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             ΠΡΟΣ 

                                                               Τα μέλη του Δ.Σ. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 

του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, και του άρθρου 10 της από 

11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55/11-3-2020), σας καλούμε στην 11η συνεδρίαση που θα 

γίνει στις 20/04/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα από 16:00 έως 17:30 η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που 

έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, και με 

δεδομένο ότι στο Δήμο μας δεν υπάρχει δυνατότητα τηλεδιάσκεψης, με θέμα ημερήσιας διάταξης τo εξής: 

1) Απόφαση σχετικά με την Προμήθεια  Πυροσβεστικού αποτελούμενο από το φέρον όχημα και πυροσβεστικό 

συγκρότημα πλήρως τοποθετημένο με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ  Άξονας Προτεραιότητας 

«Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος» . 

2) Απόφαση σχετικά με την Προμήθεια  Μηχανήματος έργου Τρακτέρ με εξαρτήματα υδραυλικό κουβάκαι τσαπάκι 

με εξάρτημα καθαρισμού παραλίας και εξάρτημα καταστροφέα κλαδιών και χόρτων με χρηματοδότηση από το 

Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ Άξονας Προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος»  

Μαζί με την πρόσκληση σας αποστέλλεται ΠΙΝΑΚΑΣ  όπου για το παραπάνω θέμα θα συμπληρώσετε την 

επιλογή σας ως προς την έγκρισή του ή μη. Έχετε την δυνατότητα να βάλετε ΝΑΙ, ΟΧΙ, ΛΕΥΚΟ, ΑΠΟΧΗ. 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

1. Για τη σχετική διαδικασία απαιτείται δια περιφοράς η συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών του 

δημοτικού συμβουλίου. 

2. Συμμετέχοντα (παρόντα) στη συνεδρίαση θεωρούνται τα μέλη που έχουν αποστείλει την ψήφο τους  την ώρα που 

καθορίζεται ανωτέρω, δηλαδή για την συγκεκριμένη συνεδρίαση από ώρα 16:00 έως 17:30. Η ψήφος θα 

αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση gaudos@4200.syzefxis.gov.gr ή dimarxio@gmail.com ή με sms στο τηλ. 

της προέδρου του Δ.Σ. (6971966129). Τα μέλη που δεν θα αποστείλουν ψήφο μέχρι την ώρα 17:30 θεωρούνται μη 

συμμετέχοντα (απόντα). 

3. Είναι προφανές ότι στις συνεδριάσεις δια περιφοράς τα στάδια της συζήτησης πρωτολογίας & δευτερολογίας 

παραλείπονται αφού η συνεδρίαση δεν γίνεται με την συνηθισμένη διαδικασία και δεν υπάρχει φυσική παρουσία. 

4. Κάθε μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να ζητά περαιτέρω στοιχεία επί των θεμάτων από τη δήμαρχο 

(τηλ. 6945100393) ή με e-mail (lilian.stefanaki@gmail.com) από 16:00 έως 16:30 και οι απαντήσεις θα δίνονται έως 

τις 17:00. 

5. Οι συμμετέχοντες στη συνεδρίαση εφόσον θέλουν να τοποθετηθούν και αναλυτικότερα μπορούν μαζί με την 

αποστολή του e-mail με το οποίο θα δηλώσουν την ψήφο τους να τοποθετηθούν εκτενέστερα για αυτή. 

6. Οι αποφάσεις που θα ληφθούν, θα ανακοινωθούν από την Πρόεδρο του Συμβουλίου στην πρώτη, μετά τη λήψη 

της απόφασης, τακτική συνεδρίαση. 

 

Η πρόεδρος ΔΣ 

Ε. Γεωργακά  
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