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3. Τους κ.κ. Προέδρους
Κοινοτήτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας καλούμε σε συνεδρίαση στις 27 Απριλίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα από 19:00
έως 21:00, που θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177
και 184 του ν.4635/2019 και του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55/11-3-2020), μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), η οποία
λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του
κορωνοϊού (COVID-19) θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, με τα παρακάτω θέματα
ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση Έκθεσης εσόδων- εξόδων Α΄ τριμήνου οικ. Έτους 2020. (Εισηγητής κ. Μπάλτσιος).
2. Αναμόρφωση του Πρ/σμού για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ με τετράμηνη σύμβαση για την
αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας οι οποίες προέκυψαν από την ανάγκη
λήψης μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του Κορωνοϊού COVID-19. (Εισηγητής κ. Βακιρτζής).
3. Αναμόρφωση του πρ/σμού, δημιουργία πίστωσης για το έργο «Ανάπλαση πλατείας Χρυσού», Πρ/σμού
540.000,00 €. (Εισηγητής κ. Στόικος).
4. Αναμόρφωση του Πρ/σμού για το έργο «Αξιοποίηση νέας υδρευτικής γεώτρησης Παραλιμνίου και
κατασκευή μεταφορικού αγωγού». (Εισηγητής κ. Στόικος).
5. Αναμόρφωση προϋπ/σμού οικον. έτους 2020 για την προμήθεια απολυμαντικών υλικών και μασκών σε
εφαρμογή των μέτρων πρόληψης του COVID -19. (Εισηγητής κ. Μπάλτσιος).
6. Αναμόρφωση προϋπ/σμού οικον. έτους 2020 για την ενίσχυση της πίστωσης Μίσθωση μηχανημάτων
έργου. (Εισηγητής κ. Στόικος).
7. Αποδοχή χρηματοδότησης για κάλυψη αναγκών αναφορικά με την προστασία μικρών αδέσποτων ζώων
και αναμόρφωση προϋπ/σμού οικ. έτους 2020. (Εισηγητής κ. Δεσούσης).
8. Αναμόρφωση του Πρ/σμού οικον. Έτους 2020- εγγραφή του ποσού 8.003,96 € που αποδόθηκε στον Δήμο
από την εταιρεία ENERGA POWER TRADING σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης. (Εισηγητής κ.
Μπάλτσιος).

9. Αναμόρφωση Προϋπ/σμού οικον. έτους 2020 για την μίσθωση μηχανημάτων έργου. (Εισηγητής κ.
Στόικος).
10. Εκμίσθωση σχολικής έκτασης στην Κοινότητα Ψυχικού. (Εισηγητής κ. Βουδουρίδης).
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΝΤΙΟΣ

