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ΠΡΟΚΛΗΗ(25/2020) 

 
Παξαθαινύκε όπωο ζπκκεηάζρεηε ζηελ ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ 

Σξνηδελίαο-Μεζάλωλ, δια ζώζης κεκλειζμένων ηων Θσρών ζην Ακθηζέαηξν ηνπ Γπκλαζίνπ Γαιαηά , 
 ηελ 28η επηεμβρίοσ 2020, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 18:30 µ.μ., ζύκθωλα κε ηα άξζξα 67 ηνπ 

Ν.3852/2010 θαη ηηο ππ αξηζ. 18318/13-3-20 & 40/20930/31-3—20 εγθπθιίνπο ηνπ Τπνπξγείνπ 
Δζωηεξηθώλ. 
 
 

1) «Αλακόξθωζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ γηα ηνλ ΚΑ: 00.6111 κε ηίηιν «Ννµηθέο ππεξεζίεο γηα ην δήκν 
Σξνηδελίαο - Μεζάλωλ» ηνπ Π/Τ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020, γηα ηελ αλάζεζε ππόζεζεο ζε 
δηθεγόξν».(ΔΗΖΓΖΣΖ:ΟΤΥΛΑ) 

 

2) «Έγθξηζε ηξηκεληαίωλ ζηνηρείωλ Α΄ θαη Β' ηξηκήλνπ έηνπο 2020» (ΔΗΖΓΖΣΖ :ΟΤΥΛΑ) 
 

3) «Έγθξηζε 1εο ππνρξεωηηθήο Αλακόξθωζεο ηνπ Πξνϋπνινγηζµνύ Δζόδωλ - Δμόδωλ 
2020 Σνπ Γεκνηηθνύ  Ληκεληθνύ  Σαµείνπ  Σξνηδελίαο-Μεζάλωλ». 
».(ΔΗΖΓΖΣΖ:ΟΤΥΛΑ) 

 

4) Έγθξηζε Πξωηνθόιινπ Οξηζηηθήο Παξαιαβήο ηνπ Έξγνπ «ΔΠΔΚΣΑΖ ΓΗΚΣΤΟΤ ΑΚΑΘΑΡΣΩΝ 
ΜΔΘΑΝΩΝ & ΤΝΣΖΡΖΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΜΟΝΑΓΑ Δ.Δ.Λ. ΜΔΘΑΝΩΝ» ηνπ Γήκνπ 

Σξνηδελίαο-Μεζάλωλ.(ΔΗΖΓΖΣΖ:ΛΔΗΩΣΖ) 
 

5)  «Παξαρώξεζε δηακεξίζκαηνο ζηνλ Καξαηδά γηα δηακνλή ηαηξνύ» (ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ:ΜΔΛΛΟΤ) 
 

6)  «Αληηθαηάζηαζε κέινπο ηεο επηηξνπήο Ηζόηεηαο Φύιωλ ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο-Μεζάλωλ» 
(ΔΗΖΓΖΣΖ:ΓΖΜΑΡΥΟ) 

 

7) «Αληηθαηάζηαζε κέινπο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ Αηηήζεωλ ζρεηηθά κε δηεπζεηήζεηο ινγαξηαζκώλ 

ύδξεπζεο» (ΔΗΖΓΖΣΖ:ΓΖΜΑΡΥΟ) 
 

8) «Αληηθαηάζηαζε κέινπο ηεο Α΄Θκηαο ρνιηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο - Μεζάλωλ» 

(ΔΗΖΓΖΣΖ : ΓΖΜΑΡΥΟ) 
 

9) «Αληηθαηάζηαζε ππεπζύλνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο ΚΔΝΣΡΟΤ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ-ΝΔΑ ΦΑΖ»      
               (ΔΗΖΓΖΣΖ:ΓΖΜΑΡΥΟ) 
 

10) «Αληηθαηάζηαζε κέινπο ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Παηδείαο» (ΔΗΖΓΖΣΖ:ΓΖΜΑΡΥΟ) 



 

11) «Αληηθαηάζηαζε κέινπο .Σ.Ο.  Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο - Μεζάλωλ» 
(ΔΗΖΓΖΣΖ:ΓΖΜΑΡΥΟ) 

 

12) «Αληηθαηάζηαζε µέινπο ηεο επηηξνπήο θαηάξηηζεο κεηξώνπ αξξέλωλ γελλεζέληωλ ην έηνο 

2019» (ΔΗΖΓΖΣΖ:ΓΖΜΑΡΥΟ] 
 

13) «Έγθξηζε ζπµµεηνρήο ηνπ Γήκνπ ζε ππό ζύζηαζε Αλαπηπμηαθό Οξγαληζκό ηνπ Ν.4674/20 - Έγθξηζε 
ζρεδίνπ θαηαζηαηηθνύ θαη παξνρή εμνπζηνδόηεζεο πξνο ηνλ Γήκαξρν» [ΔΗΖΓΖΣΖ:ΛΗΣΑ) 

 

14) «Αίηεζε Α.. Πνζεηδώλ Πόξνπ γηα ρξήζε ηνπ γεπέδνπ Γαιαηά ωο δεύηεξε έδξα, όηαλ απηό απαηηεζεί. 
(ΔΗΖΓΖΣΖ:ΟΤΥΑ) 

 

15) «Γηεπζέηεζε αίηεζεο ινγαξηαζκνύ ύδξεπζεο ηνπ θ. .Κ. » (ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ:ΜΑΓΔΗΡΑ) 
 

16) «Γηεπζέηεζε αίηεζεο ινγαξηαζκνύ ύδξεπζεο ηνπ θ. Γ.Φ.» (ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ:ΜΑΓΔ|ΡΑ) 
 

17) «Γηεπζέηεζε αίηεζεο ινγαξηαζκνύ ύδξεπζεο ηνπ θ. Ν.Π. » (ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ:ΜΑΓΔΗΡΑ) 
 

18) «Γηεπζέηεζε αίηεζεο ινγαξηαζκνύ ύδξεπζεο ηνπ θ. Γ.Υ » (ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ:ΜΑΓΔΗΡΑ) 
 

19) «Γηεπζέηεζε αίηεζεο ινγαξηαζκνύ ύδξεπζεο ηνπ θ. Α.Α. » (ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ:ΜΑΓΔΗΡΑ) 
 
 

ηα ζέκαηα 17,18 θαη 19  ζα παξαζηνύλ θαη νη αηηνύληεο 
 
Παξαθαινύληαη νη θ.θ. Πξόεδξνη όπωο ελεκεξώζνπλ ηνπο πκβνύινπο ηωλ Κνηλνηήηωλ ηνπο  
γηα ηελ ζπλεδξίαζε. 
 
 
 
 

 
 
 

 

 


