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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Έχοντας υπόψη:
 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010.
 Τις διατάξεις του Ν.4555/2018.
 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 18318/13-3-2020 και το υπ. υπ. αρ. 60249/22-09-20 έγγραφο του Υπ.
Εσωτερικών .
 Την αρ. 160/19 Α.Δ.Σ. (ΨΧΧΣΩ1Ω-ΔΕ8) περί εκλογής μελών Οικονομικής Επιτροπής .
 Την αρ. 972/6899/13-9-19 ορθή επανάληψη(66ΧΤΩ1Ω-20Γ)απόφαση Δημάρχου περί ορισμού
μελών Ο.Ε.
 Την αρ.1035/7307/1-10-19 (ΩΓΜΠΩ1Ω-2ΡΡ)απόφαση Δημάρχου περί τροποποίηση της
Α.Δ.972/19 περί ορισμού μελών Ο.Ε.

Σας προσκαλούμε σε δια περιφοράς τακτική σύγκληση της Οικονομικής
η
Επιτροπής την 13 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή & ώρα 10.00 π.μ. , για τη
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, ήτοι:
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ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
Κατακύρωση ή μη δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγρών στις θέσεις
«Παραλειβάδα» και «Οβείρα» Κοινότητας Αρετής.
Καθορισμός όρων δημοπράτησης δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Δημόκορης για χρήση
αποθηκευτικού χώρου παροχής τηλεπικοινωνιών και ιντερνέτ της ευρύτερης περιοχής.
‘Εγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών και τακτοποίησης του φακέλου του
έργου: «Ανακατασκευή στεγάστρων στην κεντρική πλατεία της Τ.Κ. Βασιλικού και στο
αστυνομικό τμήμα της Τ.Κ. Κεφαλοβρύσου» στο Δήμο Πωγωνίου αναδόχου Παναγιώτη
Γκάσιου του Κωνσταντίνου.
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «΄Ύδρευση – Αποχέτευση Δήμου
Πωγωνίου» αναδόχου Π.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Τροποποίηση της υπ. αρ. 168/20 με θέμα «Καθορισμός των όρων διακήρυξης ανοιχτής
διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης μελέτης :« Οριοθέτηση –
Διευθέτηση ρέματος οικισμού Κουκλιών» προϋπολογισμού 110.188,84€ με Φ.Π.Α.».
Σχετικά με αποδοχή ή μη γνωμοδότησης για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων
αποδοχών αργίας σε υπάλληλο του Δήμου, στον οποίο επιβλήθηκε η ποινή της οριστικής
απόλυσης.
Ορισμός δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης κατόπι αιτήματος του Αντιδημάρχου κ. Στ.
Κουκουλάρη για υπόθεση διαπλάτυνσης υφιστάμενου πεζοδρομίου στην Κοινότητα
Κεφαλοβρύσου.
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Ορισμός δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης σχετικά με ανακοπή ή μη της αρ. 230/17
αγωγής των Α.Γογγύλη και Α.Τσιάνου κατά του Δήμου Πωγωνίου ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Ιωαννίνων.

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

2

3

