ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ
Αριθ. Πρωτ. : -1036 Αριθ. Προσκλ.: 03/2021

Λαιμός: Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ :
Τους Δημοτικούς Συμβούλους κ. κ.
1. Παπαδόπουλο Χρήστο. (Αντιδήμαρχο)
5. Στεργίου Γεώργιο
2. Τράσια Άγγελο (Αντιδήμαρχο)
6. Μανούρη Κων/νο
3. Τράσια Αθανάσιο (Αντιπρόεδρο Δ. Σ.)
7. Νικολάου Λάζαρο.
4. Παπαδόπουλο Βασίλειο (Γραμματέα Δ. Σ.) 8. Τσέπα Βασίλειο

9. Γιαγκούλη Ανθούλα
10. Τράσια Έλλη
11. Βλαχόπουλο Αναστάσιο
12. Γιάμου Στεφανία

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), στις 23 Μαρτίου 2021, ημέρα
Τρίτη και ώρα 12:00΄ συγκαλείται το δημοτικό συμβούλιο σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς λόγω
COVID 19, σύμφωνα με την αριθ. 163/2020 εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ., προκειμένου να λάβει αποφάσεις για
το παρακάτω θέματα :
1.
Έγκριση της αριθ. 29/2021 απόφασης της Ο. Ε. του Δήμου Πρεσπών περί εγκρίσεως
σχεδίου της 2ης γενικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2021 του Δήμου Πρεσπών.
2.
Α΄ κατανομή πίστωσης από ΥΠ.ΕΣ. ποσού 6.790,00 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών
σχολείων έτους 2021 και διάθεση της σχετικής πίστωσης.
3.
Κατανομή πίστωσης από ΥΠ.ΕΣ. ποσού 10.640,00 € στην Κοινωφελή Επιχείρηση του
Δήμου Πρεσπών, με τίτλο «Επιχορήγηση Δήμων για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις δομές
ΚΔΑΠ» και διάθεση της σχετικής πίστωσης.
4.
Έγκριση αίτησης εγγραφής νηπίου στον δημοτικό παιδικό σταθμό.
5.
Έγκριση συναίνεσης για την συντήρηση – συμπλήρωση σήμανσης υφιστάμενης
περιπατητικής διαδρομής.
6.
Ορισμός υπευθύνων παραλαβής και διανομής των προϊόντων ΒΥΣ και νωπών του
προγράμματος ΤΕΒΑ.
7.
Έγκριση ανανέωσης παραχώρησης για χρήση στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Φλώρινας
οχήματος του Δήμου Πρεσπών για την αντιπυρική περίοδο 2021.
8.
Έγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης και ψήφιση δαπάνης για τον εορτασμό της 25ης
Μαρτίου και διάθεση σχετικής πίστωσης.
Μαζί με την πρόσκληση σας κοινοποιείται και η εισήγηση επί του θέματος και σας
παρακαλούμε έως 23 Μαρτίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00΄ να μας αποστείλετε μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την τοποθέτηση – ψήφος σας επί του θέματος της συνεδρίασης.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ :
α) στον Δήμαρχο Πρεσπών κ. Παναγιώτη Πασχαλίδη.
β) στους Προέδρους και εκπροσώπους όλων των Τ. Κ. του Δήμου,
οι οποίοι παρακαλούνται για όσα θέματα αφορούν
τις Τ .Κ. τους, να προσκομίσουν γραπτώς
τις απόψεις τους (απόφαση Τ.Σ.)
γ) στους εισηγητές των θεμάτων, οι οποίοι και
παρακαλούνται όπως παραστούν στην συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Γεωργίου

Φώτιος

