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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.
 Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555 / 2018 για έκτακτη* σύγκληση της Οικονομικής
Επιτροπής
 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».
 Την αρ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 49762/6-8-2021 (ΦΕΚ Β΄΄ 3660)ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας
της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο
σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 9 Αυγούστου 2021 και ώρα 6.00 έως
και τη Δευτέρα 16 Αυγούστου 2021 και ώρα 6.00.»
 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 ζώσης κεκλεισμένων των θυρών έκτακτη σύγκληση
της Οικονομικής Επιτροπής , που θα διεξαχθεί στο κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα
η
Καλπακίου την 11 Αυγούστου 2021, ημέρα Τετάρτη - ώρα 10.00π.μ. , για τη
συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, ήτοι:

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

1

Έγκριση εξειδίκευσης εγγεγραμμένων πιστώσεων για πολιτιστικές εκδηλώσεις «Καλοκαίρι 2021
- Γ΄φάση» Δήμου Πωγωνίου λόγω αναβολής συναυλίας.

2

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ για την κάλυψη αναγκών
καθαριότητας των σχολικών μονάδων Δήμου Πωγωνίου διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος
2021-2022.

Σε περίπτωση απουσίας σας, παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας.
* Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω:

1

1) Εξόδων που προέκυψαν από την αναβολή της συναυλίας στην Λίμνη Ζαραβίνας και μεταφορά αυτής
στις 18 Αυγούστου 2021 ( σχετ. ΚΥΑ 1019/4/24-ε’/08.08.2021 (ΦΕΚ 3661/08.08.2021 τεύχος
Β') με την οποία παρατείνεται η ισχύς της από 5.8.2021 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’
138) για την απαγόρευση μετακίνησης σε δάση και εκτέλεσης υπαίθριων δραστηριοτήτων που μπορούν
να προκαλέσουν πυρκαγιά, από τη λήξη της έως την Παρασκευή, 13 Αυγούστου 2021 και ώρα
06:00.- )
2) Ασφυκτικών χρονικών ημερομηνιών για την έγκαιρη ολοκλήρωση πρόσληψης καθαριστριών των
σχολικών μονάδων του Δήμου μας (σχετ. υπ. αριθμ. 56982/30-07-21 έγγραφο του Υπουργείου
Εσωτερικών με θέμα: «’Eγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στους Δήμους της
χώρας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων.»)

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.
2.
3.
4.

Γενικό Γραμματέα του Δήμου Πωγωνίου
Προϊσταμένη Δ/νσης Οικ/κών & Διοικητικών Υπηρεσιών
Προϊστάμενο Οικονομικής Υπηρεσίας
κ. Τσέπα Σοφία (για ανάρτηση)
Ειδική Συνεργάτιδα Δημάρχου

2

