Ππορ:
- κ. Γήμαπσο
- Σα ηακηικά μέλη ηος Γημοηικού ςμβοςλίος
- Πποέδποςρ Γημοηικών και Σοπικών Κοινοηήηων

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ
ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΚΔΛΖ ΓΗΝΗΘΖΠΖ
ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ – ΘΟΑΘΖΠ
ΛΝΚΝΠ ΔΒΟΝ
ΓΖΚΝΠ ΓΗΓΚΝΡΔΗΣΝ

Γιδςμόηεισο, 18 - 12- 2020
Απιθ. Ππωη. 20

Ξ Ο Ν Π Θ Ι Ζ Π Ζ
ΡΑΘΡΗΘΖΠ ΠΛΔΓΟΗΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΡΝ ΓΖΚΝ
ΓΗΓΚΝΡΔΗΣΝ ΚΔ ΡΖΙΔΓΗΑΠΘΔΤΖ
Καλείζηε να ζςμμεηέσεηε ζηην 20η /2020 ηακηική ζςνεδπίαζη ηος Γημοηικού ςμβοςλίος, η οποία
θα ππαγμαηοποιηθεί, ηην 23η ηος μηνόρ Γεκεμβπίος 2020 ημέπα Ρεηάπηη και ώπα 19:00 μ.μ.,
ζςνεδπίαζη με ηηλεδιάζκετη ζύμθυνα με ηιρ ακόλοςθερ εγκύκλιερ οδηγίερ και για ηη
λειηοςπγία ηυν ζςλλογικών οπγάνυν ηυν δήμυν:
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. Σιρςπ΄απιθμ.18318/13-03-2020,40/20930/31-03-2020,163/33282/29-05-2020,
ΓΙΓΑΓ/Φ.69/133/οικ.20764/07.11.2020,426/77233/13.11.2020ΓΙΓΑΓ/θ.69/136/οικ.22080/30-112020 και ηην ςπ΄απιθμ. ΓΙΓΑΓ/Φ.69/138/οικ.22959/14-12-2020 εγκςκλίοςρ ηος ΤΠΔ, καθώρ και ηην
ςπ΄ απιθ. Γ1α/ΓΠ.οικ.: 80189/12-12-2020 (ΦΔΚ Β 5486/12.12.2020) 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 Κςπιακή 13 Γεκεμβπίος 2020 έωρ και ηη Πέμπηη 7
Ιανοςαπίος 2021” όπωρ ανηικαηαζηάθηκε από ηην ςπ΄απιθμ. Γ1α/ΓΠ.οικ.: 80588/15-12-2020 (ΦΔΚ
5509/Β/15-12-2020) ΚΤΑ.
ΖΚΔΟΖΠΗΑ
Α/Α
1

ΘΔΚΑ
10η Αναμόπθυζη πποϋπολογιζμού
Έηοςρ 2020

ΓΗΑΡΑΜΖ

Γήμος Γιδςμοηείσος οικ.

ΔΙΗΓΗΣΗ/ΣΡΙΑ
κ. Ρζιμπανλιώηηρ

2

Έγκπιζη διενέπγειαρ δημοππαζίαρ για ηην εκποίηζη Ν.Ρ.Θ.Ε.,
μεηάλλυν - scrap »

κ. Γούλιογλος

3

Πςγκπόηηζη ειδικήρ επιηποπήρ για ηην αξιολόγηζη ηηρ
ακαηαλληλόηηηαρ ή αζύμθοπος κςκλοθοπίαρ οσημάηυν και
μησανημάηυν ηος Γήμος Γιδςμοηείσος, καηά ηιρ διαηάξειρ ηηρ ςπ’
απιθμ. 6400/2060/1984 (ΦΔΘ 421/ Β΄/1984) απόθαζηρ ηος
ποςπγού Ξποεδπίαρ ηηρ Θςβέπνηζηρ

κ. Κπιλιακάκηρ

4

Ιήτη απόθαζηρ πεπί αδςναμίαρ ζύζηαζηρ μονάδαρ εζυηεπικού
ελέγσος ζηο Γήμο Γιδςμοηείσος και έγκπιζη άζκηζηρ ηηρ εν λόγυ
απμοδιόηηηαρ από ηην Αποκενηπυμένη Γιοίκηζη ΚακεδονίαρΘπάκηρ καηά ηιρ διαηάξειρ ηηρ παπαγπάθος 3 ηος άπθπος 12 ηος
Λ. 3492/2006

κ. Γούλιογλος

5

Αποζηολή ηηρ απιθμ. 14/2020 απόθαζηρ ηος ζςμβοςλίος ηηρ
Γημοηικήρ Ξαιδείαρ Γήμος Γιδςμοηείσος

κ. Γελήμπαληα

6

ποβολή αιηήμαηορ πεπί παπασώπηζηρ καηά σπήζη ηυν έπγυν
και εςκολιών ηος σώπος δαζικήρ ανατςσήρ «Ρζίγλα» Γιδ/σος

κ. Θεοδοζίος

7

Δπανάλητη ηηρ Γημοππαζίαρ για ηην εκμίζθυζη ηος Γημοηικού
ακινήηος επί ηηρ οδού Ξαύλος Κελά 9 ζύμθυνα με ηο άπθπο 11
ηηρ απιθμ. 3056/18-05-2020

κ. Γήμαπσορ

Πημείυζη: ηο link είναι https://valkanieirinikaisiaoe.my.webex.com/join/dimosdid αν
ανηιμεηυπίζεηε κάποιο ππόβλημα ηηλεθυνήζηε ζηο 6999297939
Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ

ΓΔΥΟΓΗΑΓΖΠ ΙΔΥΛΗΓΑΠ

