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ΠΡΟΣ
Αποδέκτες
(όπως ο πίνακας αποδεκτών)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Πρακτικογράφο Οικονομικής Επιτροπής

Θέμα:

«Πρόσκληση έκτακτης σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣH)»

Σύμφωνα με: α) το άρθρο 75 Ν. 3852/2010, β) το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης

Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020)
και

γ) τις με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/177/οικ. 16474/23.08.2021, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/179/οικ.

16812/30-08-2021 «…..Συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων με φυσική παρουσία χωρίς τον
περιορισμό ατόμων του προηγούμενου σημείου αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο…» & 643/69472/2409-2021 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ
Καλείσθε να προσέλθετε σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Φαρκαδόνας

την 22η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2021, ημέρα Δευτέρα

και

ώρα 9:00 π.μ. με το κατωτέρω θέμα ημερήσιας διάταξης:
1ο ΘΕΜΑ: Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπάνης για την
πληρωμή ποσού για την μεταβίβαση του ΚΗΗ 8591 απορριμματοφόρου
Η

συνεδρίαση

κρίνεται

απορριμματοφόρου

κατεπείγουσα

λόγω

άμεσης

ανάγκης

κυκλοφορίας

του

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣHΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.
1) Για τη δια περιφοράς λήψη απόφασης απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον των 2/3 των
μελών του συλλογικού οργάνου.
2) Στην πρόσκληση αναγράφονται τόπος, ημέρα και ώρα συνεδρίασης, παρά το γεγονός ότι δεν
υπάρχει αυτοπρόσωπη παρουσία των μελών.
3) Μαζί με την πρόσκληση αποστέλλονται οι εισηγήσεις των θεμάτων για τα οποία θα ληφθεί
απόφαση.
4) Τα συμμετέχοντα στο όργανο μέλη έχουν δικαίωμα να αποστείλουν με email την ψήφο τους
επί κάθε θέματος που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, το αργότερο μέχρι δύο (2)
ώρες μετά την ώρα σύγκλησης του συμβουλίου, όπως αυτή αναγράφεται στην πρόσκληση. Η
ψήφος του κάθε μέλους (ναι, όχι, λευκό, παρών) θα αποστέλλεται στο email της γραμματείας
της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Φαρκαδόνας ήτοι: α) στο email της κας Τσιαούση
Ελένης (tsiaousi@e-farkadona.gov.gr) με ταυτόχρονη κοινοποίηση και στο γενικό email του
Δήμου Φαρκαδόνας (dimosfarkadonas@yahoo.gr)
6) Συμμετέχοντα (παρόντα) στη συνεδρίαση θεωρούνται τα μέλη που έχουν αποστείλει την
ψήφο τους μέχρι την ώρα που καθορίζεται ανωτέρω, δηλαδή μέχρι την πάροδο δύο (2) ωρών
από την ώρα σύγκλησης του συμβουλίου, όπως αυτή αναγράφεται στην πρόσκληση κάθε
συνεδρίασης. Τα μέλη που δεν θα αποστείλουν ψήφο μέχρι την ώρα αυτή θεωρούνται μη
συμμετέχοντα (απόντα).
7) Μέλη που δεν διαθέτουν email μπορούν, εντός του ίδιου ως άνω χρονικού διαστήματος, να
ενημερώνουν για την ψήφο τους τηλεφωνικά τη γραμματεία της οικονομικής επιτροπής τηλ.
2433350035
8) Είναι προφανές ότι στις δια περιφοράς συνεδριάσεις, τα στάδια της συζήτησης, πρωτολογίας
και δευτερολογίας παραλείπονται αφού η συνεδρίαση δεν γίνεται με τη συνήθη διαδικασία
και δεν υπάρχει φυσική παρουσία.
9) Οι αποφάσεις που θα ληφθούν με την δια περιφοράς διαδικασία θα ανακοινωθούν από τον
Πρόεδρο του συλλογικού οργάνου στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων
αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
10)Κάθε μέλος του συλλογικού οργάνου μπορεί να ζητά περαιτέρω στοιχεία επί των εισηγήσεων
από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από SPYRIDON AGNANTIS
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ΑΓΝΑΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Αποδέκτες Πίνακα Διανομής
Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
1. Γεωργολόπουλος Ιωάννης
2. Ζαφείρης Ευάγγελος
3. Κακαΐτσα Ειρήνη
4. Δημότσιος Δημήτριος
5. Μεριβάκης Αθανάσιος
6. Χαλβατζά Ελένη

