Προς:
- θ. Γήκαρτο
- Σα ηαθηηθά κέιε ηοσ Γεκοηηθού σκβοσιίοσ Γήκοσ
Γηδσκοηείτοσ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ
ΛΟΚΟ ΔΒΡΟΤ
ΓΖΚΟ ΓΗΓΤΚΟΣΔΗΥΟΤ

Γηδσκόηεητο 11-11-2021
Αρηζ. Πρφη. 24
Π Ρ Ο  Κ Λ Η  Η

ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ
ΓΙΓΤΜΟΣΔΙΥΟΤ
ύκθφλα κε ηο άρζρο 67 ηοσ Λ. 3852/2010, όπφς ηροποποηήζεθε από ηο άρζρο 74 ηοσ N.
4555/18 θαη ηα άρζρα 177 θαη 184 ηοσ N. 4635/19 θαη ηελ σπ’ αρηζκ. ΓΗΓΑΓ/Φ.69/180 οηθ.
17530/13-09-2021 εγθύθιηο ηοσ Τποσργείοσ Δζφηερηθώλ (ΑΓΑ: ΩΘΦΤΚΣΙ-Η2Δ) θαη ηελ
Γ1α/ΓΠ.οηθ. 69136/4-11-2021 (ΦΔΘ Β΄5138) ΘΤΑ ποσ αθορά ηελ σποσργηθή απόθαζε
“Έθηαθηα κέηρα προζηαζίας ηες δεκόζηας σγείας από ηολ θίλδσλο περαηηέρφ δηαζποράς ηοσ
θορφλοχού COVID-19 ζηο ζύλοιο ηες Δπηθράηεηας γηα ηο δηάζηεκα από ηελ άββαηο 6
Λοεκβρίοσ 2021 θαη ώρα 06:00 έφς θαη ηε Γεσηέρα 22 Λοεκβρίοσ 2021 θαη ώρα 06:00”
Θαιούληαη ηα κέιε ηοσ Γεκοηηθού σκβοσιίοσ δηα δώζεο θαη ηαπηόρξνλα κε
ηειεδηάζθεςε (κεηθηή) Σαθηηθή σλεδρίαζε ζηης 15-11-2021 εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα
20:00 ζηο Γεκοηηθό Θαηάζηεκα ζηελ αίζοσζα Γεκοηηθού σκβοσιίοσ γηα ζσδήηεζε θαη ιήυε
αποθάζεφλ γηα ηα παραθάηφ ζέκαηα:
Αλαθοηλώζεης από ηολ θ. Πρόεδρο.
Αλαθοηλώζεης από ηολ θ. Γήκαρτο.
Αλαθοηλώζεης - προηάζεης - ερφηήζεης από ηοσς Γεκοηηθούς σκβούιοσς.
ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ
Α/Α

ΘΔΜΑΣΑ

ΔΗΖΓΖΣΖ/ΣΡΗΑ

1

Έγθξηζε ηξηκεληαίαο έθζεζεο πξνϋπνινγηζκνύ Γ΄ ηξηκήλνπ Οηθ.
έηνπο 2021

θ. Σζηκπαλιηώηες

2

Οξηζκόο κειώλ γηα ηελ Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο γηα ηελ
πξάμε «ΑΝΟΙΚΣΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΓΙΓΤΜΟΣΔΙΥΟΤ»

θ. Σζηκπαλιηώηες

3

Αλάθιεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 102/2021 απόθαζε Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ «Έγθξηζε Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο Καζαξηόηεηαο
Γήκνπ Γηδπκνηείρνπ »

θ. Κπηιηαθάθες

4

Έγθξηζε εηζόδνπ - εμόδνπ ζε γήπεδν ηδηνθηεζίαο ηεο Δβξνθάξκα
ΑΒΔΔ ζε εθηόο ζρεδίνπ πεξηνρή Γήκνπ Γηδπκνηείρνπ

θ. Εαρθάδες

5

Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 7/2020 Α.Γ.. κε ζέκα: «πγθξόηεζε
επηηξνπήο
παξαιαβήο
ηεο
πξνκήζεηαο
θαπζίκσλ
θαη
ειαηνιηπαληηθώλ γηα ην νηθ. έηνο 2020»

θ. Σζηκπαλιηώηες

6

Δπί αηηήζεσο ηεο θ.
θαηνηθίαο

θ. Σζηκπαλιηώηες

Βειήνγινπ εβηά γηα δηάζεζε ιπόκελεο

Οη Γεκνηηθνί ύκβνπινη, νη νπνίνη δελ πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο εκβνιηαζκνύ ή λόζεζεο,
ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. Γ1α/Γ.Π. νηθ. 55732 ΚΤΑ (ΦΔΚ 42140/Β’ /13-09-2021) θαη ηελ
ππ’ αξηζκ. ΓΙΓΑΓ/Φ.69/180/13-09-2021 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, ζα
ζπκκεηάζρνπλ ζηελ ζπλεδξίαζε κέζσ ηειεδηάζθεςεο.

Οη Γεκνηηθνί ύκβνπινη, νη νπνίνη ζα παξαζηνύλ ζηελ ζπλεδξίαζε, ππνρξενύληαη λα
επηδείμνπλ ην πηζηνπνηεηηθό εκβνιηαζκνύ ή λόζεζεο πξηλ από ηελ είζνδό ηνπο ζηελ Αίζνπζα
πλεδξηάζεσλ.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΓΖΚΟΣΗΘΟΤ ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ

ΓΔΩΡΓΗΑΓΖ ΙΔΩΛΗΓΑ

