων του 

Δημοτικού συμβουλίου, την 12η  Φεβρουαρίου 2020 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 6:00 μ.μ. για 
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 
 
Θέμα 1 : Απόδοση χρηματοδότησης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Σχολικών Επιτροπών έτους 2020 
 
Θέμα 2 : Τροποποίηση της αριθ. 168/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την επιτροπή 
εκτίμησης τιμήματος ακινήτου 
 
Θέμα 3 : Λήψη απόφασης περί παραχώρησης ή μη,  μονού τάφου εικοσαετούς χρήσης στο Δημοτικό 
Κοιμητήριο Στυλίδας 
 
Θέμα 4 : Καθορισμός καταβολής αποζημίωσης μελών Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας για τη συμμετοχή του 
στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου 
 
Θέμα 5 : Ορισμός μελών και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών (άρθρο 1 του Π.Δ. 270/81) για 
την εκποίηση, αγορά, μίσθωση ή εκμίσθωση των κινητών και ακινήτων πραγμάτων του Δήμου για το έτος 
2020 
 
Θέμα 6 : Ορισμός μελών  και συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης ακινήτων για το έτος 2020 
 
Θέμα 7 : Ορισμός  μελών και συγκρότηση επιτροπής παράδοσης & παραλαβής εκμισθώμενων ακινήτων του 
Δήμου έτους 2020 
 
Θέμα 8 : Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Υπηρεσιών έτους 2020 



 
Θέμα 9 : Συκρότηση επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών έτους 2020 
 
Θέμα 10 : Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής μικρών έργων ή εργασιών 
συντήρησης (Π.Δ. 171/87) 
 
Θέμα 11 : Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής γνωμοδότησης για την καταστροφή 
κινητών πραγμάτων του Δήμου (Άρθρο 199 του Ν. 3463/2006) 
 
Θέμα 12 : Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής για το κυκλοφοριακό (Άρθρο 101 του 
Ν.3463/2006) 
 
Θέμα 13 : Ορισμός εκπροσώπων για την συγκρότηση επιτροπής εξέτασης αιτημάτων έκδοσης αδειών 
εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής 
 
Θέμα 14 : Ορισμός εκπροσώπων για την συγκρότηση επιτροπής για το χαρακτηρισμό των παραλιακών χώρων 
λουόμενων ως πολυσύχναστων ή μη 
 
Θέμα 15 : Έγκριση της αδελφοποίησης με την πόλη Αμέλια της Ιταλίας 
 
Θέμα 16 : Πρόγραμμα δακοκτονίας έτους 2020 
 
Θέμα 17 : Κατάργηση θέσης περιπτέρου 
 
Θέμα 18 : Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου στο πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" του Άξονα Προτεραιότητας 
"Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων" στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 
4721/23-01-2019 πρόσκλησης V, με τίτλο "Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση 
στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού 
των δήμων της χώρας" 
 
Θέμα 19 : Έγκριση ονομασίας ανωνύμου δρόμου μεταξύ Ο.Τ. 68-68Α σε οδό "ΛΟΥΚΑ ΠΑΛΗΟΥ" 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 

ΧΑΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 


