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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχομενός,  19-4-2019 

ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ   

28ης Οκτωβρίου 50, 323 00 Ορχομενός                           
Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης                  

Δημάρχου & Πολιτικών Οργάνων                                  
Πληρ.: Ελένη Τζαμτζή  

Τηλ.: 2261351120 

Fax:  2261032032 

E-mail: etzamtzi@orchomenos.gr 

 

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ:3065 

 

Προς: 

Πίνακας αποδεκτών 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού στις 24 

Απριλίου 2019 , ημέρα Τετάρτη  και ώρα 1:00 μ.μ.  σύμφωνα με  τις διατάξεις του άρθρου  74 

του Ν. 4555/2018,  για  συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: 

 

Θέμα 1ο : Έγκριση 3ης τροποποίησης προϋπολογισμού, τεχνικού προγράμματος και 

επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου έτους 2019. 

 (Εισηγητής : κ. Κανέλλης Γεώργιος). 

Θέμα 2ο:  Έγκριση του υπ΄αριθμ.1/19-2-2019 πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης 

Φορολογικών Διαφορών για διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων. 

 (Εισηγητής : κ. Σκαγιάκου Βαρβάρα Αντιδήμαρχος). 

Θέμα 3ο:  Έγκριση της υπ΄αριθμ.4/2019 μελέτης, της υλοποίησης από ιδιώτη εργολάβο 

της υπηρεσίας «Περιβαλλοντική Βελτίωση Πηγών Χαρίτων (αποψίλωση 

υδρόβιων φυτών)» λόγω αδυναμίας να υλοποιηθεί με ίδια μέσα, παραχώρηση 

για χρήση ειδικού  πλωτού σε ιδιώτη εργολάβο για υλοποίηση της υπηρεσίας 

χωρίς αντίτιμο και του τρόπου ανάδειξης αναδόχου.. 

 (Εισηγητής : κ. Υπερήφανος Λουκάς Δήμαρχος). 

Θέμα 4ο : Αποδοχή των όρων της πρόσκλησης και έγκριση υποβολής προτάσεων στο 

πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Κοινωνικές και 
Πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» στη πρόσκληση ΙV με 

τίτλο: «Κατασκευή επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των 
Δήμων» 

 (Εισηγητής : κ. Υπερήφανος Λουκάς Δήμαρχος). 

Θέμα 5ο:  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου 

«ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ» 

 (Εισηγητής : κ. Υπερήφανος Λουκάς Δήμαρχος). 
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Θέμα 6ο:  Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για το χειρισμό ζητημάτων ιδιαίτερης σημασίας 

για τα συμφέροντα του Δήμου. 

 (Εισηγητής : κ. Υπερήφανος Λουκάς Δήμαρχος). 

Θέμα 7ο:  Κάλυψη υποχρεωτικών δαπανών ύδρευσης από λοιπά τακτικά-έκτακτα έσοδα 

οικονομικού έτους 2019  

 (Εισηγητής : κ. Υπερήφανος Λουκάς Δήμαρχος). 

Θέμα 8ο:  Τροποποίηση της αριθμ.66/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 (Εισηγητής : κ. Υπερήφανος Λουκάς Δήμαρχος). 

Θέμα 9ο:  Κήρυξη του αναδόχου STEFANI VOLDIAN του SPIRO ως έκπτωτου από τον 

διαγωνισμό για την «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων ειδών 

παντοπωλείου παιδικού σταθμού, ειδών καθαριότητας, γάλακτος εργαζομένων 

και ειδών κοινωνικού παντοπωλείου» οικ. Έτους 2018, και την προσφυγή στη 

διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης. 

 (Εισηγητής : κ. Υπερήφανος Λουκάς Δήμαρχος). 

Θέμα 10ο:  Χορήγηση νέας άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου (παραγωγού 

πωλητή επαγγελματία αγρότη για λαϊκή αγορά με είδος εμπορίας τα 

οπωροκηπευτικά) κ. Τσάπρα Νεκτάριου. 

 (Εισηγητής : κ. Φεργαδιώτης Ευθύμιος Αντιδήμαρχος). 

ΘΕΜΑ 11ο: Χορήγηση νέας άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου (παραγωγού 

πωλητή επαγγελματία αγρότη για λαϊκή αγορά με είδος εμπορίας τα 

οπωροκηπευτικά) κ. Στεφάνου Αλεξάνδρα. 

 (Εισηγητής : κ. Φεργαδιώτης Ευθύμιος Αντιδήμαρχος). 

ΘΕΜΑ 12ο: Λήψη απόφασης περί ορισμού υπευθύνου διαχείρισης για την κίνηση 

λογαριασμών,internet banking ,αναλήψεις, μεταφορές χρημάτων κ.λ.π 

 (Εισηγητής : κ. Υπερήφανος Λουκάς Δήμαρχος). 

 

Ο Πρόεδρος 

ΛΑΜΠΡΟΣ  ΑΡΙΣΤ.  ΡΟΔΗΣ 

 


