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ΕΚΤΑΚΤΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

ΠΡΟΣ
Αποδέκτες

(όπως ο πίνακας αποδεκτών)
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Αιτιολόγηση έκτακτης συνεδρίασης
Μετά  την  συνεδρίαση  της  25ης Μαΐου  2020  η  οποία  δεν  διεξήχθη  λόγω  έλλειψης
απαρτίας και λόγω του κατεπείγοντος των θεμάτων που αναφέρονται παρακάτω:

1. Μετά  τη  μετακίνηση  του  κ.  Παπαδόπουλου  Περικλή  σε  άλλη  υπηρεσία
επείγει η αντικατάστασή του ως διαχειριστή των λογαριασμών του Δήμου
στις Τράπεζες για την ομαλή λειτουργία της Οικονομικής διαχείρισης του
Δήμου.

2. Λόγω της επικείμενης έναρξης της θερινής περιόδου επείγει ο καθαρισμός
των δράσεων που αφορούν την Πυροπροστασία του Δήμου.

Καλείστε  στην  δια περιφοράς 8η  έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
στις  26-5-2020,  ημέρα Τρίτη   και ώρα  12.00 έως 15.00 σύμφωνα: α. με τις διατάξεις του
άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018,
β. σύμφωνα με την από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα
μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού Covid-19 και
της  ανάγκης  περιορισμού  της  διάδοσής  του  (ΦΕΚ  Α΄  55)  και γ.   την  με  αρ.  πρωτ.
18318/13.03.2020  (ΑΓΑ:  9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΔ)  εγκύκλιο  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  για
λήψη απόφασης επί του  παρακάτω θέματος: 
 
Θέμα 1ο :  «4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020»
Θέμα  2ο : «Καθορισμός  τρόπου  εκτέλεσης  εργασιών  καθαρισμού  και  άρσεων
καταπτώσεων  αγροτικών  και  δασικών  δρόμων  και  αποχιονισμού  Δημοτικών
Δρόμων»
Θέμα: 3ο : Ορισμός διαχειριστών του λογαριασμού ταμειακής Διαχείρησης του Δήμου
Ζαγορίου στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Θέμα 4ο :  Ορισμός  διαχειριστών των  λογαριασμών   του  Προγράμματος  Δημοσίων
Επενδύσεων του Δήμου Ζαγορίου στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Θέμα 5ο:  Ορισμός διαχειριστών του λογαριασμού όψεως του Δήμου Ζαγορίου στην
Τράπεζα Πειραιώς.
Θέμα 6ο : Κατανομή ποσού για πυροπροστασία έτους 2020.

Παρακαλείστε όπως μας ενημερώσετε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
στο e-mail:  d.zagoriou@1376.syzefxis.gov.gr  για τη συμμετοχή σας στη Συνεδρίαση,
για τη συζήτηση των ανωτέρω θεμάτων και για την ψήφο σας.  
  Επισημαίνεται ότι : 

1. Για τη δια περιφοράς  λήψη απόφασης απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον των 2/3
των μελών του συλλογικού οργάνου.

2. Οι αποφάσεις που θα ληφθούν με την δια περιφοράς διαδικασία θα ανακοινωθούν
από την Πρόεδρο του συλλογικού οργάνου στην πρώτη τακτική συνεδρίαση μετά τη
λήξη των μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ

Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου : www.zagori.gov.gr

http://www.zagori.gov.gr/


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Τσουμάνης Γεώργιος
Γκρουϊδης Ανδρέας
Τσαπάρης Ιωάννης
Λαδιάς Θεοχάρης
Κίτσιος Ηλίας
Περιστέρης Αναστάσιος
Ρούσκας Παναγιώτης
Κούλας Κων/νος
Ράπτη Αγγελική
Φερεντίνος Δημήτριος
Τζόκας Σταύρος
Σπύρου Βασίλειος
Τσουμάνης Λεωνίδας
Τσουμάνης Αχιλλέας
Ράπτης Ηλίας
Μαλανδράκης Ευτύχιος
Ζαρκάδας Ελευθέριος
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