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     ΠΡΟΚΛΗΗ 

          Καλοφνται τα μζλθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου Διμου Πάργασ, ςε  δια 
περιφοράσ ςυνεδρίαςη, ςφμφωνα με το άρκρο 10 τθσ Π.Ν.Π. ΦΕΚ 55/11-03-2020 
και  τισ προβλζψεισ τθσ παρ. 5 του άρκρου 67 και τθσ παρ. 1 του άρκρου 167 του ν. 
3852/2010 (Αϋ87), είτε δια τηλεδιάςκεψησ, ςτο Καναλάκι, τθν  28/04/2020, ημζρα 
Σρίτη, και ϊρα 14:30, για ςυηιτθςθ και λιψθ απόφαςθσ, ανά  ζνα, ςτα, ωσ κάτωκι, 
κζματα: 
 

1. Αναμορφϊςεισ  προχπολογιςμοφ οικονομικοφ ζτουσ 2020 (Ειςθγιτρια  κ. Μ. 
Γιάγια) 

2. Πρόςλθψθ δζκα (10) εργατοτεχνιτϊν με ςφμβαςθ εξαρτθμζνθσ διαλείπουςασ  
εργαςίασ για τρία (3) θμερομίςκια για το μινα Απρίλιο 2020 και πζντε (5) 
ημερομίςθια ζκαςτοσ για το μινα Μάιο 2020 του Ν.4071/2012 για τθν 
κάλυψθ επειγουςϊν αναγκϊν ςυντιρθςθσ υποδομϊν και αποκατάςταςθσ 
φκορϊν (Ειςθγθτισ κ. ιδζρθσ Απ.) 

3. Απόφαςθ ζνταξησ ςε πρόγραμμα και αποδοχή ζνταξησ  ςτο πρόγραμμα 
ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ τθσ με αρκμ. πρωτ. 83448/22-11-2019 απόφαςθσ του 
Τπουργοφ Εςωτερικϊν Επιχοριγθςθσ του Διμου μασ: «Προμήθεια 
απορριμματοφόρων και λοιπϊν οχημάτων αποκομιδήσ και μεταφοράσ 
απορριμμάτων και ανακυκλϊςιμων υλικϊν»,  ποςοφ 150.000,00 € (Ειςθγθτισ 
κ. Θ. Μπόχτθσ) 

4. Απόφαςθ αποδοχήσ τησ ζνταξησ  ςτο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ  ςτο πλαίςιο 
τθσ πρόςκλθςθσ VIII  με τίτλο «Εκπόνθςθ μελετϊν και υλοποίθςθ μζτρων και 
μζςων πυροπροςταςίασ ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ τθσ χϊρασ με Αρ. Πρωτ. 
19510/20-3-2020», (Ειςθγθτισ κ. Θ. Μπόχτθσ) 

5. Απόφαςθ αποδοχήσ τησ ζνταξησ  ςτο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ  ςτο 
πλαίςιο τθσ πρόςκλθςθσ ΙΧ με τίτλο: «Καταςκευή ραμπϊν και χϊρων υγιεινισ 
για τθν πρόςβαςθ και τθν εξυπθρζτθςθ ΑΜΕΑ ςε ςχολικζσ μονάδεσ με Αρ. 
Πρωτ. 24663/16-4-2020» (Ειςθγθτισ κ. Θ. Μπόχτθσ) 

 



 
      Ο Πρόεδροσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου 

 

       ωτθρίου Κωνςταντίνοσ 

         

         ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ: 

1. Διμαρχοσ / Αντιδιμαρχοι Πάργασ 
2. Δθμοτικοί φμβουλοι 
3. Πρόεδροι Δθμοτικϊν   και Σοπικϊν Κοινοτιτων Διμου Πάργασ 
4. Προϊςταμζνθ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν  Διμου Πάργασ 
5. Προϊςταμζνθ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν  Διμου Πάργασ 


