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Προς τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Σύμφωνα με την αριθ. 55/Α’/11-3-2020 άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζεται ότι «1. Κατά
το  διάστημα  λήψης  των  μέτρων  αποφυγής  της  διάδοσης  του  κορωνοϊού  COVID-19,  η  λήψη  των
αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και  β’  βαθμού και  των διοικητικών
συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς
κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87),
είτε  διά  τηλεδιάσκεψης  με  κάθε  πρόσφορο  τηλεπικοινωνιακό  μέσο.  Στην  περίπτωση  της  δια  ζώσης
σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών».  Βάσει των
ανωτέρω η  Τακτική  Συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς  την
Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021 , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  67 του Ν.3852/2010.
Η έναρξη της τακτικής συνεδρίασης θα είναι την   στις   11:00     π  .μ. και η λήξη στις 1  2  :  0  0    για συζήτηση και
λήψη απόφασης  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση 1ου ΑΠΕ για το έργο “Αποκατάσταση Αγροτικών Δρόμων λόγω
φθορών από έντονα καιρικά φαινόμενα”

2. Καθορισμός Τιμής μονάδας για την αποζημίωση οικοπεδικής έκτασης
στην  επέκταση  του  ρυμοτομικού  σχεδίου  οικισμού  Σκύδρας  του  ΟΤ
Γ109.(Τουμανίδης Ι)

3. Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την τοποθέτηση 0
νέων  ιστών  ΦΟΠ  με  2  Φ.Σ.  LED  στο  Ριζό  –  Σκύδρας  και  ορισμός
υπολόγου.

4. Αποδοχή  Ποσού  45.388,96  ευρώ,  αναμόρφωση  προϋπολογισμού
εσόδων – εξόδων έτους 2021 (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)

5. Αναμόρφωση  Προϋπολογισμού  εσόδων  –  εξόδων  (χρηματικό
υπόλοιπο)

6. Έγκριση   Πρακτικού  Δημοπρασίας  του  Σχ.  Κλήρου  Μαυροβουνίου
έκτασης 14.578,00 τ.μ. από το αρ. 307 δημοτική έκταση.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΓΝΑΤΙΑΔΟΥ



Σημειώ� σεις:
1.  Για  επιπλε�ον  πληροφορι�ες,  πε�ραν  τών  επισυναπτο� μενών  εισηγη� σεών  και  τών  συνοδευτικώ� ν  στα
θε�ματα, μπορει�τε να απευθυ� νεστε στις αρμο� διες υπηρεσι�ες του Δη� μου, που εισηγου� νται τα θε�ματα για
πληρε�στερη και πιο αναλυτικη�  ενημε�ρώση.
2.  Τα  Τακτικα�  με�λη  της  Επιτροπη� ς  σε  περι�πτώση  κώλυ� ματος  να  παραβρεθου� ν  στην  συνεδρι�αση
παρακαλου� νται να ενημερώ� σουν εγκαι�ρώς τον Προ� εδρο για την αναπλη� ρώση�  τους.
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