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ΠΠ    ΡΡ    ΟΟ    ΣΣ    ΚΚ    ΛΛ    ΗΗ    ΣΣ    ΗΗ    

ΑΡ.ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 20/2022 
Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 
(στον 1ο όροφο του κτιρίου του ΚΑΠΗ Κουφαλίων), 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,που θα γίνει στις  

31/8/2022 ημέρα Τέταρτη και ώρα 18:30 μ.μ.,  

με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

1. Λήψη αναγκαίων μέτρων προκειμένου να μην πληγεί το περιβάλλον και η 
επιχειρηματική δραστηριότητα της περιοχής, από την λειτουργία της εταιρείας 
¨ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.Ε.¨. 

2. Λήψη απόφασης για την χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων στα υπ’ αριθ. 
892 & 894 αγροτεμάχια του αναδασμού 1961-1962 (περιοχή αμπέλια Σωζοπολιτών) της 
Δ.Κ. Γέφυρας της Δ.Ε. Αγίου Αθανασίου του Δήμου Χαλκηδόνος της εταιρίας 
¨ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.Ε.¨. 

3. Έγκριση αναμόρφωσης  (8ης ) προϋπολογισμού του Δήμου οικ. Έτους 2022.  

4. Λήψη απόφασης σχετικά με την μείωση μισθωμάτων  κυλικείων σχολικών μονάδων του 
Δήμου Χαλκηδόνος. 

5. Λήψη απόφασης για την χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης στην εταιρεία «NOVA 
M.A.E.» στα πλαίσια του έργου ¨ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ¨, στην Χαλκηδόνα. 

6. Έγκριση εκμίσθωσης του γεωργικού κλήρου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κουφαλίων, 
συνολικής έκτασης 30.136 τ.μ . 

7. Έγκριση εκμίσθωσης  του υπ.αρ.1797-9 ακινήτου έκτασης 6.841 τ.μ. στην Κοινότητα 
Αγχιάλου. 

8. Έγκριση εκμίσθωσης του υπ.αρ.1530βγ δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητας Αγχιάλου. 

9. Έγκριση εκμίσθωσης τμήματος 13 του υπ.αρ.1797 δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα 
Αγχιάλου. 

10. Έγκριση εκμίσθωσης του υπ. αρ.299/Δ31 έκτασης 4.145 τ.μ., γεωργικού κλήρου, 
Δημοτικού Σχολείου και του υπ. αρ.300/Δ31 έκτασης 39.855 τ.μ. Νηπιαγωγείου 
Ακροποτάμου. 

11. Έγκριση εκμίσθωσης του υπ.αρ.666 αγροτεμαχίου έκτασης 7.880τ.μ., του γεωργικού 
κλήρου του Δημοτικού Σχολείου και 1ου & 2ου Νηπιαγωγείου Βαθυλάκκου. 

12. Έγκριση εκμίσθωσης του αρ.378 αγροτεμαχίου, έκτασης 4.125 τ.μ. στην 
Kοινότητα της Νέας Μεσημβρίας. 

13. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή συμβολαίων προσκύρωσης δημοτικών 
επιφανειών στον Άγιο Αθανάσιο. 

              
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  -154 
Fax : 2391-330130 
Email: gram.xalk@n3.syzefxis.gov.gr 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Κουφάλια :    26/8/2022 
Αρ. Πρωτ.:        12563 
 
 
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) 
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14. Ορισμός Προέδρου και εκπροσώπου Παραγωγικών Τάξεων της Δημοτικής Επιτροπής 
Παιδείας του Δήμου Χαλκηδόνος. 

15. Έναρξη διαδικασίας μετονομασίας του γηπέδου Κουφαλίων - Αρχική Διαπίστωση. 

 
 
 
 

Η συνεδρίαση θα μεταδίδεται ζωντανά μέσω ιστοσελίδας: 
 

https://diavlos.grnet.gr/epresence-conference-12627 
 
 

     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   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 ..   


