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                                 ΙΘΑΚΗ,  6-5-2020 
                                 Αρ. Πρωτ.: 2299 
 
 
 
 
                                         ΠΡΟΣ: 

        Τα μέλη της Επιτροπής 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  16ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020 

 
     Σας προσκαλούμε στην 16η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Ιθάκης που θα γίνει δια περιφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 
3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) την 8η του μηνός Μαίου 2020, ημέρα Παρασκευή και από 
ώρα 10:00 έως τις 11.00 πμ, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, με τα παρακάτω θέματα 
ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως 
αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018: 

 
1. Αίτηση για παράταση απόδοσης λογαριασμού ΧΕΠ με αρ. 00116/19-03-2020                                

συνολικού ποσού 329,50 €, για την έκδοση πινακίδων κυκλοφορίας του φορτηγού κλειστού 
μη ανατρεπόμενου  με αρ. πλαισίου: WV1ZZZ9KZXR530513  που παραχωρήθηκε με 
δωρεά από τον κ. Κωνσταντίνο Τόφαλο  προς τον Δήμο  Ιθάκης. » (Εισήγ : Οικονομική 
Υπηρεσία) 
 

2. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020. 
(Εισήγ : Οικονομική Υπηρεσία) 

 
3. Γνωμοδότηση της  Επιτροπής του Κανονισμού Ύδρευσης του Δήμου για διαγραφή 

βεβαιωμένων οφειλών. (Εισήγ : Επιτροπή Υδρευσης) 
 

    Η διαδικασία της δια περιφοράς συνεδρίασης λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τις  διατάξεις του 
άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών 
της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ 
55/τ.Α΄/11-3-2020), καθώς και την νεώτερη με αριθ. 40/20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας. 
 
   Παρακαλείσθε μέχρι και την 8η του μηνός Μαίου 2020, ημέρα Παρασκευή, από ώρα 10:00 
έως τις 11.00 πμ, να ενημερώσετε ηλεκτρονικά (μέσω e – mail) τον υπάλληλο του Γραφείου της 
Οικ. Επιτροπής κ. Γ.Οικονομίδη / e-mail: g.oikonomidis@ithaki.gr για τη ψήφο σας επί των 
θεμάτων.  
 

     Εναλλακτικά στο τηλέφωνο 26740 23920 ή ΦΑΞ 26740 23921. 
 
 

O   ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  Ο.Ε. 
 
 
 
 
 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  ΓΕΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ 
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