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Απιθ. Ππωη. 1

Π Ρ Ο  Κ Λ Η  Η
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΓΙΓΤΜΟΣΔΙΥΟΤ
ΜΔ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ
Καλείζηε να ζςμμεηέσεηε ζηην 1ε /2021 ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηος Γημοηικού ςμβοςλίος, η οποία θα
ππαγμαηοποιηθεί, ηελ 15ε ηνπ κελόο Ιαλνπαξίνπ 2021 εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 19:00 κ.κ.,
ζπλεδξίαζε κε ηειεδηάζθεςε ζύκθσλα κε ηηο αθόινπζεο εγθύθιηεο νδεγίεο θαη γηα ηε
ιεηηνπξγία ησλ ζπιινγηθώλ νξγάλσλ ησλ δήκσλ:
1. Σο άπθπο 67 ηος Ν.3852/2010 όπωρ ηποποποιήθηκε όπωρ αςηό ηποποποιήθηκε από ηο άπθπο 74
ηος Ν. 4555/18 και ηα άπθπα 177 και 184 ηος Ν. 4635/19
2. Σιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 10 ηηρ από 11-03-2020 ΠΝΠ “Καηεπείγονηα μέηπα ανηιμεηώπιζηρ ηων
απνηηικών ζςνεπειών ηηρ εμθάνιζηρ ηος κοπωνοϊού COVID-19 και ηηρ ανάγκηρ πεπιοπιζμού ηηρ
διάδοζήρ ηοςρ” (ΦΔΚ 55/η.Α/11-3-2020)
3. Σιρ
απιθ.
18318/13-03-2020
και
40/20930/31-03-2020,
163/33282/29-05-2020,
ΓΙΓΑΓ/Φ.69/133/οικ.20764/07.11.2020,426/77233/13.11.2020 και ΓΙΓΑΓ/θ.69/136/οικ.22080/3011-2020 και ΓΙΓΑΓ/θ.69/138/οικ.22959/14-12-2020 εγκςκλίοςρ ηος ΤΠΔ, καθώρ και ηην ςπ΄ απιθ.
Γ1α/ΓΠ.οικ.: 1293/8.1.2021 (ΦΔΚ Β΄30/8-1-2021) ΚΤΑ πος αθοπά «Έκηακηα μέηπα πποζηαζίαρ ηηρ
δημόζιαρ ςγείαρ από ηον κίνδςνο πεπαιηέπω διαζποπάρ ηος κοπωνοϊού COVID-19 ζηο ζύνολο ηηρ
Δπικπάηειαρ για ηο διάζηημα από ηην Γεςηέπα 11 Ιανοςαπίος 2021 και ώπα 6:00 έωρ και ηη Γεςηέπα 18
Ιανοςαπίος 2021 και ώπα 6:00».
ΗΜΔΡΗΙΑ
Α/Α
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ΓΙΑΣΑΞΗ

ΘΔΜΑΣΑ
«1ε Σξνπνπνίεζε Σερληθνύ Πξνγξάκκαηνο 2021»

ΔΙΗΓΗΣΗ/ΣΡΙΑ

2

Έγθξηζε πξαθηηθνύ εηδηθήο επηηξνπήο γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο
αθαηαιιειόηεηαο ή αζύκθνξνπ θπθινθνξίαο νρεκάησλ θαη
κεραλεκάησλ ηνπ Γήκνπ Γηδπκνηείρνπ.

κ.Μπιλιακάκηρ

3

Καζνξηζκόο αλσηάηνπ νξίνπ δαπάλεο εμόδσλ θεδείαο αηξεηώλ
Γήκνπ Γηδπκνηείρνπ γηα ην νηθ. Έηνο 2021

κ. Σζιμπανλιώηηρ

4

πγθξόηεζε
επηηξνπήο
αμηνιόγεζεο
Γηδπκνηείρνπ (Ν. 4412/2016)

κ. Σζιμπανλιώηηρ

ελζηάζεσλ

ηνπ

Γήκνπ

5 « πγθξόηεζε επηηξνπήο παξαιαβήο πξνκεζεηώλ (Ν. 4412/2016) πνπ
πιεξώλνληαη από ηνλ ππόινγν ηεο παγίαο πξνθαηαβνιήο γηα ην νηθ.
έηνπο 2021, ηνπ Γήκνπ Γηδπκνηείρνπ
6

πγθξόηεζε επηηξνπήο παξαιαβήο ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ
Παξνρήο Τπεξεζηώλ, ηνπ Γήκνπ Γηδπκνηείρνπ νηθ. έηνπο 2021

κ. Σζιμπανλιώηηρ

κ. Σζιμπανλιώηηρ

πγθξόηεζε επηηξνπήο παξαιαβήο γηα ηε δεκόζηα ζύκβαζε:
‘πξνκήζεηα δσνηξνθώλ’ Γήκνπ Γηδπκνηείρνπ γηα ην νηθ. έηνο 2021

κ. Σζιμπανλιώηηρ
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πγθξόηεζε επηηξνπήο παξαιαβήο γηα ηε δεκόζηα ζύκβαζε:
‘πξνκήζεηα ειαζηηθώλ-θίιηξσλ νρεκάησλ & κεραλεκάησλ’ Γήκνπ
Γηδπκνηείρνπ γηα ην νηθ. έηνο 2021

κ. Σζιμπανλιώηηρ

9

Αληηθαηάζηαζε Μειώλ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ρνιηθήο Δπηηξνπήο
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Γηδπκνηείρνπ
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κ. Γήμαπσορ

εκείσζε: ην link είλαη https://valkanieirinikaisiaoe.my.webex.com/join/dimosdid
αληηκεησπίζεηε θάπνην πξόβιεκα ηειεθσλήζηε ζην 6999297939
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Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ

ΓΔΧΡΓΙΑΓΗ ΛΔΧΝΙΓΑ

