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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Έχοντας υπόψη:
 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του
άρθρου 40 Ν.4735/20.
 Το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»-ΦΕΚ
Α΄55/11-03-2020.
 Την εγκύκλιο 426/77233/13-11-20 (ΑΔΑ : 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) του Υπουργείου Εσωτερικών με
θέμα «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής
των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας» κ.λ.π.
 Την αρ. 160/19 Α.Δ.Σ. (ΨΧΧΣΩ1Ω-ΔΕ8) περί εκλογής μελών Οικονομικής Επιτροπής .
 Την αρ.8/77/07-01-21 (ΩΓΜΠΩ1Ω-2ΡΡ)απόφαση Δημάρχου περί τροποποίηση της Α.Δ.1035/19
περί ορισμού μελών Ο.Ε.
Σας προσκαλούμε σε δια περιφοράς τακτική σύγκληση της Οικονομικής
η
Επιτροπής την 29 Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη- ώρα έναρξης 09.00 π.μ. & ώρα
λήξης 10.00 π.μ. , για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της
ημερήσιας διάταξης, ήτοι:
Α/
Α
ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
1

Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού έτους 2019 του Κληροδοτήματος «ΛΟΥΚΑ ΚΟΝΤΗ»
Κοινότητας Βήσσανης .
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Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2021 του Κληροδοτήματος «ΛΟΥΚΑ ΚΟΝΤΗ» Κοινότητας
Βήσσανης .

3

Έκδοση

4

πρόσκλησης για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης προίκισης μιας άπορης κόρης
δημότισσας της Κοινότητας
Βήσσανης (που έχει συνάψει γάμο κατά το έτος 2020) του
Κληροδοτήματος «ΛΟΥΚΑ ΚΟΝΤΗ» .
Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού έτους 2019 του Κληροδοτήματος «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΛΑΡΙΔΗ»
Κοινότητας Βήσσανης.

5

Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2021 του Κληροδοτήματος «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΛΑΡΙΔΗ»
Κοινότητας Βήσσανης.

6

Έκδοση πρόσκλησης για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε φτωχές οικογένειες καταγόμενες
από την Κοινότητα Βήσσανης του Κληροδοτήματος «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΛΑΡΙΔΗ» για το έτος 2020.

7

Ψήφιση πιστώσεων και ανάληψη χρημάτων για υποχρεώσεις του Κληροδοτήματος «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΚΑΡΕΤΣΟΥ » Κοινότητας Λάβδανης οικ. έτους 2021.

8

Ανάθεση έργου του κληροδοτήματος «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΡΕΤΣΟΥ» Κοινότητας Λάβδανης με τίτλο
«Συντήρηση-επισκευή των διαμερισμάτων του κληροδοτήματος» (αφορά ισόγειο διαμέρισμα
στην οδό Αλκιβιάδη 138 -Πειραιά).
Έγκριση της υπ. αρ. 11/21 Α.Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πωγωνίου με θέμα «Αναμόρφωση 4 η του
προϋπολογισμού έτους 2021 του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πωγωνίου».

9
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Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την
6η αναμόρφωση (Β΄ΦΑΣΗ) του προϋπολογισμού οικον. έτους 2021 Δήμου Πωγωνίου.
Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος στην Κοινότητα
Μαζαρακίου.
Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Δολιανών»
αρχικού συμβατικού αντικειμένου 28.557,01€ (το έργο δεν έχει Φ.Π.Α.).
Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΤΟΙΧΟΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΥ»
αναδόχου «ΑΡΙΑΔΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΙΚΗ Ε.Ε.».
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή στεγάστρων στην κεντρική πλατεία
της Τ.Κ. Βασιλικού και στο Αστυνομικό Τμήμα της Τ.Κ.Κεφαλοβρύσου» κατόπι κλήρωσης.
Ορισμός δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης σχετικά με τη εξώδικη διαμαρτυρία του κ. Μ.Δ.
Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας με
τους Δήμους Ζαγορίου και Κόνιτσας για το καταφύγιο αδέσποτων ζώων Δήμων : Πωγωνίου,
Ζαγορίου & Κόνιτσας.

H διαδικασία της «δια περιφοράς» λήψης απόφασης θα γίνει ως εξής: Tα συμμετέχοντα στο όργανο
μέλη να αποστείλουν με e-mail την ψήφο τους επί κάθε θέμα που περιλαμβάνεται στην ημερήσια
διάταξη έως την καθορισμένη ώρα λήξης της συνεδρίασης, 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 Πωγωνίου ήτοι: στο e-mail της Μπόνια Αθανασίας
(mpoatha@pogoni.gr) με ταυτόχρονη κοινοποίηση στο γενικό e-mail του Δήμου Πωγωνίου
dimospogoniou@pogoni.gr .
Μέλη που δεν διαθέτουν email μπορούν να ενημερώσουν για την ψήφο τους τον Πρόεδρο του
οργάνου με γραπτό μήνυμα sms τηλ. 6944442717, ή με τηλεομοιοτυπία (fax) στο 2653360103, ή να
καταθέσουν στην γραμματεία της Ο.Ε. το επισ/νο ειδικό έντυπο συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο
ολογράφως έως την καθορισμένη ώρα λήξης της συνεδρίασης.
Συμμετέχοντα (παρόντα) στη συνεδρίαση θεωρούνται τα μέλη που έχουν αποστείλει την ψήφο τους
μέχρι την ώρα που καθορίζεται ανωτέρω, όπως αυτή αναγράφεται στην πρόκληση κάθε συνεδρίασης.
Τα μέλη που δεν αποστείλουν ψήφο μέχρι την ώρα αυτή θεωρούνται μη συμμετέχοντα (απόντες).
Οι αποφάσεις που θα ληφθούν με την δια περιφοράς διαδικασία θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο
του συλλογικού οργάνου στην πρώτη συνεδρίαση μετά την λήξη των μέτρων αποφυγής διάδοσης του
κορωνοιού COVID-19.
* Σε περίπτωση απουσίας σας, παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
Α. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
1. Σιούτης Μιχαήλ

Αντιπρόεδρος

2. Κουκουλάρης Στυλιανός
3. Γιούνης Αναστάσιος
4. Μποντίνης Γρηγόριος
5. Ντότης Δημήτριος
6. Σκόρδος Γεώργιος
Β. Πρόεδροι Κοινοτήτων
1. Βήσσανης (1ο,2ο ,3ο, 4ο, 5ο, 6ο θέμα)
2. Λάβδανης (7ο,8ο θέμα)

2

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γενικό Γραμματέα του Δήμου Πωγωνίου
2. Προϊσταμένη Δ/νσης Οικ/κών & Διοικητικών Υπηρεσιών
3. Προϊστάμενο Οικονομικής Υπηρεσίας
4. Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών
5. Γραφείο Κληροδοτημάτων
6. κ. Τσέπα Σοφία (για ανάρτηση)
Ειδική Συνεργάτιδα Δημάρχου
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