
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 

 

Σπέτσες  26/05/2016 

 

                                                     Αριθ. Πρωτ: 1755  

ΠΡΟΣ: 

 

1. κ. Δήμαρχο Σπετσών 

2. Προς μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σπετσών 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10) 

 

Καλείστε να προσέλθετε στην δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα 

διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 30η του μηνός Μαΐου του 

έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι 

θεμάτων  ημερήσιας διάταξης:  

 

1. Έγκριση υποβολής πρότασης για Ένταξη και Χρηματοδότηση, στο πλαίσιο της Β’ Φάσης, 

της Πράξης : «Δίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Εγκαταστάσεων Καθαρισμού 

Λυμάτων Δήμου Σπετσών», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, 

Περιβάλλοντος & Αειφόρος Ανάπτυξη»/ Άξονας Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και 

Προστασία Περιβάλλοντος  - Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης Πόρων (ΤΣ), σύμφωνα 

με την υπ’ αρ. πρωτ.: οικ. 2572/07-03-2016 Πρόσκληση (κωδικός 14.29.14.1) του 

Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης & Τουρισμού. 

2. Έγκριση της υπ’ αρ. 1/2016 απόφασης της Δημοτικής επιτροπής παιδείας του Δήμου 

Σπετσών για απόδοση στις σχολικές επιτροπές Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου 

Σπετσών της Α’ κατανομής έτους 2016, ποσού 8.127,79 €, για κάλυψη λειτουργικών 

δαπανών των σχολείων. 

3. Έγκριση της υπ’ αρ. 2/2016 απόφασης της Δημοτικής επιτροπής παιδείας του Δήμου 

Σπετσών για απόδοση στις σχολικές επιτροπές Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου 

Σπετσών της Β’ κατανομής έτους 2016, ποσού 8.127,79 €, για κάλυψη λειτουργικών 

δαπανών των σχολείων. 

4. Περί της υπ’ αρ. 221/21-01-2016 αίτησης της κ. Κατσώρη Ελισσάβετ, για διαγραφή 

ποσού λογαριασμού ύδρευσης. 

5. Διάθεση πίστωσης για «Προμήθεια πυροτεχνημάτων και βεγγαλικών για τις ανάγκες 

του φεστιβάλ «Αρμάτα 2016»». 

6. Επιχορήγηση Μουσικού Συλλόγου Σπετσών για τη διεξαγωγή του 9ου Χορωδιακού 

φεστιβάλ στις 29/05/2016 στο νησί των Σπετσών. 

7. Σύσταση επιτροπής καθορισμού τιμής μονάδος προσκυρούμενων  κοινόχρηστων 

χώρων. 

8. Απευθείας ανάθεση προμήθειας βενζίνης Δήμου Σπετσών για το έτος 2016 λόγω 

ματαίωσης του σχετικού διαγωνισμού. 

9. Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τις υφιστάμενες εντός αιγιαλού 

κατασκευές στους χώρους που εξομοιώνονται με Χερσαία Ζώνη Λιμένα (ΧΖΛ) στο Παλιό 

Λιμάνι Σπετσών. 

10. Διόρθωση οφειλής της κ. Ρούσσου Παναγιώτας που αφορά τέλος επί των ακαθαρίστων 

εσόδων και του προστίμου για το έτος 2010. 

11. Χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στην Επιχείρηση 

αναψυχής – προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών και Επιχείηρηση 

μαζικής εστίασης παρασκευής και προδφοράς πλήρους γεύματος, της «TOLE CAFÉ’ – Ι. 

Μωράκης & Σία Ε.Ε.», στην περιοχή Παλιό Λιμάνι Σπετσών. 

12.  Ανανέωση ή μη άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων και χορήγηση ή μη της άδειας 

παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων  στο κατάστημα «Καφετέρια – Μπαρ» 

της «Γαβ. Κούρκουλας & Σία Ε.Ε.», στην περιοχή Παλιό Λιμάνι Σπετσών. 

13. Παραχώρηση ή μη κοινοχρήστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στο υπό 

ίδρυση κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος του κ. Μόσχοβου Απόστολου 

 

 

Ο Πρόεδρος του  

Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Γεώργιος Κ. Λυράκης 


