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Φιλιάτες, 10/7 /2020

ΠΡΟΣ
(α) Δήμαρχο Φιλιατών κ. Σπυρίδων Παππά
(β) Αντιδημάρχους
1. κ.Κατσάρης Πέτρος
2. κα Παππά Ουρανία
3. κ.Τσότσης Δημήτριος
4. κ.Πανταζάκος Μιχαήλ
(γ) Τακτικά Μέλη Δ.Σ.
1.Γκίκας Θωμάς
2.Ευθυμίου- Βρακά Ελένη
3.Μποροδήμος Κωνσταντίνος
4. Γκίζας Χρήστος
5.Σκόδρας Βασίλειος
6.Ντάφλου Ευθυμία (Έφη)
7.Ζιάκας Γρηγόριος
8 .Σκεύης Δημήτριος
9.Φερεντίνος Σπυρίδων
10.Κολιομίχος Σπυρίδων
11.Λένης Φίλιππος
12.Τόλης Χριστόφορος
13. Μπέλλος ΄Αρης- Παναγιώτης
14.Λιανός Ευάγγελος
15. Καψάλης Δημήτριος
16. Ρέγκας Λαέρτης
(δ) Προέδρο Κοινότητας Δήμου Φιλιατών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 11η για κατεπείγουσα δια περιφοράς
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

Σας προσκαλούμε σε κατεπείγουσα δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, τηλεφωνικά, συνεδρίαση του Σώματος στις 10/07/2020 ημέρα
Παρασκευή και ώρα 11:00 έως 13:00 μ.μ , σύμφωνα με τις διατάξεις του

άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του
ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, του
άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55/11-32020) και της υπ’ αριθμ. 40 Εγκυκλίου / 20930/31.3.2020, την εγκύκλιο
163/33282/29-05-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών, με μοναδικό θέμα ημερήσιας
διάταξης:
Πεζοδρομήσεις οδών κοινότητας Φιλιατών του Δήμου Φιλιατών στα πλαίσια
του Ν. 4688/2020.
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω συνωστισμού και άφιξης των
ετεροδημοτών και λοιπών ομογενών του εξωτερικού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ιωάννης Τ. Μποροδήμος

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Φιλιατών

1. Για τη δια περιφοράς λήψη απόφασης απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον του 2/3
των μελών του συλλογικού οργάνου.
2. Εκδίδεται η πρόσκληση συνεδρίασης με τα θέματα ημερήσιας διάταξης που
αποστέλλεται στα μέλη τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την συνεδρίαση.
Στην πρόσκληση αναγράφονται ημέρα και ώρα έναρξης και λήξης της συνεδρίασης,
τα θέματα ημερήσιας διάταξης και ο τρόπος διεξαγωγής της. Σε κατεπείγουσες
περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την
ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον
οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση το
συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων.
3. Μαζί με την πρόσκληση ή εντός εύλογου χρονικού διαστήματος αποστέλλονται οι
εισηγήσεις των θεμάτων για τα οποία θα ληφθεί απόφαση.
4. 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 δύο (2) ώρες μετά την ώρα σύγκλησης του συμβουλίου, όπως αυτή
αναγράφεται στην πρόσκληση. Η ψήφος του κάθε μέλους (ναι, όχι, λευκό, παρών) θα
αποστέλλεται στο email του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου
(ds.filiates@gmail.com).
5. Συμμετέχοντα (παρόντα) στη συνεδρίαση θεωρούνται τα μέλη που έχουν
αποστείλει την ψήφο τους μέχρι την ώρα που καθορίζεται ανωτέρω, δηλαδή μέχρι
την πάροδο δύο (2) ωρών 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).
6. Μέλη που δεν διαθέτουν email μπορούν, εντός του ίδιου ως άνω χρονικού
διαστήματος, να ενημερώνουν για την ψήφο τους την Γραμματέα του Δημοτικού
Συμβουλίου με τηλεομοιοτυπία (fax) στον αριθμό 26640 22989.
7. Είναι προφανές ότι στις δια περιφοράς συνεδριάσεις, τα στάδια της συζήτησης,
πρωτολογίας και δευτερολογίας παραλείπονται αφού η συνεδρίαση δεν γίνεται με τη
συνήθη διαδικασία και δεν υπάρχει φυσική παρουσία.
8. Οι αποφάσεις που θα ληφθούν με την δια περιφοράς διαδικασία θα ανακοινωθούν
από τον Πρόεδρο του συλλογικού οργάνου στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των
μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
9. Κάθε μέλος του συλλογικού οργάνου μπορεί να ζητά περαιτέρω στοιχεία επί των
εισηγήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.

