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ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΣΣ ΚΚ ΛΛ ΗΗ ΣΣ ΗΗ

ΑΡ.ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 14/2021

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΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα, σας καλούμε σε
τακτική συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα
συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου (στον 1ο όροφο του κτιρίου του ΚΑΠΗ Κουφαλίων), στις
29/9/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00΄, σύμφωνα με τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις,
με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (11η ) Δήμου Χαλκηδόνος έτους 2021.

2. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση έκτασης 9.257 τ.μ., τμήματος του υπ.αρ.17,
Δημοτικού αγροτεμαχίου στην Κοινότητα Χαλκηδόνας .

3. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση έκτασης 19.125 τ.μ., τμήματος του υπ.αρ.57,
Δημοτικού αγροτεμαχίου στην Κοινότητα Χαλκηδόνας.

4. Λήψη απόφασης για την χορήγηση άδειας χρήσης κοινοχρήστου χώρου
(πεζοδρομίου) , για την είσοδο-έξοδο οχημάτων , στο οικόπεδο με αρ. 747 του ΟΤ
69 της Κοινότητας Χαλκηδόνας.

5. Λήψη απόφασης για την συνέχιση εκκαθάρισης της Κοινωφελούς Δημοτικής
Επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗΚΕΧ» πέραν της τριετίας.

Η συνεδρίαση θα μεταδίδεται ζωντανά μέσω της ιστοσελίδας :
https://diavlos.grnet.gr/epresence-conference-9716

Ο Πρόεδρος

Ταχτατζόγλου Γαβριήλ

ΗΗ παρούσαπαρούσα πρόσκλησηπρόσκληση έχε ιέχε ι αναρτηθε ίαναρτηθε ί στηνστην ηλεκτρον ικήηλεκτρον ική σελ ίδασελ ίδα τουτου ΔήμουΔήμου καικαι έχε ιέχε ι αποσταλε ίαποσταλε ί μαζ ίμαζ ί μεμε
τι ςτι ς σχετικέςσχετικές εισηγήσειςεισηγήσεις στ ι ςστ ι ς ηλεκτρον ικέςηλεκτρον ικές διευθύνσε ιςδιευθύνσε ις τωντων δημοτ ικώνδημοτ ικών συμβούλωνσυμβούλων ..

ΟιΟι πλήρειςπλήρεις φάκελοιφάκελοι τωντων θεμάτωνθεμάτων βρ ίσκονταιβρ ίσκονται στοστο γραφείογραφείο ΥποστήριξηςΥποστήριξης ΠολιτικώνΠολιτικών ΟργάνωνΟργάνων καικαι είνα ιείνα ι
στηνστην διάθεσηδιάθεση τωντων Δημοτ ικώνΔημοτ ικών ΣυμβούλωνΣυμβούλων καικαι τωντων ΠροέδρωνΠροέδρων Κο ινοτήτωνΚο ινοτήτων ,, κατόπινκατόπιν ραντεβούραντεβού ..
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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://diavlos.grnet.gr/epresence-conference-9716
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