
Σελίδα 1 από 2 
 

 

 
ΠΡ ΟΣΚΛΗΣΗ  23 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 προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 
Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 

26/7/2022 Τρίτη  και ώρα 13:00΄μ.μ., 

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει, με τα παρακάτω 
θέματα: 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Έγκριση απολογισμού, προέλεγχος οικονομικών καταστάσεων ισολογισμού και 
αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2021, του Δήμου Χαλκηδόνος.  

2. Κατάρτιση σχεδίου 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε 2022.  

3. Έκθεση εσόδων – εξόδων B’ τριμήνου 2022 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού 
έτους 2022 Δήμου Χαλκηδόνος 

4. Προσκύρωση δημοτικής επιφάνειας Εμβ.=171,16 τμ στο με αρ. οικ. 09 του Ο.Τ. 238 στην 
περιοχή επέκτασης Κουφαλίων. 

5. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος “ΑΒΓΔΕΖΑ” του υπ.αρ.1219 
έκτασης 1.077,77τ.μ. Δημοτικού Αγροτεμαχίου στην Κοινότητα Προχώματος. 

6. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος 
“αβγδεζηθικΙΚλμνΣΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩα” του υπ.αρ.1219 έκτασης 987,38τ.μ.    Δημοτικού 
Αγροτεμαχίου έκτασης 1.500τ.μ., στην Κοινότητα Προχώματος. 

7. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 
για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων. 

8. Λήψη απόφασης για την υποβολή προς χρηματοδότηση πρότασης πράξης με τίτλο: 
«Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας στο Δήμο Χαλκηδόνος» στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα 
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Ανάκαμψης μέσα από το έργο “Sub 2 – 16631_Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας», 
που είναι ενταγμένο στον Άξονα 4.6. «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας 
κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας». Το έργο/δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του 
Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης –NextGenerationEU.  
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9. Λήψη απόφασης για την σύσταση και συγκρότηση επιτροπής για τον Ηλεκτρονικό 
Διαγωνισμό φρέσκου γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό ΙΔΟΧ του Δήμου 
Χαλκηδόνος. 

10. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας γάλατος για το εργατοτεχνικό 
προσωπικό ορισμένου χρόνου του Δήμου Χαλκηδόνος για δύο έτη, προϋπολογισμού 
17.668,00 € με ΦΠΑ και με δικαίωμα προαίρεσης (option) μέχρι επιπλέον 13.596 λίτρων 
φρέσκου γάλατος προϋπολογισθείσας αξίας 17.668,00 € με ΦΠΑ 13%, συνολικής 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης 35.336,00 € (εφόσον ασκηθούν τα δικαιώματα 
προαίρεσης) και διενέργειας της προμήθειας με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό και 
καθορισμός όρων διακήρυξης. 

11. Λήψη απόφασης για την άσκηση αίτησης θεραπείας-ένστασης του Δήμου Χαλκηδόνος, κατά 
του ΕΦΚΑ για πράξεις επιβολής προστίμου. 

12. Έγκριση συμβατικών τευχών και τον καθορισμό των όρων της διακήρυξης  του έργου  με 
τίτλο: «Έργα λειτουργικής βελτίωσης της οδού Εθν. Αντίστασης στη Δ.Κ. Κουφαλίων», αρ. 
μελέτης 91/2022, συνολικού προϋπολογισμού 970.000,29€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 
24%).   

13. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας της Μίσθωσης μηχανημάτων για τις 
εργασίες του Δήμου Χαλκηδόνος καθώς και για τους εκχιονισμούς κατά την περίοδο 
2022-2024, προϋπολογισμού 551.924,00 € με ΦΠΑ για δύο έτη, και διενέργειας της 
υπηρεσίας με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό και καθορισμός όρων διακήρυξη. 

14. Καθορισμός ειδικοτήτων στα πλαίσια του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου 
προσωπικού ΙΔΟΧ έτους 2022 με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς 
Πόρους. 

15. Λήψη απόφασης σχετικά με την άσκηση έφεσης κατά της με αριθμό 2805_2022 απόφασης 
του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Δ’ Μονομελές) που αφορά την 
ανακοπή του Δήμου Χαλκηδόνος κατά Μπουγαϊδη Νικολάου. 

16. Λήψη απόφασης σχετικά με την άσκηση έφεσης κατά της με αριθμό 2806_2022 απόφασης 
του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Δ’ Μονομελές) που αφορά την 
ανακοπή του Δήμου Χαλκηδόνος κατά Μπουγαϊδη Νικολάου. 

 

 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.  
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