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ΠΡΟΣ : 1/. Τον Δήμαρχο Ζαγοράς - Μουρεσίου
2/.Τους Δημοτικούς Συμβούλους
3/. Προέδρους Κοινοτήτων
Όπως πίνακας αποδεκτών
4/. Προϊστάμενους Δήμου
5/. Λογιστήριο Δήμου
Ζαγοράς - Μουρεσίου
6/. Τεχνική Υπηρεσία
Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου
ΘΕΜΑ : Πρόσκληση 16ης Έκτακτης Συνεδρίασης οικ. έτους 2020 του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου.
Η παρούσα συνεδρίαση λόγω της λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης
του κορωνοϊού Covid-19, θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τεύχος Α΄ 11-03-2020 «Κατεπείγοντα
μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού
Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους».
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε
στην

16η

Έκτακτη

Συνεδρίαση

του

Δημοτικού

Συμβουλίου,

η

οποία

θα

η

πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, την 23 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα
10:00 π.μ., με μοναδικό θέμα :
Αναμόρφωση (10η ) Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020 κατόπιν της 180/2020 Απόφασης
της Οικονομικής Επιτροπής.
H συνεδρίαση κρίνεται ως επείγουσα λόγω της λήξης του οικονομικού έτους και της
αναγκαιότητας ρύθμισης έκτακτων υπηρεσιακών θεμάτων , στα πλαίσια της εύρυθμης
λειτουργίας του Δήμου και λόγω του ότι η παρούσα αναμόρφωση αφορά κυρίως
κωδικούς αντιμετώπισης της πανδημίας covid .
Διευκρινίζεται ότι, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του κεφαλαίου iα της με αριθμό
40/20930/31.3.2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, η ψήφος των μελών του
Δημοτικού Συμβουλίου, θ’ αποστέλλεται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη
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Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
tsogkak.dim.z.m@gmail.com, άλλως και σε περίπτωση αδυναμίας θ’ αποστέλλεται με
μήνυμα κινητής τηλεφωνίας στο κινητό τηλέφωνο 6947075713. Τέλος, διευκρινίζεται ότι η
εισήγηση του θέματος , αποτελεί και την πρόταση επί της οποίας καλείται το σώμα ν’
αποφασίσει σχετικά, εκτός κι αν διατυπωθεί έγγραφη εναλλακτική πρόταση από τις
παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου ή από μεμονωμένο Δημοτικό Σύμβουλο, κατά τις
διατάξεις του Ν. 4623/2019 οπότε και θα ενημερωθούν, με οποιοδήποτε πρόσφορο
τρόπο οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, πριν την ψηφοφορία.
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