
                                     
                                                                                                                                               
     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Ν. Μουδανιά, 18/3/2022  
      ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ      Αριθμ. Πρωτ: 18735 
      ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΟΠΟΝΤΙΔΑΣ     
 
                                                         
           

         ΠΡΟΣ:  1. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους   
            Νέας Προποντίδας      
            2. κ.κ. Προέδρους Κοινοτήτων  
            3. Δήμαρχο Ν. Προποντίδας,  
            κ. Εμμανουήλ Καρρά.  

     4. Γ.Γ. του Δήμου, κ. Ταμπούρλο Αστέριο 
      
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 
(ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) 

 
Σας καλούμε να συμμετάσχετε στην μεικτή τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει 

δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-
presence.gov.gr την Τετάρτη 23/3/2022 και ώρα 14:00 

 
Με φυσική παρουσία μπορούν να παρευρίσκονται όσοι είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή 

νοσήσαντες το τελευταίο τρίμηνο. Μέσω τηλεδιάσκεψης συμμετέχουν όσοι δεν πληρούν 
τις παραπάνω προϋποθέσεις ή δεν επιθυμούν να έχουν φυσική παρουσία στο χώρο της 
συνεδρίασης.  

Παρακαλώ ενημερώστε στέλνοντας email στο yanna@nea-propontida.gr ή στο 
τηλέφωνο 2373350207 μέχρι την Τρίτη 22/3/2022 αν θα παρευρεθείτε στη συνεδρίαση με 
φυσική παρουσία.  

 
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί και μέσω τηλεδιάσκεψης για λόγους διασφάλισης της 

δημόσιας υγείας και σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/11-3-2020), το άρθρο 42 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(ΦΕΚ 75/Α’/30-3-2020), την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.:71342/6.11.2020 ΚΥΑ, καθώς και τις 
υπ΄αρ.18318/13-03-2020, 40/20930/31-3-20, 33282/29-5-20, 60249/22-9-20, 
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-20 και 643/69472/24-9-2021 εγκυκλίους του Υπουργείου 
Εσωτερικών, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης. 

 
 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής: 
         

1. Τροποποίηση ετήσιου προγράμματος δράσης και τεχνικού προγράμματος Δήμου Νέας 
Προποντίδας έτους 2022 

2. 3η (υποχρεωτική) αναμόρφωση προϋπολογισμού και Ο.Π.Δ. Δήμου Νέας Προποντίδας, 
έτους 2022 

3. Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Βασίλη Κουνέλη για την εγγραφή προσημείωσης 
υποθήκης  στο Κτηματολογικό Γραφείο Αθηνών σύμφωνα με την 1131/2022 απόφαση 
ασφαλιστικών μέτρων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών υπέρ του Δήμου Ν 
Προποντίδας   σχετικά με την υπόθεση της ENERGA POVER TRADIHG A.E και HELLAS 
POWER A.E.». 



4. Διεξαγωγή δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κυλικείου ΚΑΠΗ της Κοινότητας Νέων 
Πλαγίων, βάσει των διατάξεων του ΠΔ.270/81 

5. Διεξαγωγή δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου στην Ν. Καλλικράτεια  

6. Ορισμός νέου αναπληρωματικού δημοτικού μέλους Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της 
Σύμβασης για την πράξη «Προμήθεια Εξοπλισμού Συλλογής Βιοαποβλήτων στους Δήμους 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» καθώς και ορισμός αναπληρωματικού μέλους της 
Επιτροπής παραλαβής των προς προμήθεια ειδών της Προγραμματικής Σύμβασης. 

7. Επί αιτήσεων εξώδικης επίλυσης διαφοράς λόγω ασκηθείσας προσφυγής ενώπιον του 
διοικητικού πρωτοδικείου, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Φ.Δ. 

 
 

Η Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου 
 
 

Δέσποινα Ραμανδάνη 


