
 
ΠΘΝΑΚΑ ΘΕΜΑΣΩΝ ΗΜΕΡΗΘΑ ΔΘΑΣΑΞΗ ΣΗ 26/3/2020 

ΠΟΤ ΕΠΘΤΝΑΠΣΕΣΑΘ ΣΗΝ ΤΠ’ΑΡΘΘΜ. 13519/20-3-2020  ΠΡΟΚΛΗΗ 
(Άξζξν 67, Ν.3852/10) 

 

1. Καζνξηζκφο ζέζεο - έγθξηζε πξφζιεςεο ελφο αζθνχκελνπ δηθεγφξνπ γηα 
πξαθηηθή άζθεζε ζην Γήκν Υαλίσλ {Δήκαξρνο} 

2. Οξηζκφο κειψλ γηα ηελ επηηξνπή παξαιαβήο ηνπ δηαγσληζκνχ 
«Πξνκήζεηα Ζ/Τ, πεξηθεξεηαθψλ ζπζθεπψλ, δηθηπαθνχ εμνπιηζκνχ, 
θσηνηππηθψλ κεραλεκάησλ θαη αληαιιαθηηθψλ» {Δήκαξρνο} 

3. Αλακφξθσζε πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ Υαλίσλ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 
{Αιόγινπ} 

4. Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’αξηζκ. 62/2020 απφθαζεο ηεο νηθνλνκηθήο 
επηηξνπήο θαη θαη’ επέθηαζε ηεο ππ’αξηζκ. 40/2020 απφθαζεο ηνπ 
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πεξί ηξνπνπνίεζεο πίλαθα ηνρνζεζίαο 
νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ έηνπο 2020 Γήκνπ Υαλίσλ, ζχκθσλα κε ηελ 
Τπνρξεσηηθή Αλακφξθσζε πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 
{Αιόγινπ} 

5. Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’αξηζκ. 61/2020 απφθαζεο ηεο νηθνλνκηθήο 
επηηξνπήο θαη θαη’ επέθηαζε ηεο ππ’αξηζκ. 39/2020 απφθαζεο ηνπ 
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πεξί Τπνρξεσηηθήο Αλακφξθσζεο 
πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 θαη ππ’αξηζκ. 38/2020 
απφθαζεο ηνπ Γ.. πεξί Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο» {Αιόγινπ} 

6. Καηαγγειία κίζζσζεο θαη εληνιή άζθεζεο αγσγήο γηα νθεηιφκελα 
κηζζψκαηα (ππ’αξηζκ. 74 θαηάζηεκα Γεκνηηθήο Αγνξάο) {Αιόγινπ} 

7. Καηαγγειία κίζζσζεο θαη εληνιή άζθεζεο αγσγήο γηα νθεηιφκελα 
κηζζψκαηα (ππ’αξηζκ. 73 θαηάζηεκα Γεκνηηθήο Αγνξάο) {Αιόγινπ} 

8. Καηαγγειία κίζζσζεο θαη εληνιή άζθεζεο αγσγήο γηα νθεηιφκελα 
κηζζψκαηα (ππ’αξηζκ. 42 θαηάζηεκα Γεκνηηθήο Αγνξάο) {Αιόγινπ} 

9. Έγθξηζε πξσηνθφιινπ παξαιαβήο εξγαζηψλ – ππεξεζηψλ {Αιόγινπ} 
10. Έγθξηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ ΓΟΚΟΗΠΠ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ 

έηνπο 2018 (Ηζνινγηζκφο, θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο θαη 
πξνζαξηήκαηνο) {Ζεξβνπδάθε} 

11. Έγθξηζε Απνινγηζκνχ ηνπ ΓΟΚΟΗΠΠ έηνπο 2018 {Ζεξβνπδάθε} 
12. Έγθξηζε ζχκβαζεο δηαδεκνηηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ 

