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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
΄Εχοντας υπ’ όψιν:
1. Την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών
της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του». (άρθρο
10 παρ. 1)
2. Την με αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) του Υπουργείου
Εσωτερικών «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των
εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19».
3. Την υπ αριθμ. 40 εγκύκλιο του Υπ.Εσ. με Α.Π.: 20930/31-03-2020 «Ενημέρωση για την
εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19,
αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων» (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ).
4. Του άρθρου 67 του N. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, τις
διατάξεις του άρθρου 72 ,75 του N. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 77
του Ν. 4555/2018 και ισχύει .
5. Την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου
Σας προσκαλώ
στις 29 Δεκεμβρίου 2020 , ημέρα Τρίτη σε δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί από ώρα 6.00 – 7.30 μ.μ. (μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, κιν. τηλεφώνου), με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο

Λήψη κανονιστικής απόφασης περί έγκρισης “Κανονισμού Λειτουργίας
Παιδικών Χαρών”.
Εισηγητής: κ. Ζυγογιάννης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής.
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Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί με την περιφορά (μέσω αποστολής email ) της πρόσκλησης και των
συνημμένων στην παρούσα πρόσκληση εγγράφων (εισήγηση και συνοδευτικών ). Η ψήφιση και
διατύπωση γνώμης, θα διεξαχθεί κατά το ως άνω χρονικό διάστημα από ώρα 6.00 – 7.30 μ.μ.
και με τον εξής τρόπο: Κάθε σύμβουλος θα ενημερώσει για τη συμμετοχή του στην παρούσα
συνεδρίαση αποστέλλοντας την θετική ή αρνητική του ψήφο στην γραμματεία της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην
διεύθυνση etzamtzi@orchomenos. gr, ή στο κινητό τηλέφωνο για την περαιτέρω σύνταξη
του πρακτικού συνεδριάσεως. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται δια περιφοράς, θα
ανακοινωθούν από την Πρόεδρο στην πρώτη δια ζώσης δημόσια συνεδρίαση, μετά τη λήξη των
μέτρων. Επίσης, δεν απαιτείται η υπογραφή των πρακτικών στη δια περιφοράς συνεδρίαση, διότι
η διατύπωση γνώμης και η ψήφος ενός εκάστου, αποδεικνύονται από τα αποστελλόμενα
ηλεκτρονικά μηνύματα, ως ανωτέρω περιγράφεται

Ο Πρόεδρος
Ζυγογιαννης Κωνσταντίνος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

1.

ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

2.

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

3.

ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ

4.

ΑΡΓΥΡΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

5.

ΒΑΓΕΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

6.

ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ
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