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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 21 Νοεµβρίου 2017, ηµέρα Τρίτη  και ώρα 12:00΄ σε 

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

 

1. Γνωµοδότηση του ∆. Σ. σχετικά µε µεταβολές Σχολικών µονάδων Α΄/θµιας εκπαίδευσης σχολικού έτους 

2018 – 2019. 

2. Γνωµοδότηση του ∆. Σ. για το ετήσιο πρόγραµµα δασοπονίας στα όρια του ∆ήµου Πρεσπών. 

3. ∆΄ κατανοµή πίστωσης από ΥΠ.ΕΣ. ποσού 6.830,00 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 

2017 και διάθεση της σχετικής πίστωσης 

4. Εξέταση αιτηµάτων ∆.Α.Σ. ∆ήµου Πρεσπών για παράταση υλοτοµίας για ένα έτος της συστάδας 6γ του 

δάσους Αγίου Γερµανού. 

5. Εξέταση αιτήµατος της ∆/νσης Αστυνοµίας Φλώρινας, για παραχώρηση του Οικήµατος στέγασης του 

Τ.Σ.Φ. Κρυσταλλοπηγής. 

6. Έγκριση µετακίνησης του ∆ηµάρχου Πρεσπών στην Αθήνα στις 30/11, και 1/12, 2/12 του τρέχοντος έτους 

και ψήφιση της σχετικής πίστωσης. 

7. Έγκριση συµµετοχής του ∆ήµου για την µετακίνηση τµήµατος προσκόπων από την Φλώρινα προς την 

Πρέσπα και αντίστροφα. 

8. Έγκριση αναπροσαρµογής του δηµοτικού τέλους κοινοχρήστων χώρων ως προς την ετήσια ποσοστιαία 

αύξηση του.    

9. Έγκριση απόφασης της Ο. Ε. του ∆ήµου Πρεσπών περί εγκρίσεως σχεδίου της 9
ης

 γενικής αναµόρφωσης 

προϋπολογισµού οικον. έτους 2017 του ∆ήµου Πρεσπών». 

     10.  Έγκριση  πρωτοκόλλων παραλαβής προµηθειών του ∆ήµου Πρεσπών. 

     11. Έγκριση  πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών – εργασιών, του ∆ήµου Πρεσπών. 

     12.  Έγκριση νέου τεχνικού δελτίου συµµετοχής του ∆ήµου Πρεσπών στο πρόγραµµα INTERREG GREECE – 

FYROM 2014 – 2020, µε τίτλο εγκεκριµένου έργου : Ανάπτυξη συστήµατος αισθητήρων για την παρακολούθηση 

σε πραγµατικό χρόνο και τη µείωση διαρροών σε δηµοτικά συστήµατα ύδρευσης. 

    13. Έγκριση νέου τεχνικού δελτίου συµµετοχής του ∆ήµου Πρεσπών στο πρόγραµµα INTERREG GREECE – 

FYROM 2014 – 2020, µε τίτλο εγκεκριµένου έργου : «LESS – WASTE – II: Σχέδιο δράσης για την διαχείριση των 

βιο-αποβλήτων στη ∆ιαπεριφερειακή περιοχή Ελλάδας-ΠΓ∆Μ». 

 

         

              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                                                    Βασίλειος  Γρ. Παπαδόπουλος. 

παρακαλούνται όπως παραστούν στην συνεδρίαση. 


