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Ληηφρσξν, 19/04/2019 
        Αξηζκ. Πξση.  6712  
     
               ΠΡΟ 

     Σαθηηθά κέιε ηνπ Γεκνηηθνχ  
                πκβνπιίνπ 
     (φπσο Πίλαθαο Απνδεθηψλ) 

 
Πληροθορίες: Γ. Μπαηδηθψζηαο      
Σηλέθωνο:     2352350150   
   

«Πρόζκληζη ζε ηακηική ζσνεδρίαζη Γημοηικού σμβοσλίοσ»  

 
Καιείζηε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζην Γεκνηηθφ 

θαηάζηεκα πνπ εδξεχεη ζηε Γημοηική  Κοινόηηηα Λιηοτώροσ, ζηηο 23.04.2019, 
εκέξα Σρίηη θαη ψξα 17.00, βάζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 67 κε ηίηιν «χγθιεζε 
ηνπ δεκνηηθνχ πκβνπιίνπ» ηνπ λ. 3852/2010, γηα ηα παξαθάησ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο: 

  1. 
Δθινγή – αληηθαηάζηαζε αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, 
ιφγσ αλεμαξηεηνπνίεζεο δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ» (Δηζήγεζε Παπακηραήι 
Αζαλάζηνο, Πξφεδξνο Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

2. 
Δθινγή – αληηθαηάζηαζε αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο 
Εσήο. (Δηζήγεζε Παπακηραήι Αζαλάζηνο, Πξφεδξνο Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ).     

3. 
Καζνξηζκφο αξδεπηηθήο πεξηφδνπ έηνπο 2019. (Δηζήγεζε Πνχιηνο Ησάλλεο, 
Αληηδήκαξρνο). 

4. 
Πξφζιεςε πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζπλνιηθήο 
δηάξθεηαο δχν (2) κελψλ. (Δηζήγεζε Υαξέιαο ηαχξνο, Αληηδήκαξρνο). 

5. 
Απνδνρή ησλ φξσλ γηα ηελ ιήςε επελδπηηθνχ ηνθνρξεσιπηηθνχ δαλείνπ απφ ην 
Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη δαλείσλ ην νπνίν εληάζζεηαη ζην πξφγξακκα 
«ΦΗΛΟΓΖΜΟ Η»  ηεο πξάμεο κε ηίηιν  «Αλαβάζκηζε Γηπιηζηεξίνπ Ληηνρψξνπ». 
(Δηζήγεζε Μαθξίδεο Παξαζθεπάο, Δηδηθφο ζπλεξγάηεο). 

6. 
Απνδνρή ησλ φξσλ γηα ηελ ιήςε επελδπηηθνχ ηνθνρξεσιπηηθνχ δαλείνπ απφ ην 
Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη δαλείσλ ην νπνίν εληάζζεηαη ζην πξφγξακκα 
«ΦΗΛΟΓΖΜΟ Η»  ηεο πξάμεο κε ηίηιν  «Έξγα πξφζβαζεο ζηηο γεσξγηθέο 
εθκεηαιιεχζεηο Γ.Δ. Ληηνρψξνπ» (Δηζήγεζε Μαθξίδεο Παξαζθεπάο, Δηδηθφο 
ζπλεξγάηεο). 

7. 
Απνδνρή ρξεκαηνδφηεζεο ηεο εληαγκέλεο ζην πξφγξακκα «ΦΗΛΟΓΖΜΟ Η»  
πξάμεο κε ηίηιν  «Αλαβάζκηζε Γηπιηζηεξίνπ Ληηνρψξνπ» – 5ε Αλακφξθσζε 
πξνυπνινγηζκνχ νηθ. έηνπο 2019, νξηζκφο ππεπζχλνπ δηαρείξηζεο ηνπ 
ινγαξηαζκνχ δαπαλψλ δεκνζίσλ επελδχζεσλ κέζσ ηνπ e – ΠΔΓ». (Δηζήγεζε 
Πνχιηνο Ησάλλεο, Αληηδήκαξρνο). 

