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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας καλούμε στην 5η συνεδρίαση του Δ.Σ στις 28 Μαΐου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα από 20:00
έως 22:00, 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΄ 55/11-32020), 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 υλοποίησης του έργου «Strymonas Cooperation Corridor - River PLUS», ενταγμένου στο
Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα-Βουλγαρία Interreg V-A Cooperation Programme Greece-Bulgaria 20142020 - Ορισμός Ομάδας Έργου – Αποδοχή χρηματοδότησης - Άνοιγμα Τραπεζικού Λογαριασμού - Ορισμός
Επιτροπών. (Εισηγητής κ. Δεδούσης).
2. Αναμόρφωση του Πρ/σμού για την κάλυψη των εργοδοτικών εισφορών των Ειδικών Συνεργατών. (Εισηγητής
κ. Μπάλτσιος).
3. Αναμόρφωση του Πρ/σμού για την μίσθωση ακινήτου στην Κοινότητα Νέου Σουλίου, για χρήση ως υπαίθριου
χώρου πάρκινγκ. (Εισηγητής κ. Βρέττας).
4. Αποδοχή και κατανομή ποσού 113.945,10 € για την κάλυψη εκτάκτων και επιτακτικών αναγκών που
προσκλήθηκαν από την εμφάνιση του Covid-19. (Εισηγητής κ. Μπάλτσιος).
5. Αναμόρφωση του πρ/σμού, δημιουργία πιστώσεων. (Εισηγητής κ. Στόικος).
6. Αναμόρφωση του Πρ/σμού, ενίσχυση πίστωσης για την προμήθεια κάδων και δοχείων απορριμμάτων.
(Εισηγητής κ. Βακιρτζής).
7. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Αποκατάσταση βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης- άρδευσηςΑποχέτευσης. (Εισηγητής κ. Στόικος.
8. Αποδοχή και κατανομή ποσού 42.380,00 € για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων του
Δήμου (Εισηγητής κ. Τζούλης).
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