ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 33ης/11-10-2021 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Βελβεντού.
Αριθ. απόφασης: 144/2021
ΘΕΜΑ:

Έγκριση μετάβασης αιρετών για τη συμμετοχή στο ετήσιο τακτικό
συνέδριο της ΚΕΔΕ.

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 11η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2021, ημέρα
της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού,
συνήλθε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση (τηλεδιάσκεψη), λόγω των μέτρων
προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 3124/710-2021 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με το άρθρο 75
του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα επτά (7):
Παρόντες
Απόντες
1 Στεργίου Μανώλης, Δήμαρχος
2 Ζορζοβίλης Ζήνων, Αντιδήμαρχος
3 Τσέγκος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος
4 Αγγέλης Δημήτριος
5 Εμμανουήλ Δημήτριος
6 Καμκούτης Θωμάς
7 Τέτος Νικόλαος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ελένη Ζορζοβίλη, υπάλληλο του Δήμου
Βελβεντού, κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού.
Ο Πρόεδρος για το 6ο θέμα της συνεδρίασης, απέστειλε ηλεκτρονικά στα μέλη
την εισήγηση, η οποία ανέφερε τα εξής:
Η ΚΕΔΕ πραγματοποιεί το ετήσιο τακτικό συνέδριο στη Θεσσαλονίκη στις 14-16
Οκτωβρίου 2021.
Με βάση την πρόσκληση και λόγω των περιορισμών της πανδημίας καλείται να
συμμετάσχει μόνον ο Δήμαρχος Στεργίου Εμμανουήλ, ο οποίος θα μετακινηθεί με ΙΧ
αυτοκίνητο στις 14/10/2021 και θα επιστρέψει στην έδρα του στις 16/10/2021 μετά το
πέρας των εργασιών του Συνεδρίου.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση και μετά από
διαλογική συζήτηση.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη μετάβαση του Δημάρχου Στεργίου Εμμανουήλ στη Θεσσαλονίκη
από 14 ως 16 Οκτωβρίου για τη συμμετοχή του στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της
ΚΕΔΕ.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 144 / 2021.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως
ακολούθως.
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
(σφραγίδα – υπογραφή)
(υπογραφές)
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Ακριβές απόσπασμα
Βελβεντό, 11 Οκτωβρίου 2021
Ο Πρόεδρος
Μανώλης Κ. Στεργίου
Δήμαρχος Βελβεντού
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