8. 
Απνδνρή ρξεκαηνδφηεζεο ηεο εληαγκέλεο ζην πξφγξακκα «ΦΗΛΟΓΖΜΟ Η»  
πξάμεο κε ηίηιν  «Έξγα πξφζβαζεο ζηηο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο Γ.Δ. 
Ληηνρψξνπ», – 6ε Αλακφξθσζε πξνυπνινγηζκνχ νηθ. έηνπο 2019 νξηζκφο 
ππεπζχλνπ δηαρείξηζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ δαπαλψλ δεκνζίσλ επελδχζεσλ κέζσ 
ηνπ e – ΠΔΓ». (Δηζήγεζε Πνχιηνο Ησάλλεο, Αληηδήκαξρνο). 

9. 
7ε Αλακφξθσζε πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ Γίνπ – Οιχκπνπ νηθ. έηνπο 2019. 
(Δηζήγεζε Πνχιηνο Ησάλλεο, Αληηδήκαξρνο). 

10. 
πγθξφηεζε επηηξνπψλ παξαιαβήο εξγαζηψλ – ππεξεζηψλ – έξγσλ  ζχκθσλα 
κε ην Ν. 4412/2016. (Δηζήγεζε Παπακηραήι Αζαλάζηνο, Πξφεδξνο Γεκνηηθνχ 
πκβνπιίνπ).                  

             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑ 

ΔΗΜΟ ΔΙΟΤ - ΟΛΤΜΠΟΤ 
ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ 15,  
ΛΙΣΟΥΩΡΟ 
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11. 
Λήςε απφθαζεο πξνο ζπκβηβαζηηθή ή κε επίιπζε ηεο δηαθνξάο κε ηελ 
ππνγξαθή πξαθηηθνχ ζπκβηβαζκνχ επη ηεο κε αξηζκφ θαηάζεζεο 493/85/2019 
ηαθηηθήο αγσγήο ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Καηεξίλεο ηεο εηαηξίαο 
κε ηελ επσλπκία «Ζ. ετηαξίδεο – Δ. Παζρνχδεο & πλ/ηεο Δηεξφξξπζκνο 
Σερληθή Δηαηξεία Μειεηψλ Δ.Δ.» θαη δ.η. «ΓΚΔΟΚΑΣ Δ.Δ.». (Δηζήγεζε 
Γεκφπνπινο Κσλζηαληίλνο, Γήκαξρνο). 

12. 
Μεξηθή αλάθιεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 186/2017 Α.Γ.. (Δηζήγεζε Γξεβελίηεο 
Δπάγγεινο, Γεκνηηθφο χκβνπινο). 

13. 
Έγθξηζε Π.Π.Π. ηνπ έξγνπ «Καηαζθεπή θξεαηίσλ ηδησηηθψλ ζπλδέζεσλ 
απνρέηεπζεο ζηηο Σ.Κ. Γίνπ, Πιαηαλαθίσλ, Αγ. ππξίδσλα, Κνληαξηψηηζζαο, Ν. 
Δθέζνπ». (Δηζήγεζε Πνχιηνο Ησάλλεο, Αληηδήκαξρνο). 

14. 
Έγθξηζε Π.Ο.Π. ηνπ έξγνπ «Καηαζθεπή ηακηεπηήξα άξδεπζεο ζηελ πεξηνρή 
Ππμάξη Γ.Κ. Καξίηζαο». (Δηζήγεζε Πνχιηνο Ησάλλεο, Αληηδήκαξρνο). 

15. 
Έγθξηζε Π.Ο.Π. ηνπ έξγνπ «Αζθαιηφζηξσζε δεκνηηθψλ νδψλ Γήκνπ Γίνπ – 
Οιχκπνπ». (Δηζήγεζε Πνχιηνο Ησάλλεο, Αληηδήκαξρνο). 

16. 
Έγθξηζε Π.Ο.Π. ηνπ έξγνπ «Δξγαζίεο γηα ηνπνζέηεζε LIFT ζην Λχθεην 
Ληηνρψξνπ». (Δηζήγεζε Φσηίνπ Αηθαηεξίλε, Αληηδήκαξρνο). 

