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Γιδσμότειτο 09-02-2022
Αριθ. Πρωτ. 802

Προς: Σακτικά μέλη τοσ Γημοτικού σμβοσλίοσ
Γήμοσ Γιδσμοτείτοσ

Π Ρ Ο  Κ Λ Η  Η
ΔΙΓΙΚΗ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΓΙΓΤΜΟΣΔΙΥΟΤ
Σύκθσλα κε όζα πξνβιέπνληαη: α) ζηα άξζξα 64, 67 θαη 74 ηνπ Ν. 3852/2010, όπσο απηά ηζρύνπλ
ζήκεξα, θαη β) ηηο ππ’ αξηζ. 933/2021 θαη κε αξηζ. πξση. 96605/29.12.2021 (ΑΓΑ:9Β2546ΜΤΛ6Ω3Σ), θαζώο θαη ππ’ αξηζ. 932 θαη κε αξηζ. πξση. 96599/29.12.2021 (ΑΓΑ: 6ΝΣΙ46ΜΤΛ6-ΣΩΜ)
εγθπθιίνπο ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, παξαθαιείζζε όπσο πξνζέιζεηε ζην Γεκνηηθό θαηάζηεκα
(ζηελ αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνύ Ακθηζεάηξνπ) ηελ 13.02.2022, εκέξα Κπξηαθή θαη ώξα 11:00, ζε
Δηδηθή, δηα δώζεο ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ, ώζηε ιεθζνύλ απνθάζεηο ζηα αθόινπζα
ζέκαηα:
1) Απνδνρή δειώζεσλ παξαίηεζεο θαη λέα εθινγή γηα ηελ θάιπςε ησλ ζέζεσλ ηνπ αληηπξνέδξνπ θαη
ηνπ γξακκαηέα ζην Πξνεδξείν ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Γηδπκνηείρνπ γηα ην ππόινηπν
ηεο ηξέρνπζαο ζεηείαο.
2) Δθινγή γηα ηελ θάιπςε δύν θελώλ εδξώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Γηδπκνηείρνπ
πνπ αλήθνπλ ζηελ Παξάηαμε «Γύλακε Γεκηνπξγίαο» θαη ζηελ Παξάηαμε «Γέζκεπζε Αλάπηπμεο»
αληίζηνηρα, ζε ζπλέρεηα ησλ ζρεηηθώλ δειώζεσλ παξαίηεζεο δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ θαη ηεο αξηζ.
πξση. 801/9-2-2022 δηαπηζησηηθήο πξάμεο, γηα ην ππόινηπν ηεο ηξέρνπζαο ζεηείαο
3) Δθινγή γηα ηελ θάιπςε
δύν θελώλ εδξώλ ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ
Γηδπκνηείρνπ πνπ αλήθνπλ ζηελ Παξάηαμε «Γύλακε Γεκηνπξγίαο» θαη ζηελ Παξάηαμε «Γέζκεπζε
Αλάπηπμεο» αληίζηνηρα, ζε ζπλέρεηα ζρεηηθώλ δειώζεσλ παξαίηεζεο δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ θαη ηεο
αξηζ. πξση. 800/-2-2022 δηαπηζησηηθήο πξάμεο, γηα ην ππόινηπν ηεο ηξέρνπζαο ζεηείαο.
Σύκθσλα κε ηα όζα αλαθέξνληαη ζηελ ππ’ αξηζ. 933/2021 θαη κε αξηζκό πξσηνθόιινπ
96605/29.12.2021 εγθύθιην ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ (ΑΓΑ: 9Β2546ΜΤΛ6-Ω3Σ), εηδηθά, γηα ηε
ζπγθεθξηκέλε ζπλεδξίαζε, θαη πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε ζρεηηθή δηαδηθαζία, ε ζπκκεηνρή ησλ
δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ γίλεηαη κε ηελ επίδεημε:
 Πηζηνπνηεηηθνύ εκβνιηαζκνύ ή λόζεζεο
 Αξλεηηθνύ δηαγλσζηηθνύ ειέγρνπ λόζεζεο γηα COVID-19 (PCR ή rapid test)
πξηλ από ηελ είζνδν ηνπο ζηελ αίζνπζα ηνπ Ακθηζεάηξνπ.
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