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Προς
Πίνακα Αποδεκτών

Κοινοποίηση
Πρακτικογράφο ∆ηµοτικού Συµβουλίου

ΘΕΜΑ:

Καλείστε

«Πρόσκληση σύγκλησης ∆ηµοτικού Συµβουλίου»

να

προσέλθετε

στην

τακτική

δηµόσια

συνεδρίαση

του

∆ηµοτικού

Συµβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος την
31η του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2017, ηµέρα Τρίτη

και ώρα 7:00 µ.µ. για συζήτηση

και λήψη αποφάσεων στα συνηµµένα θέµατα ηµερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

∆ηµήτριος Κονιός

Συνηµµένα :
•

Πίνακας θεµάτων ηµερήσιας διάταξης

Πίνακας Αποδεκτών
1. ∆ήµαρχος Ανωγείων:

κ. Καλλέργης Εµµανουήλ

2. Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:

κ. Κονιός ∆ηµήτριος

3. Αντιπρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου: κ. Χαιρέτης Εµµανουήλ
4. Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
5. Αντιδήµαρχος:

κα Μπαγκέρη - Σταυρακάκη Μαρία
κ. Πασπαράκης ∆ηµήτριος

6. Αντιδήµαρχος:

κ. Σουλτάτος Ζαχαρίας

7. ∆ηµοτικός Σύµβουλος:

κ. Αεράκης Ιωάννης

8. ∆ηµοτική Σύµβουλος:

κα ∆ραµουντάνη Μαρία

9. ∆ηµοτικός Σύµβουλος:

κ. Ξυλούρης Γεώργιος

10.∆ηµοτικός Σύµβουλος:

κ. Σµπώκος Βασίλειος

11.∆ηµοτικός Σύµβουλος:

κ. Σκουλάς Ιωάννης

12.∆ηµοτικός Σύµβουλος:

κ. Χαιρέτης Αναστάσιος

13.∆ηµοτικός Σύµβουλος:

κ. Κεφαλογιάννης Σωκράτης

14.∆ηµοτικός Σύµβουλος:

κ. Κοντογιάννης Εµµανουήλ

15.∆ηµοτικός Σύµβουλος:

κ. Μανουράς Μιχαήλ

16.∆ηµοτικός Σύµβουλος:

κ. Σπαχής Οδυσσεύς

17.∆ηµοτικός Σύµβουλος:

κ. Φασουλάς Βασίλειος

18.∆ηµοτικός Σύµβουλος:

κ. Ρούλιος Αντώνιος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 391/26-01-2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΣΤΙΣ
31-01-2017
Ανακοινώσεις ∆ηµάρχου - Ενηµέρωση
Τοποθετήσεις – Ερωτήσεις από τους Επικεφαλής των ∆ηµοτικών Παρατάξεων
Τοποθετήσεις - Ερωτήσεις ∆ηµοτικών Συµβούλων

Θέµατα
1

Υποβολή από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Ανωγείων της Έκθεσης Εσόδων Εξόδων ∆’ Τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016 σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1β και το άρθρο 266 παρ. 9 Ν.3852/2010.

2

Αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2017 ύστερα από
εισήγηση της Οικονοµικής Επιτροπής και τροποποίηση του τεχνικού προγράµµατος
τρέχοντος έτους.

3

Έγκριση του προϋπολογισµού έτους 2017 της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης
Ανωγείων σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 260 παρ. 1-3 του Ν. 3463/06, της παρ. 1
του άρθρου 256 του Ν. 3463/06.

4

Περί έγκρισης σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Ανωγείων και
της εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΜΑΡΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» για την εναπόθεση
των απορριµµάτων του ∆ήµου Ανωγείων στο ΧΥΤΑ Αµαρίου.