17. 
Έγθξηζε Π.Π. & Ο.Π. ηνπ έξγνπ «Έξγα πξφζβαζεο ζηηο γεσξγηθέο 
εθκεηαιιεχζεηο δηαλνκψλ Γ.Κ. Λεπηνθαξπάο». (Δηζήγεζε αιηψξα Διέλε, 
Αληηδήκαξρνο). 

18. 
Έγθξηζε Π.Π. & Ο.Π. ηνπ έξγνπ «Δξγαζίεο αληηθαηάζηαζεο ησλ πιαθηδίσλ 
ακηάληνπ, ζπληήξεζεο απνρσξεηεξίσλ, ζσκάησλ θαινξηθέξ θαη δηάθνξεο 
κηθξνεξγαζίεο ζην Γεκνηηθφ ρνιείν θνηίλαο (Β΄θάζε). (Δηζήγεζε αιηψξα 
Διέλε, Αληηδήκαξρνο). 

19.  
Έγθξηζε Π.Ο.Π. ηνπ έξγνπ «Καηαζθεπή πδξνκφλσζεο - νηθνδνκηθέο εξγαζίεο & 
επέθηαζε δηθηχνπ απνξξνήο φκβξησλ, πεξηβάιινληα ρψξνπ ηνπ Ναπηηθνχ 
Μνπζείνπ Ληηνρψξνπ». (Δηζήγεζε Φσηίνπ Αηθαηεξίλε, Αληηδήκαξρνο). 

20. 
Παξάηαζε πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ «Έξγν θξαζπεδψζεσλ – 
πεδνδξνκήζεσλ – αζθαιηνζηψζεσλ ζηελ Γ.Δ. Ληηνρψξνπ θαη Γ.Δ. Αλ. 
Οιχκπνπ». (Δηζήγεζε αιηψξα Διέλε, Αληηδήκαξρνο). 

21. 
Παξάηαζε πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ «Απνρέηεπζε ιπκάησλ παξαιηαθήο 
δψλεο (ζην ηκήκα εληφο ζρεδίνπ) ηνπ Γ.Γ. ιεπηνθαξπάο.  (Δηζήγεζε αιηψξα 
Διέλε, Αληηδήκαξρνο). 

22. 
Παξάηαζε πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ «Αληιηνζηάζηα παξαιηαθήο δψλεο 
Λεπηνθαξπάο».  (Δηζήγεζε αιηψξα Διέλε, Αληηδήκαξρνο). 

23. 
Υνξήγεζε παξάηαζεο θαη έγθξηζε ηνπ 1νπ πγθξηηηθνχ Πίλαθα γηα ηε κειέηε κε 
ηίηιν «ηξαηεγηθή κειέηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ Γ.Π.. Ληηνρψξνπ». 
(Δηζήγεζε Φσηίνπ Αηθαηεξίλε, Αληηδήκαξρνο). 

24. 
Έγθξηζε 5νπ Α.Π.Δ. ηνπ έξγνπ «Καηαζθεπή θεληξηθψλ πξνζαγσγψλ Ν. Πφξσλ – 
Πιαηακψλα – Ν. Παληειεήκνλα – θνηίλαο – Παξαιηαθψλ Οηθηζκψλ & 
αληιηνζηάζην Πιαηακψλα». (Δηζήγεζε αιηψξα Διέλε, Αληηδήκαξρνο). 

25. 
Λήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο άδεηαο εηζφδνπ – εμφδνπ νρεκάησλ γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε «βηνηερλία παξαγσγήο δσνηξνθψλ» ζην θιεξνηεκάρην 1976ε ηνπ 
αγξνθηήκαηνο Βξνληνχο κεηά απφ αίηεζε ηνπ Καιατηδή Οδπζζέα.  (Δηζήγεζε 
Πνχιηνο Ησάλλεο, Αληηδήκαξρνο).                    

26. 
Κπθινθνξηαθέο παξεκβάζεηο εμσηεξηθά ηεο πχιεο ηνπ ΚΔΓΑ θνηίλαο. 
(Δηζήγεζε αιηψξα Διέλε, Αληηδήκαξρνο). 

