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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Παρακαλείστε όπως συμμετέχετε στη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα
πραγματοποιηθεί στις 30 του μήνα Σεπτεμβρίου έτους 2021 ημέρα Πέμπτη , και ώρα
9:00 , 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: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) 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 κορωνοϊούCOVID-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.

Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο περί αποδοχής
των όρων και προϋποθέσεων έγκρισης του δανείου που αφορά την εκτέλεση του
έργου « Αγροτική οδοποιία Δήμου Πύδνας - Κολινδρού» που είναι ενταγμένο
στο πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ . ( εισήγηση : Διεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών / Αυτοτελές Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ) .

2.

Παράταση ισχύος συμβάσεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. για την αποτροπή της
διάδοσης του κορωνοϊού έως 31-12-2021 . ( εισήγηση : Αντιδήμαρχος κ.
Παραλυκίδης Κωνσταντίνος ) .
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