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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου»
Σας προσκαλούμε, σε δια περιφοράς, τακτική συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του
Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης, την Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020, μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου και ώρα έναρξης 12:00 – 14:00 ώρα λήξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
95 του Ν.3463/2006 «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ 114/Α/08.06.2006), του άρθρου 67
του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010) και τις διατάξεις του άρθρου 184 του
Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών εμφάνισης κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», τις με
αριθμό 18318/13.03.2020, 40/31.03.2020 και 163/33282.29.05.2020 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ., την
αριθμ.πρωτ.9525/02.07.2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας
προκειμένου να ληφθούν σχετικές αποφάσεις στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα: Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης.
Εισηγητής: Ιωάννης Ζήσης, αναπληρωτής προϊστάμενος Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών
Υπηρεσιών.

Ο πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου
Ηλίας Ασκαρίδης
Αποδέκτες πίνακα αποδεκτών:
1. Φεβρωνία (Φένια) Αχταρίδου
2. Δημήτρης Γκαγκαλίδης
3. Ιωάννης Ζερενίδης
4. Ιπποκράτης Καμαρίδης
5. Πασχάλης Λύρατζης
6. Σουά Μπεκήρ Ογλού
7. Αλεξάνδρα Νικολαΐδου
8. Σοφία Ρώσσογλου
9. Εμμανουήλ Φανουράκης
10. Ειρήνη Χαριτωνίδου
11. Γιώργος Χατζηθεοδώρου
12. Ανέστης Χατζόπουλος
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
1. Για τη δια περιφοράς λήψης απόφασης απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον των 1/2 των
μελών του οργάνου.
2. Εκδίδεται η πρόσκληση συνεδρίασης με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, που
αποστέλλεται στα μέλη τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση.
3. Στην πρόσκληση αναγράφονται ημέρα και ώρα έναρξης-λήξης συνεδρίασης παρά το
γεγονός ότι δεν υπάρχει αυτοπρόσωπη παρουσία των μελών
4. Μαζί με την πρόσκληση αποστέλλονται οι εισηγήσεις των θεμάτων για τα οποία θα ληφθεί
απόφαση
5. Τα συμμετέχοντα στο όργανο μέλη, έχουν δικαίωμα να αποστείλουν με e-mail την ψήφο
τους επί κάθε θέματος που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη το αργότερο μέχρι δύο
(2) ώρες μετά την ώρα σύγκλησης όπως αυτή αναγράφεται στην πρόσκληση
6. Η ψήφος του κάθε μέλους (ναι, όχι (με αιτιολόγηση), λευκό, παρών) θα αποστέλλεται με email στο ΚΠΔΞ (stegipolitismou@gmail.com)
7. Συμμετέχοντα (παρόντα) στη συνεδρίαση θεωρούνται τα μέλη που έχουν αποστείλει την
ψήφο τους μέχρι την ώρα που καθορίζεται ανωτέρω, δηλαδή μέχρι την πάροδο δύο(2) ωρών
από την ώρα σύγκλησης όπως αυτή αναγράφεται στην πρόσκληση κάθε συνεδρίασης
8. Είναι προφανές ότι στις δια περιφοράς συνεδριάσεις, τα στάδια της συζήτησης πρωτολογίας
και δευτερολογίας παραλείπονται, αφού η συνεδρίαση δε γίνεται με τη συνήθη διαδικασία
και δεν υπάρχει φυσική παρουσία
9. Οι αποφάσεις που θα ληφθούν με την δια περιφοράς διαδικασία θα ανακοινωθούν από τον
Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων
αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
10. Κάθε μέλος του συλλογικού οργάνου μπορεί να ζητά περαιτέρω στοιχεία επί των
εισηγήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
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