27. 
Λήςε απφθαζεο γηα εμψδηθν θαζνξηζκφ ηηκήο κνλάδνο απνδεκίσζεο 
πξνζθπξνχκελεο έθηαζεο ζηελ επέθηαζε Λεπηνθαξπάο. (Δηζήγεζε αιηψξα 
Διέλε, Αληηδήκαξρνο). 
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28. 
Λήςε απφθαζεο γηα εμψδηθν θαζνξηζκφ ηηκήο κνλάδνο απνδεκίσζεο, ιφγσ 
πξνζθχξσζεο, ηνπ ηδαληθνχ κεξηδίνπ 5,32% ηεο αξρηθήο ηδηνθηεζίαο κε θσδηθφ 
0057, πνπ βξίζθεηαη ζηελ επέθηαζε ηνπ ζρεδίνπ πφιεο ζηνλ ηνκέα Β2 (άξζξν 
13) Γ.Δ. Ληηνρψξνπ ηνπ Γήκνπ Γίνπ – Οιχκπνπ, Ο.Σ. 035. (Δηζήγεζε αιηψξα 
Διέλε, Αληηδήκαξρνο). 

29. 
Λήςε απφθαζεο γηα εμψδηθν θαζνξηζκφ ηηκήο κνλάδνο απνδεκίσζεο, 
πξνζθπξνχκελεο έθηαζεο ζηελ αξρηθή ηδηνθηεζία κε θσδ. 011602 ζην Ο.Σ. Γ178 
ζηελ επέθηαζε Λεπηνθαξπάο ηνπ Γήκνπ Γίνπ – Οιχκπνπ. (Δηζήγεζε αιηψξα 
Διέλε, Αληηδήκαξρνο). 

30. 
 Οξηζκφο ηνπ Μαζνχξα Άγγεινπ  σο εθπξνζψπνπ  ησλ ηδηνθηεηψλ ηεο 
ηδηνθηεζίαο 011602 ζην Ο.Σ. Γ178, γηα λα θαηαβάιεη ηηο νθεηιέο απφ 
απνδεκηψζεηο πξνο ηξίηνπο, πνπ πξνθχπηνπλ κε βάζε ηελ 285ε Γ δηνξζσηηθή      
ηεο 1/2002 Πξάμεο Δθαξκνγήο ηεο επέθηαζεο Λεπηνθαξπάο. (Δηζήγεζε 
αιηψξα Διέλε, Αληηδήκαξρνο). 

31. 
Δμέηαζε αηηήκαηνο γηα ηελ παξάηαζε ή κε ηεο κίζζσζεο Γεκνηηθνχ 
Καηαζηήκαηνο, ζηελ Πιάθα Ληηνρψξνπ, κεηά απφ αίηεζε ηνπ Γειεγηαλλίδε 
Υαξάιακπνπ ηνπ Γεσξγίνπ. (Δηζήγεζε Παπακηραήι Αζαλάζηνο, Πξφεδξνο Γ.).                                   

32. 
Έγθξηζε εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηνπ ηκήκαηνο πξνζρνιηθήο αγσγήο 
Γήκνπ  Γίνπ – Οιχκπνπ. (Δηζήγεζε Παπακηραήι Αζαλάζηνο, Πξφεδξνο 
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ).      

33. 
Σξνπνπνίεζε – ζπκπιήξσζε ηεο αξηζκ. 155/2013 Α.Γ.. (Δηζήγεζε αιηψξα 
Διέλε, Αληηδήκαξρνο). 

34. 
Παξαιαβή θαη έγθξηζε ηεο κειέηεο κε ηίηιν «Απνπεξάησζε ζπλεδξηαθνχ θέληξνπ 
Ληηνρψξνπ». (Δηζήγεζε αθθάο Θενθάλεο, Δηδηθφο πλεξγάηεο).                                   

35. 
Δμεηδίθεπζε πηζηψζεσλ γηα επηζηξνθή πνζψλ σο αρξεσζηήησο εηζπξαρζέλησλ. 
(Δηζήγεζε Πνχιηνο Ησάλλεο, Αληηδήκαξρνο). 

