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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ 
 
 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης» παρακαλείσθε να προσέλθετε στο 
Αµφιθέατρο του Πολυλειτουργικού Κέντρου Κοµοτηνής στις 24 Αυγούστου 2015, ηµέρα της 
εβδοµάδας ∆ευτέρα και ώρα 7.00 το απόγευµα, σε TAKTIKH συνεδρίαση µε θέµατα ηµερήσιας 
διάταξης τα εξής: 

- Ανακοινώσεις διαφόρων εγγράφων 
 
1. Προσδιορισµός χώρου και άδεια για την τοποθέτηση (2) σηµείων πληροφόρησης (infokiosks) στην 

περιοχή του ∆ήµου Κοµοτηνής στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου "Green Spots - Innovative & 
Environmentally Friendly Network for the Development and Promotion of Entrepreneurship/ 
Καινοτόµο και Φιλικό προς το Περιβάλλον ∆ίκτυο για την Ανάπτυξη και Προώθηση της 
Επιχειρηµατικότητας" (ΑΕΠΖ 26/2015). 

2. Παραχώρηση ή µη για χρήση έναντι τέλους χώρου πλατείας στον οικισµό Αιγείρου για τοποθέτηση 
τραπεζοκαθισµάτων στο κατάστηµα της κ. Πετρίδου ∆ήµητρας. 

3. Αλλαγή της υπ' αριθµ. χορηγηθείσας θέσης 3-6/3/4 οικογενειακού τάφου της κ. Τελιανίδου Μαρίνας 
σε νέα θέση Γ∆6/17/12. 

4. Καθορισµός ή µη αποζηµίωσης αυθαίρετης χρήσης δηµοτικής έκτασης 439,75 τµ στον παραθεριστικό 
οικισµό Παραλία Μέσης. 

5. Έκδοση ή µη πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής απο αυθαίρετα καταληφθείσα δηµοτική έκταση 
στον παραθεριστικό οικισµό Παραλία Μέσης και καθορισµός ή µη αποζηµίωση για την αυθαίρετη 
χρήση. 

6. Τροποποίηση της αριθµ. 220/2014 Α∆Σ αναφορικά µε τον ορισµό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
Ν.Π.∆.∆. "Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Κοµοτηνής", λόγω 
θανάτου του ∆ηµοτικού Συµβούλου Αχιλλέα Αποστολίδη. 

7. Αποδοχή παραιτήσεων απο το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆.Ε.Υ.Α.Κοµοτηνής (∆ΕΥΑΚ) και 
τροποποίηση της αριθµ. 215/2014 Α∆Σ. 

8. Αποδοχή της παραίτησης του προέδρου της ∆ηµοτικής Επιτροπής Τουρισµού και τροποποίηση της 
αριθµ. 278/2014 Α∆Σ. 

9. Έγκριση διενέργειας προµήθειας τροφίµων για τις ανάγκες των παιδικών σταθµών του Ν.Π.∆.∆. 
"ΚΕ.ΜΕ.Α." και της παροχής γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό του ΚΕ.ΜΕ.Α. της ∆.Ε.Υ.Α.Κ. 
και του ∆ήµου Κοµοτηνής για τα έτη 2016 και 2017. 

10. Αποδοχή της παραίτησης του Προέδρου του ∆.Σ. του ΝΠ∆∆ "Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης 
∆ήµου Κοµοτηνής" και τροποποίηση του αριθµ. 212/2014 Α∆Σ περί ορισµού του ∆ιοικητικού 
Συµβούλου. 



11. Έγκριση διενέργειας της εργασίας: Καθαρισµός ακτών µε µηχάνηµα καθαρισµού ελκυστήρος. 
12. Συγκρότηση Επιτροπής κυκλοφορίας ∆ήµου Κοµοτηνής. 
13. Έγκριση ή µη της αριθµ. 7/2015 απόφασης του αριθµ. 4/2015 πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης 

χορήγησης υποτροφιών των κληροδοτηµάτων Ν.Πίσσα και Φ.Πολυζόπουλου του ∆ήµου Κοµοτηνής 
που αφορά την υποβολή αίτησης για την εκµίσθωση µίας κατοικίας επί της οδού Κουντουριώτου 3 
στην Κοµοτηνή του κληροδοτήµατος Ν.Πίσσα. 

14. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων πολιτιστικών εκδηλώσεων προϋπολογισµού έτους 2015. 
15. Έγκριση διενέργειας της προµήθειας µε τίτλο "Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Παντοπωλείου & 

Λοιπών Ειδών Καθαρι'οτητας & Ευπρεπισµού για την κάλυψη των Αναγκών του ∆ήµου Κοµοτηνής 
και των Νοµικών του Προσώπων ΚΕ.ΜΕ.Α., ∆.Ε.Υ.Α.Κ. και των Σ.Ε. Α/βάθµιας και Β/βάθµιας 
Εκπαίδευσης για το έτος 2015. 

16. Ανάπροσαρµογή ή µη συντελεστών των ισχυόντων δικαιωµάτων χρήσης δηµοτικών νεκροταφείων 
από 1-1-2016 και στο εξης (ΑΟΕ 160/2015) 

17. Αναπροσαρµογή ή µη συντελεστών των ισχυόντων τελών καθαριότητας και φωτισµού από 1-1-2016 
και στο εξής (ΑΟΕ 161/2015). 

