Πρόσκληση για Δια Πριφοράς Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βιάννου

ΠΡΟΣ :

1)Τακτικά και αναπληρωματικά Μέλη της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου
Βιάννου

Τακτικά μέλη :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Τριγωνάκη Χαρίλαο του Γεωργίου, Αντιδήμαρχο
Θεοδοσάκη Νικόλαο του Εμμανουήλ, Αντιδήμαρχο
Κεφαλάκη Μιχαήλ του Ιωάννη
Ψαράκη Ιωάννη του Αποστόλου
Αγαπουλάκη Εμμανουήλ του Ελευθερίου
Κονδυλάκη Χαράλαμπο του Γεωργίου

Αναπληρωματικά Μέλη:
1. Μητσόπουλο Δημήτριο του Τηλεμάχου
2. Καργιολάκη Εμμανουήλ του Ματθαίου και
3. Ραπτάκη Μαρία του Εμμανουήλ

2) Προέδρους συμβουλίου Κοινότητας και Προέδρους Κοινοτήτων :

α) Κάτω Βιάννου β) Άνω Βιάννου γ) Μιλλιαράδων δ) Αμιρών ε) Συκολόγου στ) Αγίου
Βασιλείου ζ) Πεύκου η) Κάτω Σύμης θ) Κεφαλοβρυσίου ι) Μάρθας
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Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε και
ισχύει σήμερα, τις διατάξεις του άρθρου 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία
Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19» της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/τ.
Α'/11.3.2020) όπως ισχύει, των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών για τα
έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της επικράτειας, την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.
29922/13-05-2021 (ΦΕΚ Β΄ 1944/13-05-2021),
σας καλούμε σε
συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής στις 24 Μαΐου 2021 ημέρα Δευτέρα και από
ώρα 11:00 π.μ έως 14:00 μ.μ και η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς με
θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση Υποβολής Πρότασης Χρηματοδότησης, στην Πρόσκληση ΑΤ11 του
Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης
Τρίτσης» στο Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων,
της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν
αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)» 2. Συγκρότηση και ορισμός
Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών, για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης,της Πρόσκλησης
ΑΤ14 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση
«Αντώνης Τρίτσης» στο Άξονα Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και
Αθλητισμός» με τίτλο «Ελλάδα 1821-Ελλάδα 2021»
3. Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Ανοιχτές Υποδομές Άθλησης και Παιδικές Χαρές
Δήμου Βιάννου» στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και
Αθλητισμός» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου
Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) με τίτλο «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων,
σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ», Πρόσκληση ΑΤ10.
4. Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Ανάπτυξη Γωνιών Ανακύκλωσης του Δήμου
Βιάννου» στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) με τίτλο «Χωριστή
Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων»,
Πρόσκληση ΑΤ04
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5. Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Από την επανάσταση στην κατοχή» Ψηφιακό
ταξίδι στη νεότερη Ιστορία του Δήμου Βιάννου» στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και
Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου
Εσωτερικών, Άξονας Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός»,
Πρόσκληση ΑΤ 14 «Ελλάδα 1821 - Ελλάδα 2021».
6. Καθορισμός μισθωτικού ανταλλάγματος για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού παραλίας στο Δήμο ΒΙΑΝΝΟΥ, για το έτος 2021 και μέχρι 31-12-2022.
7. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2021 και εγγραφή πιστώσεων για οφειλές παρελθόντων οικονομικά
ετών(οφειλές σε εφημερίδες)
8. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τροποποίηση προϋπολογισμού 2021και
εγγραφή πίστωσης για την κάλυψη αναγκών αποφυγής διάδοσης του Κορωνοϊού COVID-19
(μισθοδοσία υπαλλήλων)
9. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τροποποίηση προϋπολογισμού και εγγραφή
πίστωσης για το έργο «Συντήρηση-Αποκατάσταση δημοτικής Οδοποιίας προς Λουτράκι
Βιάννου»
10. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τροποποίηση προϋπολογισμού 2021και
εγγραφή πίστωσης για την «Προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος»
11. Έκθεση εσόδων - εξόδων Α΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού
έτους 2021
12. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του κ. Δημάρχου & αποζημίωσης δαπάνης αυτής
13. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ: ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ
"ΑΦΡΑΤΙ" ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΥ»
14. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ»
15. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ
ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΥΚΟΥ»
16. Παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΡΘΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΤΩ ΣΥΜΗΣ ΠΕΥΚΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΙΟΥ-ΚΡΕΒΒΑΤΑ-ΑΜΙΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ»
17. Έγκριση του 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ και του 1ου
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ
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ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ»
18. Έγκριση του 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ και του 1ου
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Βελτίωση - Ασφαλτόστρωση δρόμου οικισμού Καψαλών (παραλία διασταύρωση δημοτικού δρόμου ‘Κερατόκαμπος-Άρβη' - Τίμιος Σταυρός-Κερατόκαμπος)»
19. Έγκριση του 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ
ΜΕ Τ. ΚΑ 2013ΕΠ40200001 υποέργο: Ασφαλτόστρωση δρόμου προς Παναγία Δέτη της Τ.Κ.
Μιλλιαράδων»
20. Έγκριση πρακτικού Ι του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Ανάπλαση τμήματος
οικισμών Συκολόγου & Κάτω Βιάννου»