36. 
Λήςε απφθαζεο γηα αίηεκα παξνρήο ζχκθσλεο γλψκεο γηα έγθξηζε  αδείαο 
εξγαζηψλ κηθξήο θιίκαθαο ζε  θ.ρ. ηεο Γ.Δ. Ληηνρψξνπ κεηά απφ αίηεζε ηνπ 
Παχινπ Νηθνιάνπ. (Δηζήγεζε Φσηίνπ Αηθαηεξίλε, Αληηδήκαξρνο). 

37. 
Έγθξηζε θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ιατθψλ αγνξψλ ηνπ Γήκνπ Γίνπ – Οιχκπνπ γηα 
ην έηνο 2019 θαη εθεμήο. (Δηζήγεζε Πνχιηνο Ησάλλεο, Αληηδήκαξρνο). 

38. 
Λήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ ζέζπηζε νλνκαζηηθήο θαη απνθιεηζηηθήο ζέζεο 
ζηάζκεπζεο ΑΜΔΑ, ζηε Γ.Κ. Ληηνρψξνπ. (Δηζήγεζε αιηψξα Διέλε, 
Αληηδήκαξρνο). 

39. 
Λήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ ζέζπηζε νλνκαζηηθήο θαη απνθιεηζηηθήο ζέζεο 
ζηάζκεπζεο ΑΜΔΑ, ζηε Γ.Κ. Ληηνρψξνπ. (Δηζήγεζε αιηψξα Διέλε, 
Αληηδήκαξρνο). 

40. 
Λήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ ζέζπηζε απνθιεηζηηθήο ζέζεο ζηάζκεπζεο 
ΑΜΔΑ, ζηε Γ.Κ. Ληηνρψξνπ. (Δηζήγεζε αιηψξα Διέλε, Αληηδήκαξρνο). 

41. 
Έγθξηζε ηξνπνπνηεκέλσλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο ηνπ εληαγκέλνπ ζην 
Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Κεληξηθή Μαθεδνλία 2014-2020» έξγνπ κε ηίηιν 
«Αληηκεηψπηζε ηεο Γηάβξσζεο ηεο Αθηήο Γ.Γ. Πιαηακψλα» θαη θαζνξηζκφο ηνπ 
ηξφπνπ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ κε ηελ αλνηρηή δηαδηθαζία κε θξηηήξην κφλν ηελ ηηκή. 
(Δηζήγεζε ηψθαο Θεφδσξνο Γεκνηηθφο χκβνπινο).       

42. 
Σξνπνπνίεζε θαη επαλαδηαηχπσζε ηεο αξηζκ. 07/2019 Α.Γ.. (Δηζήγεζε 
Παπακηραήι Αζαλάζηνο, Πξφεδξνο Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ).                  

43. 
Λήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ηε ζχληαμε ή φρη κειέηεο γεσινγηθήο 
θαηαιιειφηεηαο Β1 θάζεο, ζην πιαίζην ηεο κειέηεο ηνπ Γεληθνχ πνιενδνκηθνχ 
ρεδίνπ ηεο Γ.Δ. Ληηνρψξνπ. (Δηζήγεζε αιηψξα Διέλε, Αληηδήκαξρνο). 

44. 
Παξάηαζε πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ «Καηεπείγνλ έξγν απνθαηάζηαζεο 
βιαβψλ νδηθψλ δηθηχσλ θαη ζπλνδψλ θαηαζθεπψλ ζηελ Γ.Δ. Ληηνρψξνπ απφ 
ζενκελία ηεο 15εο – 17εο Ννεκβξίνπ 2017».  (Δηζήγεζε Φσηίνπ Αηθαηεξίλε, 
Αληηδήκαξρνο). 
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45. 
Έγθξηζε 1νπ Α.Π.Δ. θαη 1νπ Π.Κ.Ν.Σ.Μ.Δ. ηνπ έξγνπ «Καηεπείγνλ έξγν 
απνθαηάζηαζεο βιαβψλ νδηθψλ δηθηχσλ θαη ζπλνδψλ θαηαζθεπψλ ζηελ Γ.Δ. 
Ληηνρψξνπ απφ ζενκελία ηεο 15εο – 17εο Ννεκβξίνπ 2017». (Δηζήγεζε Φσηίνπ 
Αηθαηεξίλε, Αληηδήκαξρνο). 

