
 

                                                
 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΩΝ 

ΓΗΜΟ ΤΡΟΤ-ΔΡΜΟΤΠΟΛΗ 

ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 

 
               ΠΡΟ: Σνπο θ.θ. Γεκνηηθνύο πκβνύινπο 

ΗΜΔΡΗΙΑ  ΓΙΑΣΑΞΗ 

αο πξνζθαινύκε όπσο πξνζέιζεηε ζε Μεικηή σνεδρίαζη ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ηελ 

ΣΔΣΑΡΣΗ 22-02-2023, και ώρα 6.00 μ.μ., ζηνλ Β΄ όξνθν ηνπ Γεκαξρηαθνύ Μεγάξνπ, ζηελ 

αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, γηα ιόγνπο δηαζθάιηζεο ηεο δεκόζηαο πγείαο θαη 

ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα : α) ην άξζξν 78 ηνπ Ν. 4954/09-07-2022 ΣΔΤΥΟ Α΄) θαη β) ηελ 

Κ.Τ.Α. αξηζ. Γ1α/ ΓΠ. νηθ. 8506/10-02-2023 (ΣΔΤΥΟ Β’, Αξ. Φύιινπ 703) γηα ιήςε απνθάζεσλ ζηα 

παξαθάησ ζέκαηα: 

Ανακοινώζεις – Δνημερώζεις – Προηάζεις 

Θέμα 1ο Γλσκνδόηεζε Γεκ. πκβνπιίνπ επί ηεο Δηδηθήο Πεξηβαιινληηθήο Μειέηεο ηεο πεξηνρήο NATURA λ. 

ύξνπ.                                                                                                 Δηζεγεηήο : Γήκαξρνο  

Θέμα 2ο Έγθξηζε αηηήκαηνο γηα παξάηαζε κίζζσζεο δεκνηηθνύ αθηλήηνπ κέρξη ην πέξαο ηεο δσδεθαεηίαο 

θαη πιένλ απηήο- ιόγσ αλαζηνιήο ιεηηνπξγίαο ηεο.                              Δηζεγεηήο : Ι. Πηηανύιεο                                                                                                     

Θέμα 3ο Έγθξηζε αηηήκαηνο γηα απεπζείαο κίζζσζε δεκνηηθνύ αθηλήηνπ- ρώξν ζηάζκεπζεο ζηελ πεξηνρή 

Πέηξνπ Ράιιε- Κνηλ. Άλσ ύξνπ                                                       Δηζεγεηήο : Ι. Πηηανύιεο 

Θέμα 4ο Έγθξηζε παξάηαζεο κίζζσζεο αθηλήησλ (ρώξνη ζηάζκεπζεο εληόο ηνπ Οηθηζκνύ ηνπ Κηλίνπ) γηα 

δύν (2) επηπιένλ έηε.                                                                       Δηζεγεηήο : Ι. Πηηανύιεο 

Θέμα 5ο Έγθξηζε Πξσηνθόιινπ Οξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ: «Δπηζθεπή & ζπληήξεζε ζρνιηθώλ 

θηηξίσλ δήκνπ ύξνπ – Δξκνύπνιεο - 2ν λεπηαγσγείν Δξκνύπνιεο»   Δηζεγεηήο : Μ. Αιεθξαγθήο                                                                                                   

Θέμα 6ο Καηάπησζε εγγπήζεσλ πνπ αθνξνύλ κίζζσζε δεκνηηθνύ αθηλήηνπ θαη ζπκςεθηζκόο κηζζσκάησλ 
κε νθεηιέο                                                                                         Δηζεγεηήο : Ι. Πηηανύιεο 

 Θέμα 7ο Έγθξηζε αηηήκαηνο Έλσζεο πληαμηνύρσλ Ναπηηθώλ ύξνπ γηα παξάηαζε δσξεάλ παξαρώξεζεο 
ρξήζεο δεκνηηθνύ αθηλήηνπ.                                                              Δηζεγεηήο : Ι. Πηηανύιεο 

 Θέμα 8ο Έγθξηζε κεξηθήο ηξνπνπνίεζεο ηεο ππ΄αξ. 47/2023 Απόθ. Γεκ. πκβνπιίνπ (Δπηηξνπήο Ιζόηεηαο 

Γήκνπ ύξνπ – Δξκνύπνιεο).                                                               Δηζεγεηήο : Πξόεδξνο 

ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΑ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

1. ηα πιαίζηα ηνπ άρθροσ 78 ηοσ Ν. 4954/09-07-2022 ΣΔΤΥΟ Α΄) θαη ηεο Κ.Τ.Α. αξηζ. Γ1α/ 

ΓΠ. νηθ. 53937/23-09-2022 (ΣΔΤΥΟ Β’ , Αξ. Φύιινπ 4604) , πεξί Μεικηής σνεδρίαζης, ζα πξέπεη 

απαξαηηήησο λα γίλεη γλσζηό,  ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηην ΣΡΙΣΗ 21-02-2023 ηο πρωί,  πνηνη από ηνπο 

θ.θ. Γεκ. πκβνύινπο επηζπκνύλ λα παξαζηνύλ δηα δώζεο ζηελ ζπλεδξίαζε ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηην 

ΣΔΣΑΡΣΗ 22-02-2023, πξνθεηκέλνπ ην Γξαθείν Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, λα ιάβεη γλώζε. 

2. Γηα ηελ ηειεδηάζθεςε ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε εθαξκνγή ZOOM. Η ζύλδεζε είλαη εθηθηή από ζηαζεξό 

ππνινγηζηή ή θηλεηό ηειέθσλν κε ηα ζηνηρεία: Meeting ID: 7226839136 και Password: 149533 

3. αο ελεκεξώλνπκε όηη ε ζπλεδξίαζε ζα κεηαδνζεί ζε Live streaming, από ηελ ώξα ελάξμεσο ηεο 

κέρξη θαη ηελ ιήμε ηεο από ην θαλάιη ηνπ Γήκνπ ζην you tube: ΓΗΜΟ ΤΡΟΤ-ΔΡΜΟΤΠΟΛΗ 

ζηνλ θάησζη ζύλδεζκν :  https://www.youtube.com/channel/UC8GSIAJAET6BNl9KKhFA5Lw 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ 

ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 
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