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- Σα ηαθηηθά κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ
Γηδπκνηείρνπ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ
ΓΗΜΟ ΓΙΓΤΜΟΣΔΙΥΟΤ

Γηδπκόηεηρν 17-03-2022
Αξηζ. Πξση. 7
Π Ρ Ο  Κ Λ Η  Η

ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΓΙΓΤΜΟΣΔΙΥΟΤ
Καιείζηε λα ζπκκεηέρεηε ζηελ 7ε /2022 ηαθηηθή ζσλεδρίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ,
ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί, ηελ 21ε ηοσ κελός Μαρηίοσ 2022 εκέρα Γεσηέρα θαη ώρα
20:00 κ.κ., ζσλεδρίαζε δηα δώζες θαη ηασηότρολα κε ηειεδηάζθευε (κέζσ ηεο
πιαηθόξκαο e:presence.gov.gr) γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο ζηα παξαθάησ ζέκαηα ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο, ζύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 67 ηνπ Ν. 3852/2010,
όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ην άξζξν 74 ηνπ N. 4555/18 θαη ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ N.
4635/19, ηελ ππ΄ αξηζκ. 643/69472/24.09.2021 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ
(ΑΓΑ:ΦΔ3846ΜΣΛ6-0Ρ5), θαζώο θαη ηελ ππ΄ αξηζκ. Γ1α/ΓΠ.νηθ. 14709/2022 ΦΔΚ
1099/Β/11-3-2022 ΚΤΑ. Αλαθνηλώζεηο από ηνλ θ. Πξόεδξν.
Αλαθνηλώζεηο από ηνλ θ. Γήκαξρν.
Αλαθνηλώζεηο - πξνηάζεηο - εξσηήζεηο από ηνπο Γεκνηηθνύο πκβνύινπο.
ΗΜΔΡΗΙΑ
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ΓΙΑΣΑΞΗ

ΘΔΜΑΣΑ

ΔΙΗΓΗΣΗ/ΣΡΙΑ

1

«Έγθρηζε ηρηκεληαίας έθζεζες προϋποιογηζκού Γ΄ ηρηκήλοσ
οηθ. έηοσς 2021»

θ. Σζηκπαλιηώηες

2

«Δπί αηηήζεφς ηοσ εβαζκηφηάηοσ Μεηροποιίηε Γηδσκοηείτοσ
- Ορεζηηάδας & οσθιίοσ θ.θ. Γακαζθελού, γηα δφρεάλ
παρατώρεζε τρήζες ηοσ περηπηέροσ ζηελ δηαζηαύρφζε ηφλ
οδώλ Βαζ. Γεφργίοσ θαη Θράθες ζηο Γηδσκόηεητο»

θ. Γήκαρτος

Η κεηθηή ζπλεδξίαζε πξαγκαηνπνηείηαη δηά δώζεο, ηεξνπκέλσλ όισλ ησλ ελ ηζρύ
πγεηνλνκηθώλ κέηξσλ, θαη ηαπηόρξνλα κέζσ ηειεδηάζθεςεο (e:Presence.gov.gr)
Δηδηθόηεξα:
• Με θπζηθή παξνπζία παξεπξίζθνληαη: α) έσο επηά (7) άηνκα ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
γξακκαηέσο, είηε απηά είλαη εκβνιηαζκέλα είηε αλεκβνιίαζηα, ηεξνπκέλεο ηεο απόζηαζεο ηνπ
ελάκηζη (1,5) κέηξνπ, ή β) πεξηζζόηεξα από επηά (7) άηνκα, ρσξίο πεξηνξηζκό ζηνλ αξηζκό ησλ
ζπκκεηερόλησλ, απνθιεηζηηθά εθόζνλ πξόθεηηαη γηα πιήξσο εκβνιηαζκέλνπο θαη λνζήζαληεο ην
ηειεπηαίν εμάκελν, ηεξνπκέλσλ ησλ πγεηνλνκηθώλ κέηξσλ (απόζηαζε ελάκηζη κέηξνπ κεηαμύ ησλ
παξεπξηζθνκέλσλ, αλαινγία ηνπ ελόο αηόκνπ αλά πέληε η.κ., ρξήζε κάζθαο θαη αληηζεπηηθνύ).
• Μέζσ ηειεδηάζθεςεο ζπκκεηέρνπλ νη αηξεηνί πνπ δελ πιεξνύλ ηηο αλσηέξσ πξνϋπνζέζεηο
θπζηθήο παξνπζίαο ή δελ επηζπκνύλ λα έρνπλ θπζηθή παξνπζία ζην ρώξν ηεο ζπλεδξίαζεο.
Παξαθαινύληαη ηα κέιε ηνπ πιινγηθνύ νξγάλνπ λα ελεκεξώζνπλ ηνλ Πξόεδξν Σνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ αλαθνξηθά κε ηνλ ηξόπν ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε ζπλεδξίαζε, δειαδή είηε
δηα δώζεο είηε κέζσ ηειεδηάζθεςεο, έσο θαη κία εκέξα πξηλ από ηελ εκεξνκελία ηεο
ζπλεδξίαζεο, ήηνη έσο ηηο 18-03-2022.
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