
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

 

       Λαιμός Παρασκευή 16/04/2021  

       Αρ. Πρωτ: - 1431-  

       Αρ. Προσκλ: - 05 - 

ΠΡΟΣ 

ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

(Ως πίνακα αποδεκτών) 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

(Άρθρο 75, Ν. 3852/10) 

          Καλείστε να προσέλθετε στη τακτική και κλεισμένων των θυρών, (λόγω COVID 19) συνεδρίαση της 

Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα, στις 20-04-2021, ημέρα Τρίτη και 

ώρα 12:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα 

με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/2010): 

 Έγκριση πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγρών στα αγροκτήματα 

των  Κοινοτήτων Καρυών και Αγίου Γερμανού. 

1. Έγκριση επιστροφής χρηματικού ποσού στο INTERREG από έξοδα εκτός έδρας ως αχρεωστήτως 

καταβληθέντων.  

2. Έγκριση των υπ΄ αριθμ. 04, 07, 11 και 12/2021 αποφάσεων του Δ. Σ. της Κοινωφελής Επιχείρησης. 

3. Έγκριση άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ΄ αριθμ. 34/2020 απόφασης (Τακτική διαδικασία)  

του Μον. Πρωτοδικείου Φλώρινας. 

4. Εξέταση αιτήματος για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Βελτίωση και 

Εξοπλισμός Πατουλιδείου Αθλητικού Κέντρου Δήμου Πρεσπών». 

5. Δημιουργία Αναπτυξιακού Οργανισμού Φλώρινας (ΑΝ. Ο. Φ.).  

6. Υποβολή της Α΄ τριμηνιαίας έκθεσης της οικονομικής Επιτροπής, περί υλοποίησης του 

προϋπολογισμού οικον. έτους 2021 του Δήμου Πρεσπών. 

7. Έγκριση 3ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωση του ηλεκτρονικού ανοικτού 

διαγωνισμού της προμήθειας «Προμήθεια πολυμηχανήματος και συνοδευτικού εξοπλισμού αποχιονισμού 

του Δήμου Πρεσπών». 

8. Έγκριση 2ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού 

για την προμήθεια : «Προμήθεια καυσίμων κίνησης- θέρμανσης & λιπαντικών». 

9. Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού αξιολόγησης δικαιολογητικών και τεχνικών 

προσφορών του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού της προμήθειας «Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού 

εξοπλισμού διαχείρισης δικτύων ύδρευσης της πράξης SMARTWATERSAVE». 

10. Έγκριση μελέτης, καθορισμού όρων και επιτροπής διαγωνισμού του συνοπτικού (πρόχειρου)  

διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια και εγκατάσταση Λαμπτήρων και φωτιστικών της πράξης 

NET-METERING» ΠΑΚΕΤΟ 2ο: "Προμήθεια και εγκατάσταση Φωτιστικών". 

11. Έγκριση μελέτης, καθορισμού όρων και επιτροπής διαγωνισμού του συνοπτικού (πρόχειρου)  

διαγωνισμού για την προμήθεια:  "Προμήθεια - τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών 

χαρών του Δήμου Πρεσπών". 

12. Έγκριση μελέτης, καθορισμού όρων και επιτροπής διαγωνισμού του συνοπτικού (πρόχειρου)  

διαγωνισμού για την προμήθεια:  "Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ολοκληρωμένου 

συστήματος Τηλελέγχου-Τηλεχειρισμού και εξασφάλιση επάρκειας του δικτύου ύδρευσης Δήμου Πρεσπών" 

13. Έγκριση ανάθεσης σε δικηγόρο της συμβολαιογραφικής πράξης σύστασης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ- ΠΡΕΣΠΩΝ» 

14. Σύνταξη σχεδίου της 3ης γενικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2021 του Δήμου 

Πρεσπών. 

15. Υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. 

16. Υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης». 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

1. Παπαδόπουλος Χρήστος 

2. Τράσιας Άγγελος 

3. Τσέπας Βασίλειος 

4. Στεργίου Γεώργιος 

5. Μανούρης Κωνσταντίνος 

6. Τράσια Έλλη 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

 

Παναγιώτης Χρ. Πασχαλίδης. 

 

 