18. Αναπροσαρµογή ή µη συντελεστών των ισχυόντων τελών ακίνητης περιουσίας από 1-1-2016 και στο 
εξής (ΑΟΕ 162/2015). 

19. Αναπροσαρµογή ή µη συντελεστών των ισχυόντων τελών βοσκής από 1-1-2016 και στο εξής (ΑΟΕ 
163/2015). 

20. Αναπροσαρµογή ή µη συντελεστών των ισχυόντων δικαιωµάτων χρήσης δηµοτικών κτηµάτων - 
έργων από 1-1-2016 και στο εξής (ΑΟΕ 164/2015) 

21. Αναπροσαρµογή ή µη συντελεστών των ισχυόντων τελών διαφήµισης από 1-1-2016 και στο εξης 
(ΑΟΕ 165/2015) 

22. Αναπροσαρµογή ή µη συντελεστών των ισχυόντων τελών διαµονής παρεπιδηµούντων από 1-1-2016 
και στο εξής (ΑΟΕ 166/2015). 

23. Αναπροσαρµογή ή µη συντελεστών των ισχυόντων τελών στάθµευσης από 1-1-2016 και στο εξής 
(ΑΟΕ 167/2015) 

24. Καθορισµός τελών για την χρήση κοινοχρήστων χώρων και τέλος εβδοµαδιαίας λαϊκής αγοράς από 1-
1-2016 και στο εξής (ΑΟΕ 168/2015). 

25. Καθορισµός τελών για την χρήση κοινοχρήστων χώρων Υπαιθρίου- Στασίµου Εµπορίου και  
Βραχυχρόνιου Στάσιµου Εµπορίου από 1-1-2016 και στο εξής (ΑΟΕ 169/2015). 

26. Αναπροσαρµογή ή µη τέλους καθαριότητας - φωτισµού στους διαµένοντες παραθεριστές της 
παραλίας Μέσης Ν. Ροδόπης για το έτος 2016 (ΑΟΕ 170/2015). 

27. Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ∆.Ε. 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ προϋπολογισµού 500.00,00 ¤ µε Φ.Π.Α. 

28. Έγκριση παράτασης προθεσµίας του έργου ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΥΤΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ. 
29. Έγκριση παράτασης προθεσµίας του έργου ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΣΜΙΟΥ. 
30. Έγκριση παράτασης προθεσµίας έργου ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ 

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ. 
31. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσµίας του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 

Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ. 
32. Έγκριση παρατασης προθεσµίας του έργου ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ 

ΜΟΣΥΝΟΥΠΟΛΗ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ. 
33. Επέκταση δικτύου φωτισµού στον οικισµό της Καρυδιάς. 
34. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ∆.Ε. ΑΙΓΕΙΡΟΥ. 
 
 

               Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                  ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
         ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΗΣ 
 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

                     
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ  

1. ∆ήµαρχο µε την παράκληση να παραστεί στην πιο πάνω συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 



σύµφωνα µε το άρθρο 67 παρ.6 του Ν. 3852/2010. 
2. ∆ηµοτικούς Συµβούλους 
3. Προέδρους και Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων    
4. Πρόεδρο ∆ηµοτικής Κοινότητας Κοµοτηνής 
5. Πρόεδρο ∆ηµοτικής Κοινότητας Θρυλορίου 
6. Πετρίδου ∆ήµητρα, για το 2ο θέµα  
7. ∆ηµήτριο Μπαµπασίδη, για το 4ο θέµα 
8. Λαϊτσα Αριστοτέλη, για το 5ο θέµα 
9. Λαϊτσα Αικατερίνη, για το 5ο θέµα  
10. Γενική Γραµµατέα ∆ήµου, Βασιλική Παπαϊωάννου,  
11. Γραφείο ∆ικηγόρων, 
12. Κων/νιά Σκαπαριώτου, Προϊσταµένη του Τµήµατος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ∆ήµου 
13. Αθανάσιο Βίβογλου, Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, 
14. Κλεοπάτρα Θεολόγου, Προϊσταµένη της ∆/νσης Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης, 
15. ∆έσποινα Πάσσου, Προϊσταµένη ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,  
16. ∆ηµήτριο Μπακαλίδη, Υπάλληλο του Τµήµατος Αδειών Μεταφορών και Εγκαταστάσεων 
17. Γεώργιο Τσαρουχάκη, Υπάλληλο του Τµήµατος ∆ιοικητικής Μέριµνας,  
µε τη παράκληση να παραστούν σύµφωνα µε το άρθρο 69 του Ν.3852/2010 και το άρθρο 2 του 
κανονισµού εργασιών του ∆.Σ.: α)για τήρηση των πρακτικών της εν λόγω συνεδριάσεως και γενικά 
για κάθε ενέργεια αρµοδιότητας του ∆. Σ., β)για παροχή νοµικών συµβουλών, γ)για παροχή 
πληροφοριών σχετικών µε τα θέµατα που θα συζητηθούν, δ)µέριµνα για την καθαριότητα, τη 
θέρµανση του χώρου και τις µικροφωνικές εγκαταστάσεις και ε) για νοµότυπη επίδοση της παρούσας 
στους αποδέκτες της, τακτοποίηση της αίθουσας συνεδριάσεως του ∆.Σ. κ.λ.π. ενέργειες. 


