
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

Στοιχεία Μέλους ΔΕΔ

Ψαχνά,   27/1/2021

 

Όνομα
Επώνυμο:
Δ/νση:
Τηλ.:
e-mail:

……………………….
……………………….
……………………….
………………………..
………………………..

ΠΡΟΣ
1. Πρόεδρο Δημοτικού 
Συμβουλίου 
2. Γραμματεία Επιτροπής 

Ε Ι Δ Ι Κ Ο  Ε Ν Τ Υ Π Ο  Ψ Η Φ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Σ
Δ Ι Α  Π Ε Ρ Ι Φ Ο Ρ Α Σ   Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ  Δ . Ε . Δ .

Ημερομηνία συνεδρίασης: 08/02/2021
Ώρα έναρξης :    17:00
Ώρα λήξης :    19:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

ΘΕΜΑ 1ο.    Γνωμοδότηση στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με το Τεχνικό
Πρόγραμμα  και  το  Ετήσιο  Πρόγραμμα  Δράσης  του  Δήμου  Διρφύων-
Μεσσαπίων οικονομικού έτους 2021.

Ψήφος  
ΥΠΕΡ :
ΚΑΤΑ:
ΛΕΥΚΟ:
ΠΑΡΩΝ :    

ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ :

………………………………………………………………………………………………………………………...
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
..

Ελληνική   
 
 
 
 



ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

………………………………………………………………………………………………………………………...
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

ΘΕΜΑ 2ο.    Διατύπωση γνώμης και υποβολή προτάσεων για την κατάρτιση
του  προσχεδίου  του  Προϋπολογισμού  του  Δήμου  Διρφύων-Μεσσαπίων
οικονομικού έτους 2021.

Ψήφος  
ΥΠΕΡ :
ΚΑΤΑ:
ΛΕΥΚΟ:
ΠΑΡΩΝ :    

ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ :

………………………………………………………………………………………………………………………...
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

………………………………………………………………………………………………………………………...
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ



ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

1. Για τη δια περιφοράς λήψη απόφασης απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον

των 2/3 των μελών του συλλογικού οργάνου.

2. Δεν απαιτείται 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 σε αυτή εξασφαλίζεται αν,  έστω και σε ένα

θέμα της ημερήσιας διάταξης ψηφιστεί συνολικά είτε θετικά, είτε αρνητικά, είτε

δηλώσουν έστω ότι απέχουν από την ψηφοφορία (δήλωση παρόν). 

3. Στο επάνω μέρος του εντύπου συμπληρώνονται τα στοιχεία του μέλους της

Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (ονοματεπώνυμο, παράταξη, τηλέφωνο,

διεύθυνση, e-mail).

4. Η  ψηφοφορία γίνεται  για κάθε θέμα ξεχωριστά και  συμπληρώνεται  με  την

ένδειξη Χ ή ολογράφως η προτίμηση του κάθε δημοτικού συμβούλου  (υπέρ,

κατά,  λευκό,  παρών),  το  αργότερο  μέχρι  την έναρξη της συνεδρίασης,

όπως αυτή αναγράφεται στην πρόσκληση. 

5. Τα  συμμετέχοντα  στο  όργανο  μέλη  έχουν  δικαίωμα  να  καταχωρήσουν την

γραπτή γνώμη, πρόταση, τοποθέτησή και τις παρατηρήσεις τους επί κάθε

θέματος  που  περιλαμβάνεται  στην  ημερήσια  διάταξη.  Οι  τοποθετήσεις  των

μελών θα καταχωρηθούν στα πρακτικά της συνεδρίασης. 

6. Το ειδικό έντυπο ψηφοφορίας θα αποστέλλεται  στο mail  της γραμματείας

dioikisi  @  ddm  .  gov  .  gr. 

7. Μέλη που δεν διαθέτουν  email  μπορούν να ενημερώνουν την Πρόεδρο της

Δημοτικής  Επιτροπής  Διαβούλευσης  για  την  ψήφο  τους  τηλεφωνικά  στο

τηλ. 2228350218 ,  είτε να κατατεθεί στο πρωτόκολλο του Δήμου,  εντός

του ίδιου ως άνω χρονικού διαστήματος διεξαγωγής της συνεδρίασης.

8. Συμμετέχοντα  (παρόντα) στη συνεδρίαση  θεωρούνται τα μέλη που έχουν

αποστείλει την ψήφο τους μέχρι την ώρα που καθορίζεται στην πρόσκληση

της συνεδρίασης, 

9. Τα  μέλη  που  δεν  θα  αποστείλουν  ψήφο  και  γνώμη  κατά  το  ανωτέρω

χρονικό διάστημα θεωρούνται μη συμμετέχοντα (απόντα).

mailto:dioikisi@ddm.gov.gr


10. Είναι προφανές ότι στις δια περιφοράς συνεδριάσεις, τα στάδια της συζήτησης,

πρωτολογίας και δευτερολογίας παραλείπονται αφού η συνεδρίαση δεν γίνεται

με τη συνήθη διαδικασία και δεν υπάρχει φυσική παρουσία.

11. Οι  αποφάσεις  που  θα  ληφθούν  με  την  δια  περιφοράς  διαδικασία  θα

ανακοινωθούν από την Πρόεδρο του συλλογικού οργάνου στην πρώτη τακτική

συνεδρίαση  μετά  τη  λήξη  των  μέτρων  αποφυγής  διάδοσης  του  κορωνοϊού

COVID-19, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 


