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

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ
ΓΗΜΟ ΓΙΓΤΜΟΣΔΙΥΟΤ

Γηδσκόηεητο 20-09-2021
Αρηζ. Πρφη. 21
Π Ρ Ο  Κ Λ Η  Η

ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ
ΓΙΓΤΜΟΣΔΙΥΟΤ
ύκθφλα κε ηο άρζρο 67 ηοσ Ν. 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. ΓΙΓΑΓ/Φ.69/180
οηθ. 17530/13-09-2021 εγθύθιηο ηοσ Τποσργείοσ Δζφηερηθώλ (ΑΓΑ: ΩΚΦΤΜΣΛ-Ι2Δ),
θαιούληαη ηα κέιε ηοσ Γεκοηηθού σκβοσιίοσ ζε Σαθηηθή σλεδρίαζε ζηης 24-09-2021
ημέπα Παπαζκεςή και ώπα 20:00 ζηο Γεκοηηθό Καηάζηεκα 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

ΔΙΗΓΗΣΗ/ΣΡΙΑ

1

«8η Αναμόπθυζη πποϋπολογιζμού Γήμος Γιδςμοηείσος οικ. έηοςρ
2021»

θ. Σζηκπαλιηώηες

2

«Έγκπιζη ηπιμηνιαίαρ έκθεζηρ πποϋπολογιζμού Β΄ ηπιμήνος Οικ.
έηοςρ 2021»

θ. Σζηκπαλιηώηες

3

«5η Σποποποίηζη Σεσνικού Ππογπάμμαηορ Γήμος Γιδςμοηείσος»

θ. Γοβρίδοσ

4

«Ανάκληζη ηηρ απιθ. 72/2021 απόθαζηρ και λήτη νέαρ απόθαζηρ
για ηην έγκπιζη ςποβολήρ αιηήμαηορ παπασώπηζηρ ηηρ κςπιόηηηαρ
δημόζιαρ έκηαζηρ επί ηηρ οποίαρ εμπίπηει ηο κλειζηό Γςμναζηήπιο
ηηρ πόληρ ηος Γιδςμοηείσος (Ο.Σ. Γ314), με βάζη ηο ζσεηικό με ηο
ζςγκεκπιμένο ακίνηηο ηοπογπαθικό διάγπαμμα, όπυρ αςηό
θευπήθηκε απμοδίυρ ζηιρ 19-4-2021, ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηος
άπθπος 22 ηος Ν. 4061/2012»

θ. Γοβρίδοσ

5

«Ανάκληζη ηηρ απιθ. 73/2021 απόθαζηρ και λήτη νέαρ απόθαζηρ
για ηην έγκπιζη ςποβολήρ αιηήμαηορ παπασώπηζηρ ηηρ κςπιόηηηαρ
δημόζιαρ έκηαζηρ επί ηηρ οποίαρ εμπίπηει ηο ππώην Γημοηικό
θαγείο ηος Γιδςμοηείσος (αγποηεμάσιο), με βάζη ηο ζσεηικό με ηο
ζςγκεκπιμένο ακίνηηο ηοπογπαθικό διάγπαμμα, όπυρ αςηό
θευπήθηκε απμοδίυρ ζηιρ 19-4-2021, ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηος
άπθπος 22 ηος Ν. 4061/2012.»

θ. Γοβρίδοσ

6

«Ανάκληζη ηηρ ςπ’ απιθ. 74/2021 απόθαζηρ και έγκπιζη
ςποβολήρ αιηήμαηορ παπασώπηζηρ ηηρ κςπιόηηηαρ δημόζιαρ
έκηαζηρ επί ηηρ οποίαρ εμπίπηει κηίπιο πολλαπλών σπήζευν ζηον
οικιζμό Αζημενίος, (ηεμάσιο 140 ηος Ο.Σ.22 ηηρ Γιανομήρ 1968 ηος