θαη ηνπ Γήκνπ Γαχδνπ, πνπ αθνξά ηελ άζθεζε αξκνδηφηεηαο ζρεηηθά κε 
ηε ζπληήξεζε ηνπ ζηφινπ νρεκάησλ απφ ην Γήκνπ Υαλίσλ γηα 
ινγαξηαζκφ ηνπ Γήκνπ Γαχδνπ {Σζνππάθεο} 

13. Παξαρψξεζε δσξεάλ ρξήζεο θιεηζηνχ Κιαδηζνχ γηα εηήζηα επίδεημε 
{Μηραειάθεο} 

14. Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’αξηζκ. 204/2011 απφθαζεο ηνπ Γ.. σο πξνο ην 
άξζξν 8 ηνπ θαηαζηαηηθνχ γηα δηφξζσζε θεθαιαίνπ ηεο ΚΔΠΠΔΓΖΥ-ΚΑΜ  
{Γηαλλαθάθεο} 

15. Οξηζκφο κειψλ επηηξνπήο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ άξζξνπ 221 παξ. 11β ηνπ Ν. 4412/16 γηα ην έηνο 2020 {Κνηζηθάθεο} 



16. Πιεξωκή δηθαζηηθώλ εμόδωλ {Υαδηξάθεο} 
17. Έγθξηζε πεπξαγκέλσλ Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο {Υαδηξάθεο} 
18. Απνδεκίσζε αθηλήησλ ζηα ΟΣ 972α θαη 956 ζην ζρέδην πφιεσο «Νέα 

Υψξα» ηνπ Γ. Υαλίσλ {Υαδηξάθεο} 
19. Παξάηαζε ρσξνζέηεζεο Λατθήο Αγνξάο Γήκνπ Υαλίσλ εκεξψλ Γεπηέξαο 

θαη Σεηάξηεο απφ 1/4/2020 έσο 30/4/2020 {Υαδηξάθεο-Νηθεθνξάθεο} 
20.  Μεηαθηλήζεηο - Υωξνζεηήζεηο Λαϊθήο Αγνξάο Δήκνπ Υαλίωλ 

{Νηθεθνξάθεο } 
21. Έγθξηζε δηελέξγεηαο δεκνπξαζίαο κίζζσζεο ηδησηηθνχ ρψξνπ γηα ηε 

δεκηνπξγία ζηαζκνχ κεηαθφξησζεο απνξξηκκάησλ (ΜΑ) ζην Γήκν 
Υαλίσλ {Υαδηξάθεο - Αιόγινπ} 

22. Έγθξηζε κειέηεο – αλάπιαζε ησλ πεδνδξνκίσλ θαη λέεο θπθινθνξηαθέο 
ξπζκίζεηο ηεο νδνχ Νηθεθφξνπ Φσθά (πξαθηηθφ 3/20 επηηξνπήο 
θπθινθνξηαθψλ ζεκάησλ) {Υαδηξάθεο-Ξαλζνπδάθεο} 

23. Πξνζθχξσζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ζηελ ηδηνθηεζία κε Κ.Κ. 0503017 ζην 
ΟΣ 1289 ηεο πεξηνρήο «ΠΑΑΚΑΚΗ-ΥΑΡΑΚΗΑ» Γήκνπ Υαλίσλ 
{Υαδηξάθεο} 

24. Πξνζθχξσζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ζηελ ηδηνθηεζία κε Κ.Κ. 021007 ζην 
ΟΣ 609 ηνπ ρεδίνπ Πφιεσο «ΑΓΗΟ ΛΟΤΚΑ» Γήκνπ Υαλίσλ 
{Υαδηξάθεο} 

25. Γηφξζσζε ηνπ ράξηε πνπ ζπλνδεχεη ηελ απφθαζε Ννκάξρε Υαλίσλ πεξί 
θαζνξηζκνχ ησλ νξίσλ ηνπ νηθηζκνχ Κνπλνππηδηαλψλ Γ.Δ. Αθξσηεξίνπ 
Γ. Υαλίσλ (ζεκεία Ρ’ θαη ’) (1/2020 απφθαζε Δπηηξ. Πνιενδνκηθψλ 
ζεκάησλ) {Υαδηξάθεο} 

