
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ                      

∆ΗΜΟΣ  ΠΡΕΣΠΩΝ 

Αριθµ.  Πρωτ. :   2601                                                       Λαιµός:    Πέµπτη    27   Ιουλίου 2017 

Αριθµ. Προσκλ.: 10/2017 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

ΠΡΟΣ : 

Τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους  κ. κ. 

       1. Μανούρη Κων/νο. (Αντιδήµαρχο)                                       7. Ρέππα Σοφία. 

       2. Μπαµπάκου Μαργαρίτα (Αντιδήµαρχο)                              8. Ναλπαντίδη Κων/νο 

       3. Πετρίδη Πάρι. (Αντιπρόεδρο ∆. Σ.)                                    9. Γεωργιάδη Ιωάννη. 

       4. Τράσια Αλέξανδρο. (Γραµµατέα ∆. Σ.)                              10. Μπαζίνα Αχιλλεύς. 

       5. Καπουράνη Χρήστο.                                                         11. Βλαχόπουλο Αναστάσιο. 

       6. Κούρτζο Βασίλειο.                                              12. Κακαράντζα Νικόλαο. 

            Σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), σας παρακαλούµε να προσέλθετε στην 

αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµαρχιακού καταστήµατος, στις 31 Ιουλίου 2017, ηµέρα ∆ευτέρα  και ώρα 20:00΄ 

σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, προκειµένου να λάβουµε αποφάσεις για τα παρακάτω θέµατα : 

1. Έκδοση απόφασης υιοθέτησης του αιτήµατος του ∆ήµου Μήλου για τον επαναπατρισµό του αγάλµατος 

της Αφροδίτης της Μήλου.  

2. Γνωµοδότηση για την αριθµ. 16/2017 απόφαση της Κοινωφελούς Επιχείρησης περί κατάρτισης και 

ψήφισης του ισολογισµού της, οικον. έτους 2016. 

3. Έγκριση της αριθµ. 18 /2017 απόφαση της Κοινωφελούς Επιχείρησης περί αιτήµατος φιλοξενίας της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου Πρεσπών στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Πρεσπών. 

4. Έγκριση  παραχώρησης χρήσης του Πατουλιδείου γυµναστηρίου και των λεωφορείων του ∆ήµου, στην 

Κοινωφελή Επιχείρηση του ∆ήµου Πρεσπών για την υλοποίηση του προγράµµατος «ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ». 

5. Έγκριση µεταφοράς του προγράµµατος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» και παραχώρηση χρήσης κτιριακών 

εγκαταστάσεων, ενός µεταφορικού µέσου και απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισµού στην Κοινωφελή 

Επιχείρηση του ∆ήµου Πρεσπών. 

6. Έγκριση εγγραφής - επανεγγραφής - διαγραφής  νηπίων στον ∆ηµοτικό Παιδικό Σταθµό Λαιµού. 

7. Έγκριση ανανέωσης σύµβασης µίσθωσης δηµοτικού ακινήτου (εµπορική µίσθωση Φαρµακείου). 

8. Εξέταση αιτηµάτων Πολιτιστικών Συλλόγων για οικονοµική επιχορήγηση από τον ∆ήµο Πρεσπών. 

9. Εξέταση αιτήµατος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για παραχώρηση χρήσης των 2 ηλιακών 

σκαφών του ∆ήµου Πρεσπών για αξιοποίηση τους σε εκδήλωση της περιφέρειας µε θέµα τα εναλλακτικά βιώσιµα 

µέσα µετακίνησης, η οποία θα πραγµατοποιηθεί στην νέα παραλία Θεσσαλονίκης. 

10.  Έγκριση συµµετοχής του ∆ήµου Πρεσπών ως συνδιοργανωτής µε τον Οργανισµό Πολιτιστικών 

εκδηλώσεων Πρεσπών Φλώρινας στις φετινές Πολιτιστικές εκδηλώσεις των Πρεσπείων και διάθεση σχετικής 

πίστωσης. 

11. Έγκριση διοργάνωσης της γιορτής Φασολιού – Τσιρονιού έτους  2017 και διάθεση σχετικής πίστωσης. 

12. Έγκριση συµµετοχής του ∆ήµου Πρεσπών ως συνδιοργανωτής στην διοργάνωση του 11
ου

 καλοκαιρινού 

Κάµπ Ξιφασκίας – ∆ιεθνούς Τουρνουά Ξιφασκίας Λυγκηστίς 2017. 

13. Έγκριση απόφασης της Ο. Ε. του ∆ήµου Πρεσπών περί εγκρίσεως σχεδίου της 5
ης

 γενικής αναµόρφωσης 

προϋπολογισµού οικον. έτους 2017 του ∆ήµου Πρεσπών». 

14. Έγκριση της Β΄ τριµηνιαίας έκθεσης της Οικον. Επιτροπής, περί της υλοποίησης του προ/σµού οικον. 

έτους 2017 του ∆ήµου Πρεσπών. 

15. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου : «Αναβάθµιση σχολικών κτηρίων Λαιµού – 

Αγίου Γερµανού». 

16. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : «Αναβάθµιση Παιδικού 

Σταθµού Λαιµού». 

17. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : «Ανάπλαση ∆. Κ. 

Κρυσταλλοπηγής» 

       18. Έγκριση  πρωτοκόλλων παραλαβής προµηθειών του ∆ήµου Πρεσπών. 

       19. Έγκριση  πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών του ∆ήµου Πρεσπών. 

       20.Έγκριση παράτασης της σύµβασης για την προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών. 

 

              ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ :                                            O  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΟΥ  ∆.Σ. 

α) στον ∆ήµαρχο Πρεσπών κ. Παναγιώτη Πασχαλίδη. 

β) στους Προέδρους και εκπροσώπους όλων των Τ. Κ. του δήµου,  

(όπου απαιτείται) οι οποίοι παρακαλούνται για όσα θέµατα αφορούν 

 τις Τ .Κ. τους, να προσκοµίσουν γραπτώς  

τις απόψεις τους (απόφαση Τ.Σ.) 

γ) στους εισηγητές των θεµάτων, οι οποίοι και                                                       Παπαδόπουλος Γρ. Βασίλειος. 

παρακαλούνται όπως παραστούν στην συνεδρίαση. 


