
 

                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Αγαθονήσι  16 Μαΐου  2019 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ                                          Αριθ. Πρωτ.    

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ           1230                                
 

Ταχ. Δ/νση:  Αγαθονήσι  850 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Πληροφορ.:  Σ. Γιαμαίος 

Τηλέφ.: 22470 29009                                                                          

Φαξ: 22470 29010                                                                    

e-mail: agathon@otenet.gr                   ΠΡΟΣ:   1) Δήμαρχο Αγαθονησίου  κ. Ευάγγελο Κόττορο 

                                                                          2) Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου: 

                                                                                Κανέλλη Ιωάννη του Αντωνίου 

                                                                                Κόττορο Θεολόγο του Ευαγγέλου 

                                                                                Κόττορο Γεώργιο του Κωνσταντίνου  

                                                                                Κόττορο Μάρκο του Εμμανουήλ                                                                                       

                                                                                Κατσουλιέρη Ιωάννη του Εμμανουήλ 

                                                                                Αγγελινό Κωνσταντίνο του Μηνά 

                                                                                Κυπραίο Ιωάννη του Αποστόλου 

                                                                                Μελιανό Χριστόδουλο του Ιωάννη 

                                                                                Μιχελή Παρασκευή του Γεωργίου 

                                                                                Σανδαλή Βασιλική του Μάρκου                                                                            

                                                                                Κόττορο Γεώργιο του Δημητρίου 

                                                                                Κατσουλιέρη Νικόλαο του Ευθυμίου                                                                        

ΘΕΜΑ:    Πρόσκληση σε συνεδρίαση 
 

        Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα  

διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 20 Μαΐου  2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα  20.30   

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  67  του Ν. 3852/2010  και 159 του Δ.Κ.Κ. για συζήτηση και 

 λήψη αποφάσεων  στα  παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης: 

 

 Ενημέρωση Δημάρχου 

 

1. ΄Εγκριση 3
ης

 αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Δήμου Αγαθονησίου οικ. έτους 2019. 

2. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στην Κω για τις ταμειακές υποθέσεις του Δήμου Μαΐου 2019. 

                                                                                  

 *   Στις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 (Α΄114) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων», ορίζονται τα εξής:  « Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την 

εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που 

αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης». 

Και τα δύο (2) παραπάνω θέματα  της ημερήσιας διάταξης αφορούν έκτακτες περιπτώσεις επείγουσας και 

απρόβλεπτης ανάγκης και ειδικότερα:  

Το πρώτο θέμα αφορά αναμόρφωση δύο (2) κωδικών εσόδων και εξόδων, επειδή δεν είχε εγγραφεί πίστωση 

για καθαριότητα και διαμόρφωση παραλιών και λόγω των τελευταίων ακραίων καιρικών φαινομένων έχουν 

συσσωρευτεί  πολλά φερτά και απαιτείται λόγω της θερινής περιόδου καθαριότητα και διαμόρφωση των 

διαβρωμένων τμημάτων. 

Στο δεύτερο θέμα υπάρχει αναγκαιότητα μετακίνησης του Δημάρχου στην Κω για τακτοποίηση οικονομικών 

θεμάτων του Δήμου μήνα Μαΐου (εισπράξεις – πληρωμές – κλείσιμο ταμείου) επειδή η ταμειακή διαχείριση 

διεξάγεται από το Γραφείο  Παρακαταθηκών  Δ.Ο.Υ. Κω.                                                                      

 

                                                                              Ο  Πρόεδρος του Δ. Σ.                                  

                                                                                    

                                                                                                                                                                 

                                                                                     Σταύρος  Χ.  Γιαμαίος  

mailto:agathon@otenet.gr

