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                     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

                                                                 Π Ρ Ο Σ 

Α) Δήμαρχο Μετσόβου κ. Κων/νο Τζαφέα  

Β)  Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου 

                   (όπως συνημμένος πίνακας αποδεκτών) 

             Γ)  κ.κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Κοινοτήτων Δήμου,  προκειμένου να 

καταθέσουν άποψη ή αντίστοιχο πρακτικό και συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου 

στα έναντι του ονόματός τους θέματα της ημερήσιας διάταξης που αφορούν την 

Κοινότητά τους. 

                   (όπως συνημμένος πίνακας αποδεκτών) 

 

    Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη δια περιφοράς συνεδρίαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  παρ. 5  του 

Ν.3852/2010, τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρ. 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55 / Α’ 

2020) και τις υπ’ αριθμ. 18318/13-03-2020 και 20930/2020 εγκυκλίους του 

Υπουργείου Εσωτερικών, την  22α  - Φεβρουαρίου - 2021  ημέρα  

Δευτέρα ώρα 11:00 π.μ. για λήψη απόφασης στα παρακάτω  θέματα της 

ημερήσιας διάταξης: 

             Η  Μ  Ε  Ρ  Η  Σ  Ι  Α     Δ  Ι  Α  Τ  Α  Ξ  Η  

1.-Κατανομή χρηματοδότησης α΄ δόσης 2021 για την κάλυψη 

λειτουργικών δαπανών σχολείων. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος). 

2.- Περί έγκρισης τεχνικού προγράμματος έργων έτους 2021. (Εισηγητής 

κ. Δήμαρχος). 

3.-Περί μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2021. (Εισηγητής 

κ. Δήμαρχος). 



4.- Αποδοχή και κατανομή υπόλοιπου χρηματοδότησης της (30292/19-4-

2019) απόφασης επιχορήγησης των Δήμων της  χώρας από το 

πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» (Εισηγητής κ. Δήμαρχος). 

5.-Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου για έκτακτες ανάγκες 

(Εισηγητής κ. Δήμαρχος). 

6.-Υποβολή πρότασης στο ΕΣΠΑ του έργου : «Συνδέσεις παροχών 

αποχετευτικού δικτύου από την ρυμοτομική γραμμή των ακινήτων μέχρι 

τον κεντρικό αγωγό της Κοινότητας Μετσόβου» (Εισηγητής κ. 

Δήμαρχος). 

7.-Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την μίσθωση δημοτικών 

εκτάσεων που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή σταυλικών 

εγκαταστάσεων  (Εισηγητής κ. Δήμαρχος). 

8.-Διαβαθμιδική συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου για την παροχή 

τεχνικής υποστήριξης στην εκτέλεση έργων (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).  

Σας γνωρίζουμε ότι η διαδικασία της δια περιφοράς λήψης 

απόφασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 40/2020 

αριθ.πρωτ. 20930/31-03-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών 

(ΑΔΑ 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) ως εξής:  

- Κάθε μέλος του Δ.Σ. θα συμπληρώσει – ψηφίσει στο 

συνημμένο ειδικό έντυπο. 

- Οι απαντήσεις (ψηφοφορία) κάθε μέλους του Δ.Σ. θα πρέπει να 

σταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε μορφή pdf στη 

διεύθυνση: dimmetspa@1429.syzefxis.gov.gr  έως την  22-2-

2021 και ώρα 11:00 π.μ. 

- Τυχόν απόψεις – παρατηρήσεις παρακαλούμε να σχετίζονται με 

κάθε ένα από τα ανωτέρω θέματα, προκειμένου να 

καταχωρηθούν στα πρακτικά. 

- Εάν οι παρατάξεις επιθυμούν να συμπεριληφθούν οι απόψεις – 

παρατηρήσεις τους στην απόφαση παρακαλούμε να 

διατυπώσουν περίληψη αυτών. 

                                            Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου                                                                        

                                                      ΣΙΩΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

 



 

 


