
Αριθ.: 22/2020

 Σέριφος,    04/11/2020

         Αρ. Πρωτ: 3356

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμόν 110/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με την
οποία  οριστήκατε  μέλος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου  Σερίφου,
παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε την 08/10/2020, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:30 σε
τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Σερίφου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Θέμα 1  ο: 11η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020.

Θέμα  2  ο:  Ορισμός  δικηγόρου  για  τις  εξώδικες  διαμαρτυρίες  της  κυρίας  Λάσπα
Αικατερίνης κατά του Δήμου Σερίφου.

Θέμα  3  ο:  Ορισμός  δικηγόρου  για  την  υπόθεση  των  αιτήσεων  αναστολής  και
ακύρωσης,  του  σωματείου  με  την  επωνυμία  «Εταιρεία  Φίλων  Πολιτιστικής
Κληρονομιάς και Περιβάλλοντος, Η Σέριφος» κατά του Δήμου Σερίφου. 

Θέμα  4  ο:  Έγκριση  ή  μη,  απολογισμού  οικονομικού  έτους  2019  της  «Σχολικής
Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σερίφου».

Θέμα  5  ο:  Έγκριση  ή  μη,  απολογισμού  οικονομικού  έτους  2019  της  «Σχολικής
Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σερίφου».

Θέμα 6  ο: Εξειδίκευση δαπάνης για τη συντήρηση ακινήτων του Δήμου.

Θέμα  7  ο:  Εξειδίκευση  δαπάνης  για  την  επισκευή  του  πυροσβεστικού  του  Δήμου
Σερίφου.

Θέμα  8  ο:  Εξειδίκευση  δαπάνης  για  την  υπηρεσία  έκδοσης  πιστοποιητικών
ηλεκτρολόγου.

Θέμα 9  ο:  Εξειδίκευση  δαπάνης  για  τη  συντήρηση αγροτικών  δρόμων του Δήμου
Σερίφου.

Θέμα 10  ο: Λήψη απόφασης για τη χορήγηση 3ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας
εκτέλεσης  εργασιών  για  το  έργο  «Αποκατάσταση  ΧΑΔΑ  στη  θέση  “Παχύ”  του
Δήμου Σερίφου».

Θέμα 11  ο: Λήψη απόφασης για συμμετοχή στο πρόγραμμα «Nesoi».

Θέμα  12  ο:  Λήψη  απόφασης  για  τον  καθορισμό  των  τελών  καθαριότητας  και
ηλεκτροφωτισμού οικονομικού έτους 2021.



Θέμα 13  ο:  Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των τελών ύδρευσης-αποχέτευσης
οικονομικού έτους 2021.

Θέμα  14  ο:  Λήψη απόφασης  για  τον  καθορισμό  των  τελών  κοινοχρήστων  χώρων
οικονομικού έτους 2021.

Θέμα 15  ο: Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των λοιπών τελών οικονομικού έτους
2021.

Θέμα  16  ο:  Λήψη  απόφασης  για  τον  καθορισμό  του  τέλους  ακίνητης  περιουσίας
(ΤΑΠ) του οικονομικού έτους 2021.

Θέμα 17  ο: Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ανταλλάγματος για παραχώρηση
απλής χρήσης αιγιαλού του οικονομικού έτους 2021.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΡΕΒΙΝΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ


