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ΠΠ     ΡΡ     ΟΟ     ΣΣ    ΚΚ     ΛΛ    ΗΗ    ΣΣ    ΗΗ     

 

ΑΡ.ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 5/2021 
 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, του 
άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55/11-3-2020), της 
υπ΄αριθμ. 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίου ΥΠΕΣ , του ΦΕΚ Β΄/4484/11-10-2020 , του  ΦΕΚ 

Β΄4681/22-10-2020 και της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 80189/12.12.2020 (ΦΕΚ 5486/12.12.2020 
τεύχος Β΄), σας καλούμε σε συνεδρίαση με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  μέσω της εφαρμογής zoom, που θα 

πραγματοποιηθεί στις 19/04/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00΄ σύμφωνα με τις εκδοθείσες 
υγειονομικές διατάξεις, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής: 

 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

1. Έγκριση (5ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού, έτους 2021  
 
2. Έγκριση για δωρεάν παραχώρηση χρήσης τμήματος Α,Β,Γ,Δ,Α του Δημ. Οικοπέδου 151, εμβαδού 

360,00 τ.μ.,  της Δ.Κ. Αδένδρου, για την εγκατάσταση υδατοδεξαμενής από την ΔΕΥΑΧ αντί της 
δωρεάν παραχώρησης χρήσης  τμήματος Α,Β,Γ,Δ,Α εμβαδού 265,20μ2 από το υπ΄ αριθ. 345  
ακίνητο του Ο.Τ. 62 της Δ.Κ. Αδένδρου 

 
3. Έγκριση συγκρότησης προσωρινής επιτροπής παραλαβής έργου: “Εργασίες οδοποιίας στη 

περιοχή επέκτασης Χαλκηδόνας” 
 
4. Έγκριση καθορισμού χρόνου λειτουργίας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου για το έτος 2021 
 
5. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : “Αντιπλημμυρικά έργα 

οικισμού Αγίου Αθανασίου-Τριθέσιο ειδικό σχολείο” 
 

 

Ο Πρόεδρος 

                                    

   Ταχτατζόγλου Γαβριήλ  

Η παρούσα πρόσκληση κοινοποιείται στην Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Χαλκηδόνος κυρία 
Χρυσούλα Ματσίγκου και την Προϊσταμένη του Τμήματος Προϋπολογισμού κυρία Πετρούλα Ισμαηλίδου, ώστε να 
παραστούν στη συνεδρίαση  του Δ.Σ. για το 1ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης. 

 
ΗΗ   ππααρροο ύύσσ αα   ππρρ όόσσκκ λληη σσηη   έέχχ εε ιι   αα νναα ρρ ττ ηηθθ εε ίί   σσ ττ ηη νν   ηηλλ εεκκ ττ ρροο νν ιι κκήή   σσ εε λλ ίί δδαα   ττ οουυ   ΔΔ ήήμμοο υυ   κκ αα ιι   έέχχ εε ιι   ααπποοσσ ττ ααλλ εε ίί   μμ ααζζ ίί   μμεε   ττ ιι ςς   σσ χχ εε ττ ιι κκ έέ ςς   

εε ιι σσ ηηγγ ήήσσ εε ιι ςς   σσ ττ ιι ςς   ηη λλ εεκκ ττ ρροο νν ιι κκ έέςς   δδ ιι εε υυθθύύ ννσσ εε ιι ςς   ττ ωωνν   δδ ηημμοο ττ ιι κκώώ νν   σσυυ μμββοο ύύλλωωνν ..     

ΟΟ ιι   ππ λλ ήήρρ εε ιι ςς   φφάάκκ εε λλοο ιι   ττωω νν   θθ εε μμάάττ ωωνν   ββρρ ίί σσ κκοο ννττ αα ιι   σσ ττ οο   γγρρααφφεε ίί οο   ΥΥπποοσσττήήρριιξξηηςς  ΠΠοολλιιττιικκώώνν  ΟΟρργγάάννωωνν  κκαα ιι   εε ίί νναα ιι     σσ ττ ηηνν   δδ ιι άάθθ εεσσ ηη   

ττωωνν   ΔΔ ηημμοο ττ ιι κκώώ νν   ΣΣυυμμββ οούύ λλωωνν   κκαα ιι   ττωω νν   ΠΠρροο έέ δδρρωωνν   ΚΚοο ιι ννοο ττ ήή ττωωνν ,,   κκ ααττ όόππ ιι νν   ρραα ννττ εεββ οούύ ..   

                                                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 
Τμ. Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Ταχ. Δ/νση : Εθν. Αντίστασης 36 
Ταχ. Κώδικας : 571 00 
Τηλέφωνο : 2391-330153 
Fax : 2391-330130 
Email dimos.xalk@n3.syzefxis.gov.gr 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Κουφάλια :  15/04/2021 
Αρ. Πρωτ.:     5346  
 

ΠΡΟΣ 

1. Τον Δήμαρχο Δήμου Χαλκηδόνος                  

2. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου  

3. Την Γενική Γραμματέα του Δήμου 

4. Προέδρους Συμβουλίων Κοινοτήτων   
(με την παράκληση να ενημερώσουν και 
τα μέλη των συμβουλίων τους) 

https://dimosnet.gr/blog/laws/415210/
https://dimosnet.gr/blog/laws/415210/
https://zoom.us/
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