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 1. Τον κ. Δήμαρχο Κόνιτσας. 

 2. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου 

Κόνιτσας. 

   

 
 

 
ΘΕΜΑ :   Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου διά περιφοράς 

         

 
 

 Σας ενημερώνουμε ότι  στις 19-10-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 ως 13:00 

θα γίνει συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου διά περιφοράς, με τα ίδια θέματα της 

συνεδρίασης της 15ης -10-2020,  που αναβλήθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας,   σύµφωνα µε τις 

σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 Ν.3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε από το 74 του Ν. 

4555/18), των άρθρων 67 παρ. 51 και 167, παρ. 12 του ν. 3852/2010, την ΠΝΠ(ΦΕΚ 

55/11-03-2020,τ’ Α’ ¨Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 
εµφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισµού της διάδοσής τους» και το 
αριθµ. πρωτ. 18318/13-03- 2020 έγγραφο Υπουργείου Εσωτερικών ∆/νση Οργάνωσης & 
Λειτουργίας Τ.Α.: « Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήµων, περιφερειών, και των 
εποπτευοµένων νοµικών τους προσώπων κατά το διάστηµα λήψης των µέτρων αποφυγής και 
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19”». 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Νιτσιάκος Δημήτριος 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ  19/10/2020 

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 6423/15-10-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
(όπως αντικαταστάθηκε από το 74 του Ν. 4555/18), των άρθρων 67 παρ. 51 και 167, παρ. 

12 του ν. 3852/2010, την ΠΝΠ(ΦΕΚ 55/11-03-2020) και το αριθµ. πρωτ. 18318/13-03- 2020 
έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών 
 

  

Θέματα  Ημερήσιας  Διάταξης 

 

 

Α/Α 

ΘΕΜΑΤΟΣ 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΘΕΜΑΤΟΣ 

 

Εισηγητής:  Χήρας Δημήτριος (Αντιδήμαρχος) 
 

 

ΘΕΜΑ 1ον Έγκριση 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου  Κόνιτσας για το 
οικονομικό έτος 2020 

 

ΘΕΜΑ 2ον Εκμίσθωση συστάδων υλοτομίας δημοτικών δασών Δ. Κόνιτσας για το έτος 2020 

 

ΘΕΜΑ 3ον 
Συζήτηση και λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δ. Κόνιτσας στη μετατροπή της 
«ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ» σε αναπτυξιακό οργανισμό της τοπικής αυτοδιοίκησης και ορισμού 
εκπροσώπων 

 

Τα συμμετέχοντα στο όργανο μέλη έχουν δικαίωμα να αποστείλουν με email την 

ψήφο τους επί κάθε θέματος που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, το αργότερο μέχρι 

μία (1) ώρα μετά την ώρα σύγκλησης του Δημ. Συμβουλίου, όπως αυτή αναγράφεται στην 

πρόσκληση. 

Η ψήφος του κάθε μέλους (ναι, όχι, λευκό, παρών) θα αποστέλλεται στο email της 

γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κόνιτσας ήτοι: στο email της κ. Μαίρης 

Αθανασίου (mathanasiou@konitsa.gr). 

 Συμμετέχοντα (παρόντα) στη συνεδρίαση θεωρούνται τα μέλη που έχουν αποστείλει 

την ψήφο τους μέχρι την ώρα που καθορίζεται ανωτέρω, δηλαδή μέχρι την πάροδο μιας (1) 

ώρας από την ώρα σύγκλησης του Συμβουλίου, όπως αυτή αναγράφεται στην πρόσκληση 

κάθε συνεδρίασης. 

 Τα μέλη που δεν θα αποστείλουν ψήφο μέχρι την ώρα αυτή θεωρούνται μη 

συμμετέχοντα (απόντα). 

 

Μέλη που δεν διαθέτουν email μπορούν, εντός του ίδιου ως άνω χρονικού 

διαστήματος, να ενημερώνουν για την ψήφο τους τηλεφωνικά τον Πρόεδρο του οργάνου 

τηλ. 6972116695 ή με τηλεομοιοτυπία (fax) στο 26550 24000. 

 

Οι εισηγήσεις των παραπάνω θεμάτων σας έχουν ήδη σταλεί στο ηλεκτρονικό σας 

ταχυδρομείο. 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Νιτσιάκος Δημήτριος  
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