Παρακαλείσθε την 24η Μαΐου 2021 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 11:00 π.μ έως
14:00 μ.μ να ενημερώσετε είτε ηλεκτρονικά το γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών
Οργάνων του Δήμου στο e-mail: giannismeramv@gmail.com ή στο e-mail: meramv@yahoo.gr
για την θέση σας επί του κάθε θέματος, ψηφίζοντας: «ΥΠΕΡ» ή «ΚΑΤΑ» ή «ΑΠΟΧΗ» ή
«ΛΕΥΚΟ», σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν,
είτε μέσω επιστολής
που θα περιλαμβάνει την σαφή τοποθέτησή σας επί των θεμάτων, το ονοματεπώνυμό σας
και την υπογραφή σας. Η επιστολή μπορεί να περιέχει την τοποθέτηση και περισσότερων
του ενός μελών και μπορεί να σταλεί με fax στον αριθμό 28950 22860 του Δήμου Βιάννου
(υπεύθυνες δηλώσεις από μέλη της Οικονομικής επιτροπής θα γίνονται δεκτές). Για τις
εισηγήσεις των θεμάτων σας αποστέλλουμε ηλεκτρονικά (μέσω της γραμματείας της
Οικονομικής επιτροπής το συνοδευτικό απαραίτητο ενημερωτικό υλικό.Οι αποφάσεις που
θα ληφθούν, θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο της επιτροπής στην πρώτη, μετά τη λήψη
της απόφασης, τακτική συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε

ΜΗΝΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ
1.Απαιτείται για τη σχετική διαδικασία δια περιφοράς η συμμετοχή τουλάχιστον των 2/3
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των μελών του οργάνου . 2.Συμμετέχοντα (παρόντα) στη συνεδρίαση θεωρούνται τα μέλη
που έχουν αποστείλει την ψήφο τους μέχρι την ώρα που καθορίζεται ανωτέρω, δηλαδή για
την συγκεκριμένη συνεδρίαση από ώρα 11:00 π.μ έως 14:00 μ.μ . Τα μέλη που δεν θα
αποστείλουν ψήφο μέχρι την ώρα 14:00 μ.μ θεωρούνται μη συμμετέχοντα (απόντα).
3.Είναι προφανές ότι στις συνεδριάσεις δια περιφοράς τα στάδια της συζήτησης
πρωτολογίας & δευτερολογίας παραλείπονται αφού η συνεδρίαση δεν γίνεται με την
συνηθισμένη διαδικασία και δεν υπάρχει φυσική παρουσία.
4.Κάθε μέλος της Οικονομικής επιτροπής μπορεί να ζητά περαιτέρω στοιχεία επί των
εισηγήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
5.Οι συμμετέχοντες στη συνεδρίαση εφόσον θέλουν να τοποθετηθούν και αναλυτικότερα
μπορούν μαζί με την αποστολή του e–mail με το οποίο θα δηλώσουν την ψήφο τους να
τοποθετηθούν εκτενέστερα για αυτή.

Σχετικά αρχεία
Πρόσκληση - Αρχείο pdf ( 227 KB)
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