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ΠΡ ΟΣΚΛΗΣΗ  8 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2022 Ο.Ε. 

 
ΠΡΟΣ  

 Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
 Τους Επικεφαλής των Παρατάξεων σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.4623/19 

 
 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου,         
που θα γίνει στις  

15/3/2022 ημέρα Τρίτη  και ώρα 11:00 π.μ.,  

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει καθώς και με τις 
εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 , της ΠΝΠ της 30ης Μαρτίου 
2020 (ΦΕΚ Α’ 75) και της υπ. αριθ. 40/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εφαρμοστικής εγκυκλίου 

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, με τα παρακάτω θέματα: 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Οριστικοποίηση Έκπτωσης Αναδόχου  και εκκίνηση της διαδικασίας της παραγράφου 12 του 
άρθρου 160 του Ν. 4412/2016 για την ολοκλήρωση και την εκτέλεση του έργου  «Ανάπλαση, 
κατασκευή αποχέτευσης ομβρίων και ασφαλτόστρωση στο βόρειο δυτικό τμήμα του οικισμού 
Κουφαλίων του Δήμου Χαλκηδόνος», με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0011029045, συνολικού 
προϋπολογισμού μελέτης 403.225,81€ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)  (Α.Μ.137/2018). 

2. Λήψη απόφασης για χορήγηση  παράτασης προθεσμίας  εκτέλεσης στα πλαίσια υλοποίησης  
της σύμβασης «Ενεργειακή Αναβάθμιση ΔΑΚ Γέφυρας».  

3. Λήψη απόφασης για ενδοδικαστικό συμβιβασμό στα πλαίσια του άρθρου 126Β του ΚΔΔ, σχετικά 
με την υπ’ αριθμ. καταχ. ΑΓ461/26-11-2021 Αγωγή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου 
Θεσσαλονίκης (Τμήμα ΣΤ΄ Ουσίας) της εταιρίας με το διακριτικό τίτλο «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ 
ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ» κατά του Δήμου Χαλκηδόνος». 

4. Καθορισμός όρων για την εκμίσθωση του υπ΄αριθ.1530_α έκτασης 2.800 τ.μ.ακινήτου στην 
Κοινότητα Αγχιάλου 

5. Καθορισμός όρων εκμίσθωσης κοινόχρηστων χώρων του Δήμου μας στον οικισμό Αγ. Αθανασίου  
για εγκατάσταση υπαίθριων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (λούνα παρκ) προσωρινού και 
περιοδικού χαρακτήρα  

6. Καθορισμός όρων εκμίσθωσης κοινόχρηστων  χώρων  του Δήμου μας στον οικισμό Ν. 
Μεσημβρίας για εγκατάσταση υπαίθριων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (λούνα παρκ) 
προσωρινού και περιοδικού χαρακτήρα  

7. Καθορισμός όρων εκμίσθωσης δημοτικών και κοινόχρηστων  χώρων  του Δήμου μας για 
εγκατάσταση υπαίθριων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (λούνα παρκ) προσωρινού και 
περιοδικού χαρακτήρα στην Δ.Κ. Βαθυλάκκου 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

Tμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων 
     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
       Τηλ.: 2391-330153 
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8. Καθορισμός όρων εκμίσθωσης κοινόχρηστων  χώρων  του Δήμου μας για εγκατάσταση 
υπαίθριων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (λούνα παρκ) προσωρινού και περιοδικού 
χαρακτήρα στην Κοινότητα Μ. Μοναστηρίου (οικισμοί Μ. Μοναστηρίου και Λουδία)                   

9. Καθορισμός όρων εκμίσθωσης κοινόχρηστων  χώρων  του Δήμου μας για εγκατάσταση 
υπαίθριων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (λούνα παρκ) προσωρινού και περιοδικού 
χαρακτήρα στην Δ.Κ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 

 

 

 

 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
 
 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 


