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Ελαφόνησος, 12/04/2021
ΠΡΟΣ Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΜΕΝΤΗ ΚΑΤΙΝΑ, ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΙΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του
Δημ.,ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Πρόσκληση για συνεδρίαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

Σύμφωνα με : α) το άρθρο 184 του ν. 4365/2019 β)το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού
περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης
Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020) γ)την
με

αριθ. Πρωτ. 77233/13-11-2020/εγκ. 426 του Υπ. Εσωτερικών δ)το άρθρο 67 του ν.3852/2010

Καλείστε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα
πραγματοποιηθεί την 16 Απριλίου 2021, ημέρα Παρασκευή, ώρα 09:00 π.μ. και ώρα λήξης την
10:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:
1. Εισήγηση αναμόρφωσης προϋπολογισμού, για «Δαπάνη σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου για
την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στην πρόσκληση ΑΤ02 “Ολοκληρωμένη διαχείριση
αστικών λυμάτων” του προγράμματος “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”, για το έργο με τίτλο“ Κατασκευή
ΕΕΛ Δήμου Ελαφονήσου”. , κατά το ποσό των (6.200,00)€».
2.

Εξειδίκευση πίστωσης για σύνταξη κυκλοφοριακής μελέτης Ελαφονήσου

3. Περί άσκησης εφέσεων κατά των υπ’ αριθμ. Α100, Α101, Α102, Α103 και Α144/2021 αποφάσεων του Β΄ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης
4. Έγκριση παραίτησης του Δήμου από το ασκηθέν ένδικο βοήθημα ενώπιον του Συμβουλίου της
Επικράτειας, της από 15/03/2019 (και μ’ αυξ. αριθμ. καταθ.901/15-03-2019) αίτησης ακύρωσης
κατά Του Ελληνικού Δημοσίου, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών ΠΕΡΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ Της υπ’ αριθμ. οικ. 2/6748/ΔΑΓΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β’ 104) απόφασης του Υπ.
Οικονομικών που αφορά τον καθορισμό της λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών και τον ταμειακό προγραμματισμό των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παρ. 10 άρθρ. 69α
ν. 4270/2014 ως ισχύει, κατά το μέρος που συμπεριλαμβάνει στο πεδίο εφαρμογής της, τους

ΟΤΑ Α΄ βαθμού με ορισθείσα δικάσιμο την 01/06/2021
5. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής 2020
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, την 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 και μέχρι ώρα 10:00 π.μ καλείστε να απαντήσετε επί
των ανωτέρω θεμάτων με email στο dimos@elafonisos.gov.gr
Υπάρχει δυνατότητα για όσους συμβούλους επιθυμούν

να συμπληρώσουν στις συνημμένες εισηγήσεις

που αποστέλλουμε με την παρούσα, εγγράφως την ψήφο τους.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Λιάρου Ευσταθία
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