46. 
Έγθξηζε 1νπ αλαθεθαιαησηηθνχ πίλαθα εξγαζηψλ (ΑΠΔ) ηνπ έξγνπ «Έξγν 
θξαζπεδψζεσλ-πεδνδξνκήζεσλ-αζθαιηνζηξψζεσλ ζηελ Γ.Δ.Γίνπ έηνπο 
2018». (Δηζήγεζε Πνχιηνο Ησάλλεο, Αληηδήκαξρνο). 

47. 
Δμεηδίθεπζε πίζησζεο ζηα πιαίζηα εθδειψζεσλ έηνπο 2019 πνπ ζα ζπκκεηέρεη ν 
Γήκνο. (Δηζήγεζε Πνχιηνο Ησάλλεο, Αληηδήκαξρνο). 

48. 
Λήςε απφθαζεο γηα ξχζκηζε ηεο θπθινθνξίαο ζηνπο δξφκνπο πνπ απαηηνχληαη, 
κέζα ζην Ληηφρσξν, πξνθεηκέλνπ λα δηεμαρζνχλ νη αγψλεο νξεηλνχ ηξεμίκαηνο: 
α)Olympus Ultra (ηεξκαηηζκφο), ην άββαην 29/6/2019 θαη ψξεο απφ 10:30πκ. 
έσο 23:00κκ. θαη β)Olympus Marathon (ηεξκαηηζκφο),  ην άββαην 29/6/2019 θαη 
ψξεο απφ 10:30πκ. έσο 23:00κκ κεηά  απφ  αίηεζε ηεο OLYMPUS MARATHON. 
(Δηζήγεζε Φσηίνπ Αηθαηεξίλε, Αληηδήκαξρνο). 

49. 
Λήςε απφθαζεο γηα ξχζκηζε ηεο θπθινθνξίαο ζηνπο δξφκνπο πνπ απαηηνχληαη, 
κέζα ζην Ληηφρσξν, πξνθεηκέλνπ λα δηεμαρζνχλ νη αγψλεο νξεηλνχ ηξεμίκαηνο: 
α)Κφςε ησλ Αεηψλ (ηεξκαηηζκφο), ηελ Κπξηαθή 30/6/2019 θαη ψξεο απφ 9:00πκ. 
έσο 15:00κκ. θαη β)Melindra Trail (ηεξκαηηζκφο),  ηελ Κπξηαθή 30/6/2019 θαη 
ψξεο απφ 9:00πκ. έσο 15:00κκ κεηά  απφ  αίηεζε ηεο OLYMPUS MARATHON. 
(Δηζήγεζε Φσηίνπ Αηθαηεξίλε, Αληηδήκαξρνο). 

50. 
Λήςε απφθαζεο γηα ξχζκηζε ηεο θπθινθνξίαο ζηνπο δξφκνπο πνπ απαηηνχληαη, 
κέζα ζην Γίνλ, πξνθεηκέλνπ λα δηεμαρζνχλ νη αγψλεο νξεηλνχ ηξεμίκαηνο: 
α)Olympus Ultra (εθθίλεζε), ην άββαην 29/6/2019 θαη ψξεο απφ 4:00πκ. έσο 
4:15πκ. θαη β)Olympus Marathon (εθθίλεζε),  ην άββαην 29/6/2019 θαη ψξεο 
απφ 6:00πκ. – 6:15πκ κεηά  απφ  αίηεζε ηεο OLYMPUS MARATHON. 
(Δηζήγεζε Φσηίνπ Αηθαηεξίλε, Αληηδήκαξρνο). 

