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ΠΠ    ΡΡ    ΟΟ    ΣΣ    ΚΚ    ΛΛ    ΗΗ    ΣΣ    ΗΗ    

ΑΡ.ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 9/2021 
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 22/6/2021 

ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00΄ σύμφωνα με τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις, με 
θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής: 

 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου 2021 (8η) 

2. Αλλαγή επωνυμίας σχολικών μονάδων του Δήμου μας. 

3. Μετονομασία του Δημοτικού γηπέδου Αδένδρου σε Δημοτικό γήπεδο Αδένδρου 
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ. 

4. Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων της εταιρείας “ΒΙΟΓΕΜ” (Κοινότητα 
Χαλκηδόνας) 

5. Χορήγηση άδειας χρήσης κοινοχρήστου χώρου (οικόπεδο αρ. 323α του ΟΤ 60 (Κοινότητα 
Αδένδρου) 

6. Χορήγηση έγκρισης εισόδων-εξόδων οχημάτων της εταιρείας “ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ ΕΠΕ”  
(Κοινότητα Αγίου Αθανασίου)     

7.  Χορήγηση άδειας χρήσης κοινοχρήστου χώρου στο οικόπεδο αρ. 70 του ΟΤ 15 
Αγχιάλου. 

8. Έγκριση εκμίσθωσης κοινόχρηστων  χώρων  του Δήμου μας  για εγκατάσταση υπαίθριων 
ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (λούνα παρκ) προσωρινού και περιοδικού χαρακτήρα 
στην Δ.Κ. Κουφαλίων στα πλαίσια εορτασμού “ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ 2021” 

9. Έγκριση εκμίσθωσης κοινόχρηστων  χώρων  του Δήμου μας  για εγκατάσταση υπαίθριων 
ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (λούνα παρκ) προσωρινού και περιοδικού χαρακτήρα 
(Δ.Κ. Μ.Μοναστηρίου) 

10. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών χώρων για εγκατάσταση ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ στην 
Δ.Κ.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ, για την περίοδο της θρησκευτικής πανήγυρης του 
“ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ’’  καθώς και για την περίοδο των Χριστουγέννων 

         

Ο Πρόεδρος 

                                    

     Ταχτατζόγλου Γαβριήλ  
  
ΗΗ   ππ αα ρρ οο ύύ σσ αα   ππ ρρ όό σσ κκ λλ ηη σσ ηη   έέ χχ εε ιι   αα νν αα ρρ ττ ηη θθ εε ίί   σσ ττ ηη νν   ηη λλ εε κκ ττ ρρ οο νν ιι κκ ήή   σσ εε λλ ίί δδ αα   ττ οο υυ   ΔΔ ήή μμ οο υυ   κκ αα ιι   έέ χχ εε ιι   αα ππ οο σσ ττ αα λλ εε ίί   μμ αα ζζ ίί   μμ εε   ττ ιι ςς   σσ χχ εε ττ ιι κκ έέ ςς   

εε ιι σσ ηη γγ ήή σσ εε ιι ςς   σσ ττ ιι ςς   ηη λλ εε κκ ττ ρρ οο νν ιι κκ έέ ςς   δδ ιι εε υυ θθ ύύ νν σσ εε ιι ςς   ττ ωω νν   δδ ηη μμ οο ττ ιι κκ ώώ νν   σσ υυ μμ ββ οο ύύ λλ ωω νν ..     
ΟΟ ιι   ππ λλ ήή ρρ εε ιι ςς   φφ άά κκ εε λλ οο ιι   ττ ωω νν   θθ εε μμ άά ττ ωω νν   ββ ρρ ίί σσ κκ οο νν ττ αα ιι   σσ ττ οο   γγ ρρ αα φφ εε ίί οο   ΥΥπποοσσττήήρριιξξηηςς  ΠΠοολλιιττιικκώώνν  ΟΟρργγάάννωωνν  κκ αα ιι   εε ίί νν αα ιι     σσ ττ ηη νν   δδ ιι άά θθ εε σσ ηη   

ττ ωω νν   ΔΔ ηη μμ οο ττ ιι κκ ώώ νν   ΣΣ υυ μμ ββ οο ύύ λλ ωω νν   κκ αα ιι   ττ ωω νν   ΠΠ ρρ οο έέ δδ ρρ ωω νν   ΚΚ οο ιι νν οο ττ ήή ττ ωω νν ,,   κκ αα ττ όό ππ ιι νν   ρρ αα νν ττ εε ββ οο ύύ ..   

                                               
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 :  18-06-2021 
Αρ. Πρωτ.:    9061 
 
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) 


