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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ                                     Προς: Μέλη Διοικητικού     
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ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α)                         
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   
 

 Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α. σύμφωνα με την 

υπ’ αριθμ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιο, με το άρθρο 10 

της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα 

μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 

Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α’ 55), ρυθμίζονται 

θέματα σύγκλησης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων 

των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων 

κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού 

COVID-19, προς συμμόρφωση με τις γενικές οδηγίες υγιεινής καθώς και με την υπ’ 

ριθμ. 40/20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών σας προσκαλεί σε 

τακτική συνεδρίαση διά περιφοράς (τηλεφωνικά) την Τετάρτη 08/04/2020 και ώρα 

14:30  έως 15: 15 με θέματα:   

1.  Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την υπηρεσία δημιουργίας 
λογαριασμού και χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας για υλοποίηση 
διαδικτυακών σεμιναρίων, ομιλιών, εργαστηρίων δημιουργικής 
απασχόλησης για παιδιά, σεμιναρίων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. 

2. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την υπηρεσία οργάνωσης και 
σχεδιασμού διαδικτυακής δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και 
ενηλίκων μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. 

3. Λήψη απόφασης για 3η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Οικονομικού 
Έτους 2020 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αιγιαλείας. 

4. Λήψη απόφασης έγκρισης ή μη ένταξης ενός νέου εξυπηρετούμενου στο 
Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι που υλοποιεί η επιχείρηση. 

 

 

 Η Πρόεδρος Δ.Σ 
 

                                                                                     Μαρία Τσουκαλά 
 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 
 



Πιο συγκεκριμένα, για τη διεξαγωγή της δια περιφοράς συνεδρίασης απαιτείται η 
έκδοση πρόσκλησης. Στην πρόσκληση αντί τόπου συνεδρίασης αναγράφεται ότι 
αυτή θα διεξαχθεί δια περιφοράς και ο τρόπος (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 
τηλεφώνου, κ.ά.) και διαδικασία διεξαγωγής της. Επίσης, στην πρόσκληση 
περιλαμβάνονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς και ο χρόνος έναρξης 
και λήξης της συνεδρίασης. Για την έκδοση και γνωστοποίηση της πρόσκλησης στα 
μέλη του συλλογικού οργάνου, εφαρμογή έχουν οι ισχύουσες διατάξεις. Ο 
πρόεδρος του συλλογικού οργάνου οφείλει να αποστέλλει έγκαιρα στα μέλη τις 
εισηγήσεις των θεμάτων καθώς και την πρόταση επί της οποίας τα μέλη καλούνται 
να ψηφίσουν για κάθε θέμα.3 Τα μέλη εν συνεχεία αποστέλλουν τη ψήφο τους με 
οποιοδήποτε τρόπο υποδεικνύεται από τον πρόεδρο (π.χ. ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο, μήνυμα κινητής τηλεφωνίας, τηλεομοιότυπο, κ.ά.) κατά το 
διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης. 
 
Ο νομοθέτης θέτει, πλέον με την ΠΝΠ της 30ης Μαρτίου 2020 (Α΄75), ως μόνη 
προϋπόθεση για τη νομιμότητα της συνεδρίασης δια περιφοράς, τη συμμετοχή, έως 
την 31η Μαΐου 2020, του ενός δευτέρου (1/2) των μελών του οικείου συμβουλίου. 7 
Δεν απαιτείται, ωστόσο, η λήψη διακριτής, εκ των προτέρων απόφασης με την 
οποία τα μέλη θα αποφαίνονται για τη διεξαγωγή ή μη της συνεδρίασης δια 
περιφοράς, αλλά θεωρείται ότι η συμμετοχή αυτή εξασφαλίζεται αν, έστω και σε 
ένα θέμα της ημερήσιας διάταξης, ψηφίσουν συνολικά είτε θετικά, είτε αρνητικά, 
είτε δηλώσουν έστω ότι απέχουν από τη ψηφοφορία (δήλωση παρόν), τουλάχιστον 
το ½ των μελών. Σημειώνεται ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται με τον τρόπο 
αυτό, ανακοινώνονται από τον πρόεδρο του συλλογικού οργάνου στην πρώτη 
συνεδρίαση, μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού 
COVID-19. 


