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ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΤΝΔΓΡΙΑΗ
ΑΡ. 10

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- ηελ Σπίτη 5 Μαΐος 2020 με ώπα έναπξηρ 19.30 και λήξηρ 20.30 (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 έγθξηζεο πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ηελ
αληηππξηθή πεξίνδν 2020.
2. Λήςε απόθαζεο α) γηα ηελ έγθξηζε ηεο νηθνλνκνηερληθήο κειέηεο βησζηκόηεηαο γηα ηε ύζηαζε
Αλαπηπμηαθνύ Οξγαληζκνύ ησλ Δήκσλ Καξύζηνπ, Λαπξίνπ, Μαξαζώλα, Ραθήλαο- Πηθεξκίνπ β) γηα
ηε ύζηαζε Αλαπηπμηαθνύ Οξγαληζκνύ ησλ Δήκσλ Καξύζηνπ, Λαπξίνπ, Μαξαζώλα, ΡαθήλαοΠηθεξκίνπ , γ) γηα ηελ έγθξηζε ηνπ ζρεδίνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο εηαηξείαο, δ) γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ
Δήκνπ Ραθήλαο-Πηθεξκίνπ ζην Μεηνρηθό θεθάιαην ηεο εηαηξείαο θαη ε) γηα ηελ παξνρή
εμνπζηνδνηήζεσλ γηα ηηο απαξαίηεηεο δηαδηθαζηηθέο ελέξγεηεο.
3. Λήςε απόθαζεο πεξί θαζνξηζκνύ πιάηνπο πεδνδξνκίσλ ησλ νδώλ πνπ πεξηθιείνπλ ην ΟΣ 215,
νηθηζκνύ Δηώλεο Δήκνπ Ραθήλαο-Πηθεξκίνπ.
4. Λήςε απόθαζεο πεξί επηθαηξνπνίεζεο Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο πζηήκαηνο Ειεγρόκελεο
ηάζκεπζεο.
5. Λήςε απόθαζεο πεξί έγθξηζεο απόθαζεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο δηακόξθσζεο ηειώλ πζηήκαηνο
Ειεγρόκελεο ηάζκεπζεο.
6. Λήςε απόθαζεο πεξί επέθηαζεο δεκνηηθνύ θσηηζκνύ θαη ηνπνζέηεζε θσηηζηηθώλ ζσκάησλ ζε
νδνύο ηνπ Δήκνπ Ραθήλαο-Πηθεξκίνπ.
7. Λήςε απόθαζεο πεξί αλαγθαηόηεηαο αλάζεζεο ζε ηξίηνπο ηεο ππεξεζίαο «Καζαξηζκόο δεκνηηθώλ
νδώλ γηα ππξνπξνζηαζία ΔΚ Πηθεξκίνπ».
8. Λήςε απόθαζεο πεξί αλαγθαηόηεηαο αλάζεζεο ζε ηξίηνπο ηεο ππεξεζίαο «Καζαξηζκόο δεκνηηθώλ
νδώλ γηα ππξνπξνζηαζία ΔΚ Ραθήλαο».
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