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ΠΡΟΣ 

ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

(Ως πίνακα αποδεκτών) 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

(Άρθρο 75, Ν. 3852/10) 

 

          Καλείστε σε τακτική κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, κεκλεισμένων 

των θυρών  λόγω COVID 19, σύμφωνα με την αριθ. 643/24.9.2021  εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ που θα διεξαχθεί  

στις 19/04/2022, ημέρα Μεγάλη Τρίτη   και ώρα 10:00΄ 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): 

 

1. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας,  εκμίσθωσης δύο δημοτικών αγρών στο αγρόκτημα της 

Κοινότητας Λευκώνας για τις καλλιεργητικές περιόδους 2022 -2026. 

2. Ανάθεση σε Δικηγόρο  για σύνταξη γνωμοδότησης για την άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ` 

αριθμ.1695/2021 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης. 

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

προϋπολογισμού οικον. έτους 2022 του Δήμου Πρεσπών. 

4. Λήψη απόφασης περί αδυναμίας ή μη τήρησης του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος από τους 

υπαλλήλους του Δήμου Πρεσπών . 

5. Επανέκδοση της προκήρυξης ΣΟΧ1/2021 που αφορούσε  πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου (τρίωρης απασχόλησης), ενός (1) ατόμου, για την κάλυψη του παραδοτέου με τίτλο 

: ‘’Αποδοχές τεχνικού συμβούλου της πράξης nZECom’’ που υλοποιείτε στα πλαίσια της πράξης με τίτλο: 

«Βιώσιμες και σχεδόν Μηδενικών Εκπομπών Κοινότητες και ο ρόλος των Δημόσιων Κτιρίων». 

6. Έγκριση 2ης τροποποίησης προγράμματος Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης Ν. Φλώρινας έτους 2022. 

7. Κήρυξη άγονου διαγωνισµού και έγκριση όρων δηµοπράτησης επαναληπτικού ανοικτού τακτικού 

δηµόσιου διαγωνισµού με τους ίδιους όρους της αρχικής διακήρυξης για την προμήθεια : «Προμήθεια 

διαξονικού ανατρεπόμενου φορτηγού 4Χ4 με εξοπλισμό». 

8. Έγκριση παρατάσεων έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών λόγω της πανδημίας covid-19.  

9. Έγκριση υποβολής αιτήματος προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για παραχώρηση ακινήτων 

κατα κυριότητα στον Δήμο. 

10. Αποδοχή χρηματοδότησης απο το ΥΠΕΣ μέσω του προγράμματος «Πρόγραμμα πρόληψης και 

αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της 

Χώρας» ποσού 60.000,00 €. 

11. Σύνταξη σχεδίου της 3ης γενικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2022. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: 

1. Νικολάου Λάζαρος 

2. Τράσιας Άγγελος 

3. Τσέπας Βασίλειος 

4. Στεργίου Γεώργιος 

5. Μανούρης Κωνσταντίνος 

6. Τράσια Έλλη 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

Παναγιώτης Χρ. Πασχαλίδης 
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