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ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ:
1. κ. Δήμαρχο Αμφίκλειας - Ελάτειας
2. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου
Αμφίκλειας-Ελάτειας
3. Προέδρους Κοινοτήτων
ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ
Καλείσθε να συμμετάσχετε στη δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που
θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020
τεύχος Α’) και της παρ.1 του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 75/03.03.2020
τεύχος Α’), εγκύκλιο 40 Α.Π20930/31-3-2020 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου,SMS
την 19η Μαΐου ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης την 18:00 και λήξη την 20:00 για τη συζήτηση και
λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1) Αποδοχή χρηματοδότησης (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ -ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ
ΑΤΕ) και αναμόρφωση-τροποποίηση προϋπ/σμού οικ. έτους 2020. Εισηγητής :
Δήμαρχος
2) Αποδοχή χρηματοδότησησς (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΖΩΩΝ) και
αναμόρφωση-τροποποίηση προϋπ/σμού οικ. έτους 2020 . Εισηγητής : Δήμαρχος
3) Αναμόρφωση-Τροποποίηση προϋπ/σμού οικ. έτους 2020. Εισηγητής : Δήμαρχος
4) Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης για την κατάσταση εσόδων και εξόδων του Δήμου για
το Α΄τρίμηνο 2020. Εισηγητής : Δήμαρχος
5) Έγκριση κατάρτισης 1ης έκδοσης σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και
άμεσης διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων του
Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας. Εισηγητής : Δήμαρχος

6) Έγκριση κατάρτισης 1ης έκδοσης σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και
άμεσης / βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών του
δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας. Εισηγητής : Δήμαρχος
7) Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για την πράξη με τίτλο ¨Προμήθεια ενός
ημιφορτηγού αυτοκινήτου 4Χ4 και ενός απορριμματοφόρου οχήματος τύπου μύλου
χωρητικότητας 12m3 (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) . Εισηγητής : Ε. Καρούμπης
8) Απόδοση Β΄κατανομής για την κάλυψη λειτουρικών δαπανών των σχολείων.
Εισηγητής : Θ. Κοντούνης
9) Απόδοση ποσού για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης . Εισηγητής : Θ. Κοντούνης
10) Εκλογή υδρονομέα άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2020. Εισηγητής : Χ.
Βαϊτσος
11) Σύσταση επιτροπής παροχής γνώμης προς το δημοτικό συμβούλιο για την
καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία. Εισηγητής : Χ. Βαϊτσος
12) Έγκριση για διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικού
Περιπτέρου στην Κοινότητα Κ. Τιθορέας καθώς και ορισμού μελών Επιτροπής
Διενέργειας Δημοπρασίας και αξιολόγησης προσφορών . Εισηγητής : Χ. Βαϊτσος
Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για τη συμμετοχή σας
με αποστολή e-mail στο
p.karali@dimos-amfiklias-elatias.gr και στο τηλέφωνο 6972444267 καθώς επίσης και για τις
απόψεις σας επί των ανωτέρω θεμάτων και για την ψήφο σας.
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