ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Γαύδος 04/02/2021

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Αρ. Πρωτ.: 102

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ
ΠΡΟΣ
Τακτικά & Αναπλ. Μέλη Οικ. Επιτρ.
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Ο.Ε.
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
Πραξης Νομοθετικου Περιεχομενου (ΦΕΚ Α΄ 55/11-3-2020), σας καλούμε στην 01η
συνεδρίαση 2021 της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί διά περιφοράς τη
Δευτέρα 08/02/2021 και ώρα από 08.00-10.00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη
απόφασης στα παρακάτω θέματα:
1) Σύνταξη και ψήφιση εισήγηση δημοτικών τελών 2021.
2) Σύνταξη και ψήφιση σχεδίου προϋπολογισμού 2021. (Συν. σχέδιο τεχνικού
προγράμματος 2021).
3) Σύνταξη και ψήφιση σχεδίου ΟΠΔ 2021.
4) Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Χανίων και
ειδικότερα τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών με σκοπό την ομαλή υλοποίηση
του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Γαύδου, καθώς και την υποστήριξη
σε τεχνικά θέματα οποιασδήποτε φύσεως και πηγής χρηματοδότησης και
ορισμό εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους για την ΚΕΠ της σύμβασης.
5) Έγκριση Σχεδίου Διαδημοτικής Σύμβασης με το Δήμο Χανίων με σκοπό την
άσκηση αρμοδιότητας σχετικά με τη συντήρηση του στόλου οχημάτων από
τον Δήμο Χανίων για λογαριασμό του Δήμου Γαύδου και ορισμό
εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους για την ΚΕΠ της Σύμβασης.
6) Έλεγχος και έγκριση αποτελεσμάτων 4ου τριμήνου 2021.
.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. Για τη σχετική διαδικασία απαιτείται δια περιφοράς η συμμετοχή τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) των
μελών της οικονομικής επιτροπής.
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 08.00 έως 10.00. Η
ψήφος (συμπληρωμένος ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ) θα αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση
dimos@gavdos.gr ή με μήνυμα στο τηλ. της προέδρου (6945100393). Τα μέλη που δεν θα αποστείλουν
ψήφο μέχρι την ώρα 10:00 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. Επισημαίνεται, ότι στη συνεδρίαση δια περιφοράς δεν επιτρέπεται η
διατύπωση εναλλακτικών προτάσεων προς ψήφιση εκτός από τις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται
ρητά.
4. Κάθε μέλος της Οικονομικής Επιτροπής μπορεί να ζητά περαιτέρω στοιχεία επί των θεμάτων από τη
δήμαρχο (τηλ. 6945100393) ή με e-mail (lilian.stefanaki@gmail.com) από την παραλαβή της πρόσκλησης
μέχρι την έναρξη της ψηφοφορίας.
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 της Επιτροπής στην πρώτη, μετά τη
λήψη της απόφασης, τακτική συνεδρίαση.
Η πρόεδρος ΟΕ
Λ. Στεφανάκη

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Η πρόεδρος

Λαμπάκης Μιχαήλ
Μαραβελάκης Σταύρος
Παπαδάκης Γεώργιος
Μπαλαμπάκης Γεώργιος
Καλλίνικου Ευαγγελία
Βογιατζής Βασίλειος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Γεωργακά Ευτυχία
Λουγιάκης Νικόλαος
Λαμπάκης Ευστράτιος
Τσιγωνάκης Εμμανουήλ

Μ. Στεφανάκη

