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Κοινοποίηση
Πρακτικογράφο Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ:

«Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ανωγείων»

Παρακαλώ όπως συμμετέχετε, σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δια
Περιφοράς, κατόπιν των διατάξεων της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου άρθρο 10 παρ. 1,
ΦΕΚ 55-11-03-2020: « Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της
εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», την 31η
του μηνός Μαρτίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 1:00 μ.μ., για συζήτηση και
λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα ημερήσιας διάταξης.
Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης ήτοι Τρίτη 31/03/2020 και ώρα 19:00 οι
Δημοτικοί Σύμβουλοι θα μπορούν να ψηφίσουν όπως εάν ήταν ψηφοφορία δια ζώσης, με
μόνη διαφορά ότι μπορούν να εκφράσουν την ψήφο τους με έναν από τους παρακάτω
τρόπους, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η
διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας:
1. Με e.mail από προσωπικό τους λογαριασμό προς το e.mail της γραμματείας του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Ανωγείων με την ψήφο τους.
2. Με sms από το προσωπικό τους κινητό, προς το κινητό του κ. Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου.
-Μετά
το
πέρας
της
ώρας
λήξης,
καμία
ψήφος
δεν
θα
ληφθεί
υπόψη.
-Οι αποφάσεις που θα ληφθούν κατά τον τρόπο αυτό, θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο του
Δημοτικού Συμβουλίου στην πρώτη, μετά τη λήψη αποφάσεων, τακτική συνεδρίαση».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Μιχαήλ Ανδ. Δραμουντάνης
Συνημμένα :


Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης
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Πίνακας Αποδεκτών
1. Δήμαρχος Ανωγείων:

κ. Κεφαλογιάννης Σωκράτης

2. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου:

κ. Δραμουντάνης Μιχαήλ

3. Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κα Μπαγκέρη Μαρία
4. Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου:

κ. Σαλούστρος Ιωάννης

5. Αντιδήμαρχος:

κα Κουνάλη Λευκοθέα

6. Αντιδήμαρχος:

κ. Μανουράς Ελευθέριος

7. Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος:

κ. Κοντογιάννης Εμμανουήλ

8. Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος:

κ. Φασουλάς Βασίλειος

9. Δημοτικός Σύμβουλος:

κ. Ανδρεαδάκης Εμμανουήλ

10.Δημοτικός Σύμβουλος:

κ. Βρέντζος Εμμανουήλ

11.Δημοτικός Σύμβουλος:

κ. Καλλέργης Εμμανουήλ

12.Δημοτικός Σύμβουλος:

κ. Μανουράς Βασίλειος

13.Δημοτικός Σύμβουλος:

κ. Ξυλούρης Γεώργιος

14. Δημοτικός Σύμβουλος:

κ. Πασπαράκης Δημήτριος

15.Δημοτικός Σύμβουλος:

κ. Σκουλάς Ιωάννης

16.Δημοτικός Σύμβουλος:

κ. Σμπώκος Βασίλειος

17.Δημοτική Σύμβουλος:

κα Σπιθούρη Θεονύμφη

18.Δημοτικός Σύμβουλος:

κ. Σταυρακάκης Στυλιανός
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 1391/27-03-2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΣΤΙΣ
31-03-2020
Ανακοινώσεις Δημάρχου - Ενημέρωση
Τοποθετήσεις – Ερωτήσεις από τους Επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων
Τοποθετήσεις - Ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων

Θέματα
1

Περί κατάρτισης Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2021 –
2024 του Δήμου Ανωγείων, σύμφωνα με το υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 11884/18.02.2020
έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

2

Περί αποδοχής της συνολικής πίστωσης των 700.000,00 € που κατανεμήθηκε στο Δήμο μας
σύμφωνα

με

την

ΔΟΥ/οικ.754/12-02-2020

υπ΄αριθμ.

απόφαση

του

Υπουργείου

Υποδομών και Μεταφορών για την «Ασφαλτόστρωση χωμάτινης οδού που συνδέει τον
οικισμό των Ανωγείων με τον όμορο οικισμό της Λειβάδας και κατασκευή των συνοδών
έργων της οδού»
έτους 2020,

και αναμόρφωσης

του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού

ύστερα από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής και τροποποίηση του

τεχνικού προγράμματος έτους 2020.
3

Περί αποδοχής της συνολικής πίστωσης των 350.000,00 € που κατανεμήθηκε στο Δήμο μας
σύμφωνα

με

Υποδομών

την

και

ΔΟΥ/οικ.755/12-02-2020

υπ΄αριθμ.

Μεταφορών

για

την

«Άρση

απόφαση

επικινδυνότητας

του

οδού

Υπουργείου
διασύνδεσης

επαρχιακής οδού Ανώγεια - Νίδας με το ορεινό καταφύγιο του χιονοδρομικού»

και

αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020, ύστερα από
εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος έτους
2020.
4

Περί αποδοχής της συνολικής πίστωσης των 165.000,00 € που κατανεμήθηκε στο Δήμο μας
σύμφωνα

με

την

υπ΄αριθμ.

ΔΟΥ/6062π.ε./12-02-2020

απόφαση

του Υπουργείου

Υποδομών και Μεταφορών για την «Βελτίωση οδού διασύνδεσης οροπεδίου Νίδας με το
σπήλαιο Ιδαίον Άντρο»

και αναμόρφωσης

του προϋπολογισμού του Δήμου

οικονομικού έτους 2020, ύστερα από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής και τροποποίηση
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του τεχνικού προγράμματος έτους 2020.
5

Περί αποδοχής της συνολικής πίστωσης των 5.000,00 € που κατανεμήθηκε στο Δήμο μας
σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.

18209/13-03-2020 απόφαση του Γενικού

Διευθυντή

Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου
Εσωτερικών, για «Προμήθειες υλικού, για την παροχή μέσων προστασίας των εργαζομένων,
καθώς και λοιπών υπηρεσιών συναφών με την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης
ανάγκης για την λήψη μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού COVID-19» και
αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020, ύστερα από
εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής.
6

Περί τροποποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Ανωγείων, έτους 2020 ύστερα από
εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής.

7

Περί υπογραφής της ΄΄Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank΄΄
με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω
του παραπάνω συστήματος.

8

Περί έγκρισης της μελέτης του έργου «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο κτίριο
που συστεγάζεται το Κέντρο Πληροφόρησης Ανωγείων και το ΑΚΟΜΜ Ψηλορείτης».

9

Περί δωρεάν παραχώρησης ως προς τη χρήση δημοτικού χώρου για την στέγαση των
γραφείων του Συλλόγου Αποφοίτων και Φίλων Σταυράκειου Γυμνασίου – Λυκείου Ανωγείων
ύστερα από σχετική αίτησή του.
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