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Πξνο: Σαθηηθά κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
Γήκνπ Γηδπκνηείρνπ
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ΘΔΚΑ: Πξόζθιεζε γηα ηελ εθινγή ηωλ κειώλ ηνπ Πξνεδξείνπ ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ηωλ
κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο θαη ηεο Επηηξνπήο Πνηόηεηαο Ζωήο ηνπ Δήκνπ Δηδπκνηείρνπ
Παξαθαιείζζε όπωο πξνζέιζεηε ζην δεκνηηθό θαηάζηεκα (Β. Γεωξγίνπ θαη Οξθέωο 1) ηελ
Θπξηαθή 09-01-2022, θαη ώξα 11:00 π.κ., ζε εηδηθή, δηα δώζεο ζπλεδξίαζε ηνπ Δεκνηηθνύ
Σπκβνπιίνπ, ώζηε λα δηεμαρζεί ε εθινγή ηωλ κειώλ ηνπ Πξνεδξείνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
θαη ηωλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Δήκνπ
Δηδπκνηείρνπ, ζύκθωλα κε όζα πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 64, 67 θαη 74 ηνπ λ. 3852/2010, όπωο απηά
ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρύνπλ.
ύκθσλα κε ηα όζα αλαθέξνληαη ζηελ ππ’ αξηζ. 933/2021 θαη κε αξηζκό
πξσηνθόιινπ
96605/29.12.2021
εγθύθιην
ηνπ
Τπνπξγείνπ
Δζσηεξηθώλ
(ΑΓΑ:
9Β2546ΚΣΙ6-Χ3), ιόγσ ηεο ηδηαηηεξόηεηαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπλεδξίαζεο, ζηελ νπνία
ιακβάλεη δηαδνρηθά ρώξα κε κπζηηθή ςεθνθνξία ε εθινγή ησλ κειώλ ηνπ πξνεδξείνπ ηνπ
δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ θαη ελ ζπλερεία ησλ κειώλ ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο θαη ηεο
επηηξνπήο πνηόηεηαο δσήο ηνπ δήκνπ, θαζώο θαη ηνπ γεγνλόηνο όηη θαη ηα αλεκβνιίαζηα
κέιε κπνξνύλ λα έρνπλ θπζηθή παξνπζία θαηόπηλ δηελέξγεηαο δηαγλσζηηθνύ ειέγρνπ
λόζεζεο γηα θνξσλντό Covid-19, πξνθξίλεηαη ε δηεμαγσγή ηεο δηα δώζεο ζπλεδξίαζεο.
Δηδηθά, ινηπόλ, 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 δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ. Χζηόζν, είλαη δπλαηόλ
ε ζπλεδξίαζε λα δηεμαρζεί θαη ζύκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζην θεθ. Β.2.
«πλεδξίαζε ζπιινγηθνύ νξγάλνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ γηα ηε ιήςε απόθαζεο απαηηείηαη
κπζηηθή ςεθνθνξία» ηεο ππ’ αξ. 643/69472/24.09.2021 (Α.Γ.Α.: ΦΔ3846ΚΣΙ6-0Ρ5)
εγθπθιίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ. ηελ πεξίπησζε απηή ηα κέιε πνπ δελ έρνπλ
θπζηθή παξνπζία ζπκκεηέρνπλ αξρηθά κε ειεθηξνληθά κέζα, ζηε ζπλέρεηα όκσο ζα πξέπεη
λα πξνζέιζνπλ ζην ρώξν ηεο ςεθνθνξίαο, εληόο ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο ηξηάληα (30)
ιεπηώλ, πξνθεηκέλνπ λα παξάζρνπλ ηελ ςήθν ηνπο. ε θάζε πεξίπησζε ηεξνύληαη ηα
πξνβιεπόκελα πγεηνλνκηθά κέηξα, ηα νπνία απνηππώλνληαη ζηελ ππ’ αξηζ. Γ1α/Γ.Π.νηθ.
81558/29.12.2021 (ΦΔΘ 6290/Β/2021) θνηλή ππνπξγηθή απόθαζε όπσο απηή

Σελίδα 1 από 2

ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. Γ1α/Γ.Π.νηθ. 82927/30.12.2021 (ΦΔΘ 6329/Β/2021)
θνηλή ππνπξγηθή απόθαζε, ή ζε πεξίπησζε έθδνζεο λέαο θνηλήο ππνπξγηθήο απόθαζεο
νπνηαδήπνηε άιια πγεηνλνκηθά κέηξα ηζρύνπλ θαηά ηελ εκέξα ηεο ζπλεδξίαζεο.
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