51. 
Λήςε απφθαζεο γηα ξχζκηζε ηεο θπθινθνξίαο ζηνπο δξφκνπο πνπ απαηηνχληαη, 
κέζα ζην Ληηφρσξν, πξνθεηκέλνπ λα δηεμαρζεί ν αγψλαο νξεηλνχ ηξεμίκαηνο: 
Melindra Trail (εθθίλεζε), ηελ Κπξηαθή 30/6/2019 θαη ψξεο απφ 9:00πκ. έσο 
9:15πκ κεηά  απφ  αίηεζε ηεο OLYMPUS MARATHON. (Δηζήγεζε Φσηίνπ 
Αηθαηεξίλε, Αληηδήκαξρνο). 

52. 
Λήςε απφθαζεο γηα δηαθνπή ηεο θπθινθνξίαο ζην ηειεπηαίν ρηιηφκεηξν ηεο 
δηαδξνκήο, κέζα ζην Ληηφρσξν, πξνθεηκέλνπ λα δηεμαρζεί ν 33νο θιαζζηθφο 
Οξεηβαηηθφο Μαξαζψληνο Γξφκνο Οιχκπνπ ηελ Κπξηαθή 8/9/2018 απφ ηηο 10:00 
π.κ. κέρξη ηηο 17:00 κ.κ, κεηά απφ αίηεζε ηνπ Διιεληθνχ Οξεηβαηηθνχ ζπιιφγνπ 
Θεζζαινλίθεο. (Δηζήγεζε Φσηίνπ Αηθαηεξίλε, Αληηδήκαξρνο). 

53. 
Λήςε απφθαζεο γηα ππεθκίζζσζε ή κε Γεκνηηθήο έθηαζεο εκβαδνχ 15.720,90 
η.κ., ηκήκα ηνπ ππ’ αξηζκ. 356γ ηεκαρίνπ, ηεο Γ.Κ. Ληηνρψξνπ κεηά απφ αίηεζε 
ηεο ΡΔΑ Α.Δ. (Δηζήγεζε Παπακηραήι Αζαλάζηνο, Πξφεδξνο Γ.).                                   

54. 
Τπνβνιή πξνηάζεσλ γηα ίδξπζε ηκεκάησλ έληαμεο (.Σ.Δ.) ζε ζρνιηθέο κνλάδεο 
ηεο Π.Δ.  ηνπ Γήκνπ Γίνπ – Οιχκπνπ γηα ην ζρ. Έηνο 2019-20. (Δηζήγεζε 
Παπακηραήι Αζαλάζηνο, Πξφεδξνο Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ).                  

55. 
Τπνβνιή πξνηάζεσλ γηα ίδξπζε ηκεκάησλ έληαμεο (.Σ.Δ.) ζε ζρνιηθέο κνλάδεο 
ηεο Γ.Δ.  ηνπ Γήκνπ Γίνπ – Οιχκπνπ γηα ην ζρ. Έηνο 2019-20. (Δηζήγεζε 
Παπακηραήι Αζαλάζηνο, Πξφεδξνο Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ).                                     

56. 
Λήςε απφθαζεο γηα ηε ζχγθιεζε ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γ.. ζην Γεκνηηθφ 
Καηάζηεκα Κνληαξηψηηζζαο θαηά ηνπο κήλεο Ηνχλην - Ηνχιην & Αχγνπζην. 
(Δηζήγεζε Παπακηραήι Αζαλάζηνο, Πξφεδξνο Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ).                                   

57. 
Έγθξηζε ζρεδίνπ πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο κεηαμχ Γήκνπ Γίνπ – Οιχκπνπ θαη 
ΦΟΓΑ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ ζπιινγήο βηναπνβιήησλ γηα ην 
Γήκν  Γίνπ – Οιχκπνπ. (Δηζήγεζε Μαθξίδεο Παξαζθεπάο, Δηδηθφο ζπλεξγάηεο). 
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58. 
Έγθξηζε ζέζεο γηα ηνπνζέηεζε - κεηαθνξά πεξηπηέξνπ ζηε Γ.Κ. Καξίηζαο. 
(Δηζήγεζε αιηψξα Διέλε, Αληηδήκαξρνο). 

