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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 έκτακτη συνεδρίαση (κατεπείγον σύμφωνα με το
άρθρο 74 παρ. 5 του Ν. 3852/2010) 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 23η Δεκεμβρίου 2020 ημέρα της εβδομάδος
Τετάρτη με ώρα έναρξης την 9:00 και λήξη την 11:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο
παρακάτω θέμα .
Το έκτακτο της συνεδρίασης και το κατεπείγον του θέματος αιτιολογείται γιατί κατόπιν
τηλεφωνικής επικοινωνίας με την Τράπεζα της Ελλάδος ενημερωθήκαμε ότι για κάθε έργο ΠΔΕ
πρέπει το Δ.Σ. να λαμβάνει απόφαση ορισμού Υπευθύνου Λογαριασμού (νέα διαδικασία) και να
αναρτάται ΔΙΑΥΓΕΙΑ (κάτι που δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα και αν δεν σταλεί τέτοια απόφαση η
Τράπεζα της Ελλάδος δεν μπορεί να συνδέσει το έργο στο E-PDE με αποτέλεσμα να μην μπορεί να
πληρωθεί ο ανάδοχος)

Τ0 θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1) Ορισμός Υπευθύνου Λογαριασμού για έργο ενταγμένο στη ΣΑΕ 055/2020 με τίτλο
«Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή
λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις
προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις
του π.δ. 99/2017» και ενάριθμο 2017ΣΕ05500005. Εισηγητής : Α. Καραστάθη

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.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΤΣΙΑΜΗΣ

