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                                                               Π Ρ Ο  : 

1.Σoλ θ. Γήκαξρν 
2.Σνπο Γεκνηηθνύο πκβνύινπο 

      3.Σνπο Πξνέδξνπο Κνηλνηήησλ 
4.πκβνύιηα Κνηλνηήησλ 

 
       ΘΕΜΑ: "Πξόζθιεζε ζε ηακηική ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 
  (θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξώλ)". 
 
 Παξαθαινύκε όπσο πξνζέιζεηε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ 
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ (Ιάζνλνο & Δζλ. Αληηζηάζεσο, Λνπηξάθη) ηελ 12η  
Αυγούζηου 2020, εκέξα Σεηάρηη θαη ώξα 6:30 μ.μ., ζε ηαθηηθή πλεδξίαζε 
ηνπ ώκαηνο, ήηνη γηα ζπδήηεζε επί ησλ θαησηέξσ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο: 
 
1. Λήςε απόθαζεο πεξί ίδξπζεο ή κε Γνκώλ Τπνδνρήο Δθπαίδεπζεο  

Πξνζθπγνπαίδσλ (ΓΤΔΠ) εληόο ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ ζηε Γ.Δ. Αγ. 
Θενδώξσλ, γηα ην ζρνιηθό έηνο 2020-2021.   

 

2. Έθδνζε ςεθίζκαηνο γηα ηε κεηαηξνπή ηεο Αγίαο νθίαο ζε ηδακί.  
 

3. Λήςε Απόθαζεο γηα: 
1α) Καζνξηζκό αξηζκνύ αδεηώλ πνπ ζα ρνξεγεζνύλ ζε αλέξγνπο γηα 
παξαζθεπή & δηάζεζε πξόρεηξσλ γεπκάησλ 
1β) Καζνξηζκό αξηζκνύ αδεηώλ εγθξίζεσλ δξαζηεξηνπνίεζεο πνπ ζα 
ρνξεγεζνύλ ζε πθηζηάκελνπο αδεηνύρνπο πιαλόδηνπ ή ζηάζηκνπ εκπνξίνπ κε 
αληηθείκελν θηλεηή θαληίλα θαη θνξεηή εγθαηάζηαζε έςεζεο. 
2) Πξνζδηνξηζκό ηζάξηζκσλ ζπγθεθξηκέλσλ ζέζεσλ & έθηαζεο απηώλ γηα ηελ 
άζθεζε ησλ αλσηέξσ ππαίζξησλ ζηάζηκσλ εκπνξηθώλ δξαζηεξηνηήησλ. 
3) Πξνζδηνξηζκό ρξνληθήο δηάξθεηαο γηα ηελ άζθεζε ηνπο. 
4) Καζνξηζκό ύςνπο θαη ηξόπνπ είζπξαμεο ηνπ θαηαβαιιόκελνπ ηέινπο αλά 
άδεηα θαη ζέζε.  
 

4. Αληηθαηάζηαζε ηνπ ηαθηηθνύ κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο 
Γ.Δ.Τ.Α. Λνπηξαθίνπ - Αγ. Θενδώξσλ θαο Κόληε Καζζηαλήο, θαηόπηλ 
παξαίηεζεο. 
 

5. Αληηθαηάζηαζε ηνπ αλαπιεξσκαηηθνύ κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 
ηνπ λ.π.δ.δ. "ρνιηθή Δπηηξνπή Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ 



Λνπηξαθίνπ - Πεξαρώξαο - Αγ. Θενδώξσλ" θαο Κόληε Καζζηαλήο, θαηόπηλ 
παξαίηεζεο. 
 
6. Αληηθαηάζηαζε ηνπ ηαθηηθνύ κέινπο ηεο Δπηηξνπήο Σνπξηζκνύ ηνπ Γήκνπ 
καο θαο Κόληε Καζζηαλήο, θαηόπηλ παξαίηεζεο. 
 

7. Αληηθαηάζηαζε ηνπ ηαθηηθνύ κέινπο ηεο Δπηηξνπήο εμέηαζεο αηηήζεσλ 
θαηνίθσλ Γήκνπ καο γηα νηθνλνκηθή ελίζρπζε, θαο ΚΟΝΣΗ Καζζηαλήο, 
θαηόπηλ παξαίηεζεο. 
 

8. πκκεηνρή ή κε ηνπ Γήκνπ ζηελ εθηέιεζε αζηηθήο ζπγθνηλσλίαο από ηελ 
ΚΣΔΛ Κνξηλζίαο Α.Δ. 
 