59. 
Σξνπνπνίεζε – ζπκπιήξσζε ηεο αξηζκ. 117/2016 Α.Γ.. (Καλνληζκφο θ.ρ). 
(Δηζήγεζε αιηψξα Διέλε, Αληηδήκαξρνο). 

60. 
Λήςε απφθαζεο γηα ηελ θαηαλνκή πνζνχ γηα ηελ θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ  
ησλ ζρνιείσλ ηνπ Γήκνπ Γίνπ – Οιχκπνπ. (Δηζήγεζε Παπακηραήι Αζαλάζηνο, 
Πξφεδξνο Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ). 

61. 
Δπηρνξήγεζε ηνπ σκαηείνπ «Οιχκπηα ελ Γησ». (Δηζήγεζε Παπακηραήι 
Αζαλάζηνο, Πξφεδξνο Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ). 

62. 
Δπηρνξήγεζε ηνπ Πνιηηηζηηθνχ πιιφγνπ «Πλεπκαηηθή Κίλεζε Λεπηνθαξπάο». 
(Δηζήγεζε Παπακηραήι Αζαλάζηνο, Πξφεδξνο Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ). 

63. 
Δπηρνξήγεζε ηεο αζηηθήο Μ.Κ.Δ. “Olympus Marathon”.(Δηζήγεζε Παπακηραήι 
Αζαλάζηνο, Πξφεδξνο Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ). 

64. 
Δθκίζζσζε ή κε δεκνηηθήο έθηαζεο εκβαδνχ 22.952,48 η.κ. ζηε ζέζε ΚΑΝΑΛΗΑ 
ηεο Σ.Κ. Αγίνπ ππξίδσλα. (Δηζήγεζε Πνχιηνο Ησάλλεο, Αληηδήκαξρνο). 

65. 
Δθκίζζσζε  ή κε  δεκνηηθήο έθηαζεο εκβαδνχ 10.197 η.κ. ε νπνία απνηειεί 
ηκήκα ηνπ κε αξηζκ. 356γ ηεκαρίνπ, ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 90.350 η.κ. ζηε Γ.Κ. 
Ληηνρψξνπ. (Δηζήγεζε Φσηίνπ Αηθαηεξίλε, Αληηδήκαξρνο). 

66. 
Δθκίζζσζε ή κε ηκήκαηνο 4.318,13 ηεο κε αξηζκ. 961γ  δεκνηηθήο έθηαζεο 
ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 45.733 ζηελ Σ.Κ. Αγίνπ ππξίδσλα γηα θηελνηξνθηθή 
εγθαηάζηαζε. (Δηζήγεζε Πνχιηνο Ησάλλεο, Αληηδήκαξρνο). 

67. 
Αθχξσζε ηεο αξηζκ. 66/2018 Α.Γ.. (Δηζήγεζε Παπακηραήι Αζαλάζηνο, 
Πξφεδξνο Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ). 

68. 
Λήςε απφθαζεο γηα παξάηαζε εθπφλεζε ηεο κειέηεο «Μειέηεο αλάπηπμεο 
θηηξηαθψλ ππνδνκψλ πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο παιαηνχ ζρνιείνπ Πιαηακψλα 
ηνπ Γεκνπ Γίνπ – Οιχκπνπ». (Δηζήγεζε Παπακηραήι Αζαλάζηνο, Πξφεδξνο 
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ). 

 
                                          

                                                     Ο Πρόεδρος ηοσ Γ..    
          
 

                                                       Παπαμιταήλ   Αθανάζιος 
 
Κοινοποιείηαι 

1.- κ. Γημόποσλο Κωνζηανηίνο 
     Γήμαρτο Γήμοσ Γίοσ – Ολύμποσ. 
2.- Υαηζή Αθηνά, Νομική ύμβοσλο. 
3.- Βαζιλούδα Βαζίλειο,  (Γ/νηή Σετνικής Τπηρεζίας) 
4.- Ποσρποσηίδοσ Γόμνα,   Προϊζηαμένη οικ. σπηρεζίας. 
5.- Προέδροσς Γημοηικών και Σοπικών Κοινοηήηων. 