θ. Γοβρίδοσ

ςνοικιζμού Αζημενίος), με βάζη ηο ζσεηικό με ηο ζςγκεκπιμένο
ακίνηηο ηοπογπαθικό διάγπαμμα, όπυρ αςηό θευπήθηκε απμοδίυρ
ζηιρ 19-4-2021, ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 22 ηος Ν.
4061/2012.»
7

Σποποποίηζη ηηρ απιθμ. 267/2019 Α.Γ.. «Οπιζμόρ μελών ηος Γ..
ηηρ Γημοηικήρ Δπισείπηζηρ Ύδπεςζηρ και Αποσέηεςζηρ
Γιδςμοηείσος (Γ.Δ.Τ.Α.Γ.)» υρ ππορ ηον οπιζμό ηος εκπποζώπος
ηος ΣΔΔ-Θπάκηρ

θ. Γήκαρτος

8

«Οπιζμόρ εκπποζώπος ηος Γήμος για ηη ζςγκπόηηζη ηυν
επηαμελών σολικών ςμβοςλίυν, (ζε εθαπμογή ηος άπθπος 107
ηος Ν. 4823/2021»

θ. Γήκαρτος

9

«Δπικαιποποίηζη ηος «Γενικού σεδίος Ανηιμεηώπιζη Δκηάκηυν
Αναγκών εξ αιηίαρ Γαζικών Πςπκαγιών με ηην κυδική ονομαζία
«ΙΟΛΑΟ» ΣΟΤ Γήμος Γιδςμοηείσος»

θ. Γήκαρτος

10

«Δκ νέος εκμίζθυζη αγποηεμασίος ζηην Κοινόηηηα Αζημενίος»

θ. Σζηκπαλιηώηες

11

«Δκμίζθυζη αγποηεμασίυν
Αλεποσυπίος»

Κοινόηηηα

θ. Σζηκπαλιηώηες

12

«Δκμίζθυζη αγποηεμασίυν (αναδαζμού και ππώην ζσολικά) ζηην
Κοινόηηηα Δλαθοσυπίος και οικιζμού Υιονάδυν»

θ. Σζηκπαλιηώηες

13

«Δκμίζθυζη αγποηεμασίυν ζηην Κοινόηηηα Γόξαρ»

θ. Σζηκπαλιηώηες

14

«Δκ νέος εκμίζθυζη αγποηεμασίος (ππώην ζσολικό) Κοινόηηηα
Κοςθοβούνος»

θ. Σζηκπαλιηώηες

15

«Δκ νέος εκμίζθυζη αγποηεμασίυν (ππώην ζσολικά) Κοινόηηηα
Λάδηρ»

θ. Σζηκπαλιηώηες

16

Γυπεάν παπασώπηζη ηυν Γηπέδυν Δλληνοσυπίος και οθικού
ζηην Αθληηική Ένυζη Γιδςμοηείσος

θ. Σζηκπαλιηώηες

(ππώην

ζσολικά)

ζηην

Οι Γημοηικοί ύμβοςλοι, οι οποίοι δεν πληπούν ηιρ πποϋποθέζειρ εμβολιαζμού ή
νόζηζηρ, ζύμθυνα με ηην ςπ’ απιθμ. Γ1α/Γ.Π. οικ. 55732 ΚΤΑ (ΦΔΚ 42140/Β’ /13-09-2021)
και ηην ςπ’ απιθμ. ΓΙΓΑΓ/Φ.69/180/13-09-2021 εγκύκλιο ηος Τποςπγείος Δζυηεπικών, θα
ζςμμεηάζσοςν ζηην ζςνεδπίαζη μέζυ ηηλεδιάζκετηρ.
Οι Γημοηικοί ύμβοςλοι, οι οποίοι θα παπαζηούν ζηην ζςνεδπίαζη, ςποσπεούνηαι να
επιδείξοςν ηο πιζηοποιηηικό εμβολιαζμού ή νόζηζηρ ππιν από ηην είζοδό ηοςρ ζηην Αίθοςζα
ςνεδπιάζευν.

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ

ΓΔΩΡΓΙΑΓΗ ΛΔΩΝΙΓΑ

