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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 1 του Ν. 

3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρ. 184 του Ν. 4635/2019, 

καθώς και το άρθρο 10 παρ. 1 της με αριθμ. 55/11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α/2020) και 

το άρθρο 43 παρ. 1 της με αριθ. 75/30-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 75/τ.Α/2020), στις 29 του 

μηνός  Οκτωβρίου  του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδος  Πέμπτη  και ώρα 13:00, 

η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της 

διάδοσης του Κορωναιού COVID-19, θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, για να 

συζητήσουμε και να λάβουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας 

διάταξης: 

 

1. Έγκριση 15ης αναμόρφωσης - τροποποίησης  προϋπολογισμού  οικονομικού 

έτους 2020  

2. Έγκριση αγοράς μετοχών από την Αναπτυξιακή Α.Ε. Καβάλας (ΑΝΚΑ) 

3. Έγκριση επέκτασης δικτύου Φ.Ο.Π. τριών νέων στύλων, στην Τ.Κ. Πέρνης   

4. Έγκριση επέκτασης δικτύου Φ.Ο.Π. δύο νέων στύλων, στην Τ.Κ. Χρυσούπολης  

5. Έγκριση καθορισμού δικαιώματος άρδευσης για το οικονομικό έτος 2021 

6. Έγκριση καθορισμού ύψους ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού 

Π/Υ 2021 

7. Έγκριση καθορισμού φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2021 

8. Ανάκληση της με αριθ.348/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου «Περί 

αναπροσαρμογής δικαιώματος βοσκής»  

9. Έγκριση καθορισμού τέλους παρεπιδημούντων για το έτος 2021 

10. Έγκριση καθορισμού τέλους χρήσης ειδικής αίθουσας για την τέλεση πολιτικών 

γάμων για το έτος 2021 

11. Έγκριση καθορισμού  δικαιωμάτων χρήσης των Δημοτικών Κοιμητηρίων» για το 

έτος 2021 
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12. Έγκριση καθορισμού τέλους επί παροχής νερού σε επιχειρήσεις λατομικών 

προϊόντων» για το έτος 2021 

13. Έγκριση καθορισμού τελών χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και χρήσης εδάφους 

και υπεδάφους των κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2021 

14. Έγκριση καθορισμού ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους πωλητών λαϊκής αγοράς 

για το έτος 2021. 

15. Ψήφισμα από τα Δημοτικά Συμβούλια Θάσου, Νέστου,Παγγαίου για ίδρυση 

Αιματολογικής Κλινικής στο Γενικό Καβάλας 

16. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών 

του έργου:»Έγκριση συντήρησης αθλητικών εγκαταστάσεων Τ.Κ. Ποντολιβάδου 

– Γέροντα» 

Παρακαλείσθε την 29η του μηνός Οκτώβρη 2020 και από ώρα 13:00 έως 14:00 να 

ενημερώσετε ηλεκτρονικά το Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου στο e-mail : 

miskakiartemis@0937.syzefxis.gov.gr ή τηλεφωνικά (2591350115) για τη θέση σας επί 

του θέματος, ψηφίζοντας: «ΥΠΕΡ» ή «ΚΑΤΑ» ή «ΑΠΟΧΗ» ή ΛΕΥΚΟ» 

Η απόφαση που θα ληφθεί, θα ανακοινωθεί από τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού 

Συμβουλίου στην πρώτη μετά τη λήψη της απόφασης δια ζώσης τακτική συνεδρίαση. 

 

 

Με Τιμή 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

ΖΥΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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