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ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Ταχ. Δ/νση           : N.E.O. Πατρών- Αθηνών ΠΡΟΣ: Συνημμένο πίνακα αποδεκτών
Ταχ. Κώδικας       : 26441 (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
Πληροφορίες : Γ. Αγγελοπούλου 
Τηλ. : 2613 613536, 517 - 518
E-mail : grammateia.ps.pde@pde.gov.gr

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείστε όπως συμμετάσχετε στη 14η έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που θα διεξαχθεί δια περιφοράς την 24η 
Αυγούστου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των 
άρθρων 167 παρ. 1 & 2 και 168 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010), όπως αυτό 
τροποποιήθηκε με το αρ. 184 παρ. 2 του Ν. 4635/19 (ΦΕΚ 167Α/30-10-2019), για τη 
συζήτηση και λήψη απόφασης του παρακάτω κατεπείγοντος θέματος ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο : Ορισμός τόπου των επόμενων δύο συνεδριάσεων του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.

Η συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα λόγω της ανάγκης πραγματοποίησης συνεδρίασης του Π.Σ. στην 
Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας, μετά τις πρόσφατες πυρκαγιές.

Η συνεδρίαση γίνεται δια περιφοράς σε εφαρμογή των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, σύμφωνα με την 
ΠΝΠ  (ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020) αρ. 10 «κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού 
COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των 
διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς 
κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’87), είτε διά 
τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των 
συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών». 

Παρακαλούμε για απάντησή σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε περίπτωση διαφωνίας σας με το 
περιεχόμενο της εισήγησης. 

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας

Παναγιώτης Παπαδόπουλος
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

Αποδέκτες Πρόσκλησης:

1. κ. Νεκτάριο Φαρμάκη, Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
2. κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος
3. κ.κ. Περιφερειακούς Συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος

Κοινοποίηση:

1. Εκτελεστικό Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
2. Περιφερειακό Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης
3. M.M.E. 
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