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23530 22990
ΠΡΟΣ :

1) Τακτικά Μέλη
του Δημοτικού Συμβουλίου
2) Δήμαρχο Πύδνας - Κολινδρού
3) Προέδρους Συμβουλίων Κοινοτήτων

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Συνεδριάσεως Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη.
Καλείστε όπως συμμετέχετε
στη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
που θα
πραγματοποιηθεί στις 24 του μήνα Φεβρουαρίου έτους 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα
18:30, με τηλεδιάσκεψη (επισυνάπτονται οδηγίες για την πραγματοποίηση της συνδέσεως) για
λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής
του» (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-03-2020), με την υπ’ αριθ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ61ΑΕ) εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και
των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής
και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», με την αριθ. 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ:
6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού
πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία
των δήμων» και με την υπ’ αριθ. 426/77233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4)
εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το
διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας», για λήψη
απόφασης στα παρακάτω θέματα :

1. Έγκριση ή μη της με αριθμό 39/2020 απόφασης του Δ.Σ. του ΔΗ.ΚΟΙΝ.Ε. που αφορά την
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3.

4.
5.

6.

ψήφιση του προϋπολογισμού για το έτος 2021 και του ετήσιου προγράμματος δράσης της
Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πύδνας – Κολινδρού. (Εισήγηση κ. Κ. Μαλάμης,
Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗ.ΚΟΙΝ.Ε.).
Έγκριση ή μη του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2021 της Δημοτικής Κοινωφελούς
Επιχείρησης Δήμου Πύδνας – Κολινδρού.(Εισήγηση κ. Κ. Μαλάμης, Πρόεδρος Δ.Σ.
ΔΗ.ΚΟΙΝ.Ε.).
Λήψη απόφασης για υιοθέτηση της θέσης του Δ.Σ. του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών
Ελλάδος (ΣΔΙΠΕ) επί του νέου νομοσχεδίου που θα αφορά στη δημιουργία της "Ιαματικές
Πηγές Ελλάδας Α.Ε." (άρθρα 7-14: Ανώνυμη Εταιρία «Ιαματικές Πηγές Ελλάδος») .(Εισήγηση
κ. Π. Πουρτσίδης, Αντιδήμαρχος).
Τροποποίηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2021 του Δήμου Πύδνας –
Κολινδρού.(Εισήγηση κ. Π. Πατσιούρα).
Έγκριση της μελέτης της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την
εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) και την προώθηση της
ηλεκτροκίνησης εντός των ορίων του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού» με παράλληλη τροποποίηση
του τεχνικού προγράμματος έτους 2021.(Εισήγηση κ. Δ. Καραμέλλιος).
Προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας σε δημοτική οδό – εκτροπή κυκλοφορίας σε
παράπλευρη διαδρομή μετά από βελτίωση και σήμανση αυτής. (Εισήγηση κ. Δ. Καραμέλλιος).

7. Καθορισμός της αρδευτικής περιόδου και του αριθμού των υδρονομέων στο Δήμο Πύδνας8.
9.
10.

Κολινδρού για το έτος 2021.(Εισήγηση κ. Κ. Παραλυκίδης, Αντιδήμαρχος).
Ενημέρωση περί της πορείας υλοποίησης του εγκεκριμένου ΠΕΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας
σύμφωνα με το άρθρο 242 του Ν. 4555/2018. (Εισήγηση κ. Β. Παππάς, Αντιδήμαρχος).
Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού για το
έτος 2020. (Εισήγηση κ. Α. Κραγιοπούλου).
Κατανομή επιχορήγησης ποσού 46.310,00 € από το ΥΠ.ΕΣ. στις Σχολικές Επιτροπές του
Δήμου Πύδνας –Κολινδρού για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων. (Εισήγηση κ.
Α. Πάππου).
Η Πρόεδρος του Δ. Σ.
Αφροδίτη Κουτσουμάρη