9. πγθξόηεζε Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Ιζόηεηαο Γήκνπ Λνπηξαθίνπ - 
Πεξαρώξαο - Αγ. Θενδώξσλ 
 

10. πκπιεξσκαηηθή παξαθαηάζεζε γηα ηελ πιεξσκή δηθαζηηθώλ εμόδσλ ηεο 
αλαγθαζηηθήο απαιινηξίσζεο γηα ην έξγν "Βειηίσζε - αλαθαίληζε Δ.Ο. 
Λνπηξαθίνπ-Πεξαρώξαο, Παξάθακςε Λνπηξαθίνπ", δπλάκεη ησλ 49/2006, 
50/2006, 51/2006, 70/2006 θαη 141/2008 Απνθάζεσλ Μ.Π.Κ. 
 

11. πκπιεξσκαηηθή παξαθαηάζεζε γηα ηελ πιεξσκή δηθαζηηθώλ εμόδσλ ηεο 
αλαγθαζηηθήο απαιινηξίσζεο γηα ην έξγν "Βειηίσζε - αλαθαίληζε Δ.Ο. 
Πεξαρώξαο - Λ. Βνπιηαγκέλεο θαη λέα ράξαμε ηκήκαηνο Δ.Ο. Πεξαρώξαο", 
δπλάκεη ηεο 245/2015 Απόθαζεο Μ.Π.Κ. 
 

12. πκπιεξσκαηηθή παξαθαηάζεζε γηα πιεξσκή δηθαζηηθώλ εμόδσλ πνπ 
αθνξνύλ ηελ ηδηνθηεζία (12) ηεο 5/1993 Πξάμεο Αλαινγηζκνύ, δπλάκεη ηεο 
αξηζκ. 88/2003 Απόθαζεο Μ.Π.Κ. 
 

13. πκπιεξσκαηηθή παξαθαηάζεζε γηα πιεξσκή δηθαζηηθώλ εμόδσλ πνπ 
αθνξνύλ ηελ ηδηνθηεζία (72) ηεο 6/1997 Πξάμεο Αλαινγηζκνύ, δπλάκεη ηεο 
αξηζκ. 133/2009 Απόθαζεο Μ.Π.Κ. 
 
 

14. Υνξήγεζε ή κε ζέζεο ζηάζκεπζεο ΑκεΑ ζην Λνπηξάθη, θαηόπηλ αηηήκαηνο. 
 

15. Έγθξηζε ή κε εηζόδνπ - εμόδνπ νρεκάησλ επί αγξνηηθήο νδνύ ζηηο 
εγθαηαζηάζεηο ηνπ Κέληξνπ Απνζήθεπζεο θαη Γηαλνκήο (Υνλδξηθό εκπόξην 
θαθέ, ηζαγηνύ, θαθάν θαη κπαραξηθώλ) θεξόκελεο εθκεηάιιεπζεο ηεο 
εηαηξείαο "TAILOR MADE CONCEPTS ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΗ Ι.Κ.Δ." ζηε ζέζε 
"Ληάληξν" ηεο Κνηλόηεηαο Αγίσλ Θενδώξσλ. 
 

16. Αύμεζε ηζρύνο θαη κεηαθνξά παξνρήο ζηνλ ζηαζκό ΟΔ Αγίσλ 
Θενδώξσλ. 
 

17. Δπέθηαζε ηνπ δεκνηηθνύ θσηηζκνύ ζηε Γ.Δ. Λνπηξαθίνπ - Πεξαρώξαο. 
 

18. Απνμήισζε ζηύινπ ηεο ΓΔΓΓΗΔ ζηνπο Αγίνπο Θενδώξνπο. 
 
Η ζπλεδξίαζε ζα δηεμαρζεί κεκλειζμένων ηων θυρών, δπλάκεη ηεο από 
11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΔΚ 55/11.03.2020 η.Α'), ε νπνία θπξώζεθε κε ηνλ λ. 
4682/2020 (ΦΔΚ 76/03.04.2020 η.Α') θαη ζύκθσλα κε ηελ ππ' αξηζκ. 
40/20930/31.03.2020 εγθύθιην ΤΠ.Δ. (ΑΓΑ 6ΧΠΤ46ΜΣΛ6-50Φ). 
 
Κοινοποίηζη:                         Ο  Πξόεδξνο Γ..   
1.Αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 
   Γήκνπ 
         Θπκήο Φίιηππαο 