26. Αλαγλψξηζε ηκήκαηνο νδνχ σο Γεκνηηθνχ Κνηλφρξεζηνπ Γξφκνπ θαη 
ζπγθεθξηκέλα ζηελ πάξνδν Εακπειίνπ {Υαδηξάθεο} 

27. Γλσκνδφηεζε πεξί απνκάθξπλζεο θελσζέληνο πεξηπηέξνπ – ζέζε Φαζί 
Κάησ ηαιφ – Γεκνηηθή Δλφηεηα Νέαο Κπδσλίαο {Υαδηξάθεο - 
Νηθεθνξάθεο} 

28. Γλσκνδφηεζε γηα ηελ έγθξηζε κειέηεο θαη ησλ πξνηεηλφκελσλ 
θπθινθνξηαθψλ ξπζκίζεσλ ηνπ έξγνπ «Γηακφξθσζε πξάζηλεο 
δηαδξνκήο θαη πνδειαηφδξνκνπ ζηνλ άμνλα ησλ νδψλ Υαηδεκηράιε 
Γηάλλαξε, θαιίδε θαη Πεηξαηψο ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ {Υαδηξάθεο} 

29. Έγθξηζε παξάηαζεο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ «Δπηζθεπέο 
πληεξήζεηο Βειηηψζεηο πξνζβάζεσλ ΑΜΔΑ εληφο Γ.Δ. Υαλίσλ» 
{Ξαλζνπδάθεο} 

30. Έγθξηζε παξάηαζεο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ «Καηεδάθηζε 
επηθηλδχλσο εηνηκφξξνπσλ θηηζκάησλ 2019» {Ξαλζνπδάθεο} 

31. Έγθξηζε παξάηαζεο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ «Απνθαηάζηαζε 
ξνινγηνχ Γεκνηηθνχ Κήπνπ Υαλίσλ» {Ξαλζνπδάθεο} 

32. Έγθξηζε παξάηαζεο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ «Αλαθαηαζθεπή 
πεδνδξνκίσλ νδψλ Παιαηνχ ρεδίνπ Πφιεο» {Ξαλζνπδάθεο} 

33. Έγθξηζε παξάηαζεο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ «Αλάπιαζε 
νδψλ Διηάο & Κάκεξαο νηθηζκνχ Υνξδαθίνπ» {Ξαλζνπδάθεο} 



34. Έγθξηζε πςνκεηξηθήο κειέηεο νδψλ ζηε πεξηνρή Πξνθήηε Ζιία 
{Ξαλζνπδάθεο} 

35. Έγθξηζε Δπηηξνπήο Οξηζηηθήο Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ «ΔΠΗΚΔΤΔ – 
ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΟΓΧΝ Γ.Δ ΘΔΡΗΟΤ ΔΣΟΤ 2018» 
{Ξαλζνπδάθεο} 

36. Έγθξηζε Πξσηνθφιινπ Πξνζσξηλήο Παξαιαβήο ηνπ Έξγνπ 
«ΤΝΣΖΡΖΔΗ - ΔΠΗΚΔΤΔ Δ ΥΟΛΗΚΑ ΚΣΗΡΗΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 
ΥΑΝΗΧΝ ΔΣΟΤ 2013» {Ξαλζνπδάθεο} 

37. Έγθξηζε Πξσηνθφιινπ Οξηζηηθήο Παξαιαβήο ηνπ Έξγνπ «ΔΠΗΚΔΤΔ – 
ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΟΓΧΝ Γ.Δ. ΚΔΡΑΜΔΗΧΝ ΔΣΟΤ 2018» 
{Ξαλζνπδάθεο} 