5

Περί συγκρότησης για το έτος 2017 σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 221 του Νόµου
4412/2016 των παρακάτω επιτροπών:
•
•
•
•

6

Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής Καυσίµων.
Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής Προµηθειών.
Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής Προµηθειών
Κοινωφελής Επιχείρησης Ανωγείων.
Επιτροπή παραλαβής Υπηρεσιών.

της

∆ηµοτικής

Περί ορισµού δύο ∆ηµοτικών Συµβούλων µε τους αναπληρωτές τους για τη συγκρότηση της
επιτροπής παραλαβής έργων µέχρι 5.869,41 € συν ΦΠΑ , σύµφωνα µε το άρθρο 15 του
Π.∆. 171/87.

7

Περί

Σύστασης

επιτροπής

αστικής

επίλυσης

των

φορολογικών

διαφορών

και

αµφισβητήσεων για τη βεβαίωση ή αναγνώριση φορολογικής απαλλαγής ή µειώσεως
οποιουδήποτε αυτοτελούς φόρου, τέλους, δικαιώµατος, εισφοράς, αντιτίµου προσωπικής
εργασίας και προστίµου µεταξύ δήµου και φορολογουµένων για το έτος 2017, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν 1080/1980 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8

Χορήγηση

παράτασης

της

προθεσµίας

εκτέλεσης

του

Υποέργου

«Ανάπλαση

περιβάλλοντα χώρου στα ∆αµάνια» του έργου µε τίτλο «Ανάπλαση οικισµού Ανωγείων»,
σύµφωνα µε το υπ΄αριθµ. 30721/28-12-2016 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
& Πολεοδοµίας του ∆ήµου Ρεθύµνου.
9

Χορήγηση γενικής παράτασης της συµβατικής προθεσµίας του Υποέργου «Ανάπλαση
παραδοσιακού

συνεκτικού

τµήµατος

οικισµού

Ανωγείων»

του

έργου

µε

τίτλο

«Ανάπλαση οικισµού Ανωγείων» σύµφωνα µε έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
του ∆ήµου Ρεθύµνου.
10

Χορήγηση γενικής παράτασης της συµβατικής προθεσµίας του έργου «Αντικατάσταση
δικτύου ύδρευσης στο παραδοσιακό συνεκτικό τµήµα του οικισµού Ανωγείων»
σύµφωνα µε έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Ρεθύµνου.

11

Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Α.Π.) του έργου «Αντικατάσταση δικτύου
ύδρευσης στο παραδοσιακό συνεκτικό τµήµα του οικισµού Ανωγείων».

12

Αποδοχή της εφαρµογής του προγράµµατος δακοκτονίας έτους 2017, αποδοχή καταβολής
της εισφοράς δακοκτονίας από τους ελαιοπαραγωγούς σύµφωνα

µε το έγγραφο µε αριθµό

9462/14-12-2016 της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής
Ενότητας Ρεθύµνης.
13

Περί έγκρισης συνδροµής του ∆ήµου σε τοπικές εφηµερίδες, στην ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

(Νοµική

Βάση Πληροφοριών ΕΠΕ) και στην ∆ήµοςΝΕΤ (Τράπεζα πληροφοριών ΟΤΑ).
14

Περί έγκρισης µετακίνησης του ∆ηµάρχου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 140 του
Νόµου 3463/2006.

15

Περί έγκριση δαπάνης και

διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 450,00 € σε βάρος

σχετικού Κ.Α. του Προϋπολογισµού του ∆ήµου Ανωγείων, οικον. έτους 2017 για την φιλοξενία
των επισήµων προσκεκληµένων στα πλαίσια της εκδήλωσης για την Κοινωνική Οικονοµία
16

Περί έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 650,00 € σε βάρος
σχετικού Κ.Α. του Προϋπολογισµού του ∆ήµου Ανωγείων, οικον. έτους 2017 για την
διοργάνωση εκδήλωσης για την κοπή της πίτας των µελών που εντάσσονται στις κοινωνικές
δοµές του ∆ήµου

