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ΠΡΟΣΚΛ ΗΣΗ 4 η ς  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2023 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 μεικτή συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 

Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 
13/02/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 

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

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης του υπ’ αρ.2084 αγροτεμαχίου, έκτασης 
5.565 τ.μ., γεωργικού σχολικού κλήρου του Νηπιαγωγείου & Δημοτικού Σχολείου 
Γέφυρας. 

2. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης του υπ’ αρ.2622 αγροτεμαχίου, έκτασης 
2.015 τ.μ., γεωργικού σχολικού κλήρου του Νηπιαγωγείου & Δημοτικού Σχολείου 
Γέφυρας. 

3. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης του υπ’ αρ.3063 αγροτεμαχίου, έκτασης 
1.720 τ.μ., γεωργικού σχολικού κλήρου του Νηπιαγωγείου & Δημοτικού Σχολείου 
Γέφυρας. 

4. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης  του υπ’ αρ.3121 αγροτεμαχίου, έκτασης 
810 τ.μ., γεωργικού σχολικού κλήρου του Νηπιαγωγείου & Δημοτικού Σχολείου Γέφυρας. 

5. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης του υπ’ αρ.3122 αγροτεμαχίου, έκτασης 
8.562 τ.μ., γεωργικού σχολικού κλήρου του Νηπιαγωγείου & Δημοτικού Σχολείου 
Γέφυρας.  

6. Λήψη απόφασης για ενδοδικαστικό συμβιβασμό στο πλαίσιο του άρθρου 126Β του ΚΔΔικ, 
αναφορικά με την υπ’ αριθμό καταχ. ΑΓ571/16-12-2022 αγωγή ενώπιον του Διοικητικού 
Εφετείου Θεσσαλονίκης της Ένωσης Οικονομικών Φορέων που αποτελείται από τις εξής 
εταιρίες: «CONSORTIS GEOSPATIAL E.E.» και της «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» 
κατά του Δήμου Χαλκηδόνος. 

7. Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της έφεσης κατά της υπ’ αρ. 1/2023 
απόφασης του Ειρηνοδικείου Κουφαλίων, που εκδόθηκε επί της με ΓΑΚ 747/2021 και ΕΑΚ 
6/2021 Αγωγή, κατά του Δήμου μας κλπ (σύνολο 3). 

8. Εξειδίκευση Πίστωσης για την παροχή χρηματικής επιχορήγησης του συλλόγου 
εργαζομένων Δήμου Χαλκηδόνος µε έδρα εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου 
Χαλκηδόνος. 

9. Αποδοχή δωρεάς της αποζημίωσης που έλαβε η Δημοτική Σύμβουλος κα Βλαχάκη Μαρία, 
από την παρουσία της στις συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων. 

    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & 
     ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.  
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