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Ο Πξόεδξνο ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ζαο θαιεί ζε ζπλεδξίαζε κε ηειεδηάζθεςε -με σπήζη ηηρ 

ηεσνολογίαρ e-presence (www.epresence.gov.gr) πος έσει παπασυπηθεί για σπήζη με ζσεηική εγκύκλιο ηος 

Υποςπγού Ψηθιακήρ Διακςβέπνηζηρ- ην άββατο 11 Αππιλίος 2020 με ώπα έναπξηρ 11.00 και λήξηρ 13.00 

(με ηο δικαίυμα παπάηαζηρ σπόνος ηηλεδιάζκετηρ ζε πεπίπηυζη πος απαιηηθεί).   

Σε πεπίπηυζη αδςναμίαρ ππαγμαηοποίηζηρ ηηρ ζςνεδπίαζηρ μέζυ ηηλεδιάζκετηρ λόγυ ηεσνικών πποβλημάηυν, 

η ζςνεδπίαζη θα ππαγμαηοποιηθεί διά πεπιθοπάρ ηην ίδια ημέπα και ώπα έναπξηρ-λήξηρ, ενώ θα γίνει η 

ενημέπυζη ηυν μελών μέζυ ηηλεθυνικήρ ζύνδεζηρ, γηα λα ζπδεηεζνύλ θαη λα ιεθζνύλ απνθάζεηο γηα ηα 

παξαθάησ ζέκαηα: 

 

1. Λήςε απόθαζεο πεξί Σξνπνπνίεζεο Σερληθνύ Πξνγξάκκαηνο 2020. 

2. Λήςε απόθαζεο πεξί ζύλαςεο πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο κε ηνλ Οξγαληζκό Ληκέλνο Ραθήλαο Α.Ε. 

γηα επηθαηξνπνίεζε ηεο ηερληθήο εηζήγεζεο – κειέηεο γηα ηνλ απνραξαθηεξηζκό ηκεκάησλ ηεο 

ρεξζαίαο δώλεο ηνπ Ληκέλα Ραθήλαο. 

3. Λήςε απόθαζεο πεξί έγθξηζεο ηεο ζρεηηθήο κε ηελ απνδνρή ρξεκαηνδνηήζεσλ θαη 4
εο 

Αλακόξθσζεο 

Πξνϋπνινγηζκνύ νηθ. έηνπο 2020, Πξάμε ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο. 

4. Λήςε απόθαζεο πεξί έγθξηζεο ηεο ππ’ αξηζκ. 77/2020 απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο ηνπ 

Δήκνπ Ραθήλαο-Πηθεξκίνπ, πεξί αλαπξνζαξκνγήο ησλ ηειώλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ησλ Κνηκεηεξίσλ 

Ραθήλαο θαη Πηθεξκίνπ, γηα ην έηνο 2020 θαη εθεμήο. 

5. Λήςε απόθαζεο πεξί έγθξηζεο αλάζεζεο ηεο ππεξεζίαο «Δηαρείξηζε βιαζηηθώλ θαη νγθσδώλ πιηθώλ 

Δ.Κ. Ραθήλαο» ζε ηξίηνπο. 

6. Λήςε απόθαζεο πεξί επηθαηξνπνίεζεο ηνπ ζπκθσλεηηθνύ ζπλεξγαζίαο ηνπ Δήκνπ Ραθήλαο-

Πηθεξκίνπ θαη ηεο εηαηξείαο RECYCOM Ο.Ε. γηα ηελ αλαθύθισζε ελδπκάησλ-ππνδεκάησλ, ζηα 

δηνηθεηηθά όξηα ηνπ Δήκνπ. 

7. Λήςε απόθαζεο γηα ηελ παξαρώξεζε θαη ζύζηαζε πελήληα ελόο (51)  νηθνγελεηαθώλ ηάθσλ γηα 

όζνπο είραλ αηηεζεί έσο 31/12/2019. 

8. Λήςε απόθαζεο πεξί θαηάξγεζεο θαη αλαθνκηδήο ηνπ ηάθνπ κε αξηζκό 52, ζην Κνηκεηήξην 

Δεκνηηθήο Ελόηεηαο Πηθεξκίνπ, επ’ νλόκαηη  Λαδαξίδε Ισάλλε θαη Καιιηόπεο. 

9. Λήςε απόθαζεο πεξί θαηάξγεζεο θαη αλαθνκηδήο ηνπ ηάθνπ κε αξηζκό 87, ζην Κνηκεηήξην 

Δεκνηηθήο Ελόηεηαο Πηθεξκίνπ, επ’ νλόκαηη Οηθνλνκόπνπινπ Γεσξγίνπ. 

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 
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