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ΠΡΟ : 

Σνπο Γεκνηηθνύο πκβνύινπο  θ. θ. 

1. Παπαδόπνπιν Υξήζην. (Αληηδήκαξρν) 

2. Σξάζηα Άγγειν (Αληηδήκαξρν) 

3. Σξάζηα Αζαλάζην (Αληηπξόεδξν Γ. .) 

4. Παπαδόπνπιν Βαζίιεην (Γξακκαηέα Γ. .)      

5. ηεξγίνπ Γεώξγην 

6. Μαλνύξε Κσλ/λν 

7. Νηθνιάνπ Λάδαξν. 

8. Σζέπα Βαζίιεην   

 9.    Γηαγθνύιε Αλζνύια   

 10.  Σξάζηα Έιιε 

11.   Βιαρόπνπιν Αλαζηάζην 

12.  Γηάκνπ ηεθαλία   

 

 

ύκθσλα κε ην άξζξν 67 ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ Α΄ 87/2010), ζηηο  25 Ινπλίνπ 2021, εκέξα 

Παξαζθεπή θαη ώξα 13:00΄ ζπγθαιείηαη  ην δεκνηηθό ζπκβνύιην ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε δηα πεξηθνξάο 

ιόγσ COVID 19, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/2020 εγθύθιην ηνπ ΤΠ. Δ., πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη 

απνθάζεηο γηα ην παξαθάησ ζέκαηα: 

1. ύζηαζε δεκνηηθήο Δπηηξνπήο Ιζόηεηαο. 

2. Έγθξηζε ηεο αξηζ. 93/2021 απόθαζεο ηεο Ο. Δ. ηνπ Γήκνπ Πξεζπώλ πεξί εγθξίζεσο 

ζρεδίνπ ηεο 5
εο

 γεληθήο αλακόξθσζεο πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλ. έηνπο 2021 ηνπ Γήκνπ Πξεζπώλ. 

3. Β΄ θαηαλνκή πίζησζεο από ΤΠ.Δ. πνζνύ 6.790,00 € γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ 

ζρνιείσλ έηνπο 2021 θαη δηάζεζε ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο. 

4. Έγθξηζε δηαγξαθήο  πνζώλ  από  ρξεκαηηθνύο θαηάινγνπο ηνπ Γήκνπ Πξεζπώλ σο θαθώο 

βεβαησζέλησλ. 

5. Δμέηαζε αηηεκάησλ από ηελ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία Φιώξηλαο θαη ηελ 9Μ/Π Σαμηαξρία 

γηα παξαρώξεζε δσξεάλ μελνδνρεηαθνύ εμνπιηζκνύ, από ην Ξελνδνρείν Φαξάδσλ. 

6. Δμέηαζε αηηήκαηνο ηεο λενζπζηαζείζαο Έλσζεο Σνπξηζηηθώλ θαη ζπλαθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γήκνπ Πξεζπώλ γηα παξαρώξεζε αίζνπζαο θηινμελίαο ηεο έδξαο ηεο ζηελ 

Κνηλόηεηα Λαηκνύ ηνπ Γήκνπ Πξεζπώλ. 

7. Δμέηαζε αηηήκαηνο θαηαζηεκαηάξρε γηα άδεηα ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ αλάπηπμεο 

ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζηελ Κνηλόηεηα Λεπθώλαο. 

8. Δμέηαζε αηηήκαηνο ηεο Κνηλ..Δπ. “Δco Tourismo” γηα ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ Πξεζπώλ 

σο ζπλδηνξγαλσηήο γηα ηελ δηεμαγσγή αγώλα Σξηάζινπ κε ηελ επσλπκία ΠΡΔΠΑΘΛΟΝ 2021 θαη 

ςήθηζε - δηάζεζε ζρεηηθήο πίζησζεο. 

9. Απόθαζε ηνπ Γ. . ηνπ Γήκνπ Πξεζπώλ, γηα ην δεκνηηθό δάζνο Αγίνπ Γεξκαλνύ πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ ππό έγθξηζε δηαρεηξηζηηθή κειέηε 10εηίαο όηη δελ είλαη βνζθόηνπνο. 

10. Δμέηαζε αηηήκαηνο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Κνηλόηεηαο Φαξάδσλ γηα ηνπνζέηεζε Πεξγόισλ 

(Κηόζθηα) ζηα θαηαζηήκαηα πνπ αηηνύληαη.  

 

            Μαδί κε ηελ πρόζθιεζε ζας θοηλοποηούληαη θαη οη εηζεγήζεης επί ηφλ ζεκάηφλ θαη ζας 

παραθαιούκε έφς 25 Ιοσλίοσ 2021, εκέρα Παραζθεσή  θαη ώρα 15:00΄ λα κας αποζηείιεηε κέζφ 

ειεθηροληθού ηατσδροκείοσ ηελ ηοποζέηεζε – υήθος ζας επί ηφλ ζεκάηφλ ηες ζσλεδρίαζες. 

 

              ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΣΑΙ :                               Ο  ΠΡΟΕΔΡΟ  ΣΟΤ  Δ.. 

α) ζηνλ Γήκαξρν Πξεζπώλ θ. Παλαγηώηε Παζραιίδε. 

β) ζηοσς Προέδροσς θαη εθπροζώποσς όιφλ ηφλ Σ. Κ. ηοσ Δήκοσ,  

οη οποίοη παραθαιούληαη γηα όζα ζέκαηα αθορούλ 

 ηης Σ .Κ. ηοσς, λα προζθοκίζοσλ γραπηώς  

ηης απόυεης ηοσς (απόθαζε Σ..) 
γ) ζηνπο εηζεγεηέο ησλ ζεκάησλ, νη νπνίνη θαη                                              Γεφργίοσ     Φώηηος 
παξαθαινύληαη όπσο παξαζηνύλ ζηελ ζπλεδξίαζε. 

 

 

 


