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ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΟΗΡΑΣΖΑ                   Ισηιλήμη, 1-6-2020 

ΚΟΙΟ ΘΓΒΟΤ 

ΔΕΙΟ ΙΤΣΖΘΕΚΕ                       Αριθ. πρωη: -15037- 

Γραθείο Δημοηικού σμβοσλίοσ                       

Αριθμός προζκλήζεως: 12η/2020 
 

                                                  ΠΡΟ: 
α)  Δήμανπμ θ. Κύηειε Γοζηνάηημ 

β)  Μέιε  Δεμμηηθμύ Σομβμοιίμο 

γ)  Πνμέδνμοξ Κμηκμηήηςκ ηςκ Δεμμηηθώκ Γκμηήηςκ 

 Αγηάζμο, Γέναξ, Γοενγέημοια, Λ. Θενμήξ, Μοηηιήκεξ, 

Πιςμανίμο  
                                                                                 

                                                  ΗΟΖΚ:  

α)  Γεκηθό Γναμμαηέα Δήμμο Μοηηιήκεξ 

β)  Νμμηθή Υπενεζία Δήμμο Μοηηιήκεξ 
                                                                               
                                            

Π Ρ Ο  Κ Λ Η  Η  

Σαξ πνμζθαιμύμε κα ζομμεηάζπεηε ζηεκ έκηακηη δια περιθοράς  Σοκεδνίαζε 

ημο Δεμμηηθμύ Σομβμοιίμο Μοηηιήκεξ,  ζύμθςκα με ηηξ δηαηάλεηξ ημο άνζνμο 

67 ημο Ν. 3852/2010 όπςξ αοηό ακηηθαηαζηάζεθε με ημ άνζνμ 74 ημο 

Ν.4555/2018 θαη ηνμπμπμηήζεθε με ηηξ δηαηάλεηξ ημο άνζνμο 184 ημο Ν. 

4635/2019, πμο ζα πναγμαημπμηεζεί ζηηξ 2 Ιουνίου 2020, ημέρα Σρίτη 

με ώρα έναρξης 12:00 και λήξη 20:00, πνμθεημέκμο κα ιεθζμύκ 

απμθάζεηξ ζηα παναθάης ζέμαηα εμενήζηαξ δηάηαλεξ: 
 

 

  ΤΘΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΕΘΣΗΓΗΤΗΣ 

 Λήςε απόθαζεο γηα ηελ αηηηνιόγεζε  ηνπ 

θαηεπείγνληνο ηεο 12
εο

/2-6-2020 έθηαθηεο 

Σπλεδξίαζεο ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ Μπηηιήλεο 

 

1.  Έλαξμε  δηαδηθαζηώλ παξαρώξεζεο δηθαηώκαηνο 

απιήο ρξήζεο ηκεκάησλ αηγηαινύ παξαιίαο Δήκνπ 

Μπηηιήλεο γηα άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ 

εμππεξέηεζεο ινπνκέλσλ ή ηεο αλαςπρήο ηνπ θνηλνύ 

Αληηδήκαξρνο   

θ. Κνπλέιιεο 

2.  Έγθξηζε θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ γηα ηελ 

αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζηε πόιε ηεο 

Μπηηιήλεο, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 30/2020 

απόθαζε ηεο Επηηξνπήο Πνηόηεηαο Ζσήο  

Αληηδήκαξρνο   

θ. Κνπλέιιεο 

 

Η Μ Ε Ρ Η  Ι Α      Δ Ι Α Σ Α Ξ Η 



 2 

Η ζοκεδνίαζε είκαη έθηαθηε, δηόηη ακαθύρακε ζέμαηα θαηεπείγμκημξ 

παναθηήνα, γηα ηα μπμία είκαη ακαγθαία ε άμεζε ιήρε απμθάζεςκ θαη 

βάζημα πηζακμιμγείηαη θίκδοκμξ εθ ηεξ ακαβμιήξ, ήημη:  

 
α) Γηα ημ  1μ ζέμα, οπάνπμοκ αζθοθηηθέξ πνμζεζμίεξ. 

Β) Γηα ημ 2μ ζέμα, πνέπεη άμεζα κα εγθνηζμύκ μη θοθιμθμνηαθέξ νοζμίζεηξ γηα 

ηεκ ακάπηολε ηναπεδμθαζηζμάηςκ ζηε πόιε ηεξ Μοηηιήκεξ, πνμθεημέκμο κα 

μπμνέζμοκ κα ιεηημονγήζμοκ ηα θαηαζηήμαηα ογεημκμμηθμύ εκδηαθένμκημξ. 
  

Μέπνη ηεκ ώνα ιήλεξ ηεξ Σοκεδνίαζεξ δηα πενηθμνάξ, μη Δεμμηηθμύ Σύμβμοιμη 

ζα μπμνμύκ κα ρεθίζμοκ ηα ακςηένς ζέμαηα ηεξ εμενήζηαξ δηάηαλεξ με email 

από πνμζςπηθό ημοξ ιμγανηαζμό πνμξ ημ email ημο Γναθείμο ημο Δεμμηηθμύ 

Σομβμοιίμο Μοηηιήκεξ (dsmytil@gmail.com), απμζηέιιμκηαξ ζομπιενςμέκμ με 

ηεκ ρήθμ ημοξ, ημ ζοκεμμέκμ έκηοπμ ρεθμθμνίαξ. 

 

Όζμη Δεμμηηθμί Σύμβμοιμη δεκ δηαζέημοκ πνμζςπηθό ιμγανηαζμό email ζα 

μπμνμύκ κα ρεθίζμοκ ηα ακςηένς ζέμαηα εμενήζηαξ δηάηαλεξ από ημ 

πνμζςπηθό ημοξ θηκεηό, πνμξ ημ θηκεηό ημο πνμέδνμο ημο Δεμμηηθμύ 

Σομβμοιίμο με γναπηό μήκομα sms (ηει. 697 767 5775). 

 

Μεηά ημ πέναξ ηεξ ώναξ ιήλεξ, θαμία ρήθμξ δεκ ζα ιεθζεί οπόρε. 

 

Οη απμθάζεηξ πμο ζα ιεθζμύκ ζα ακαθμηκςζμύκ ζημ Σώμα ζηεκ πνώηε, μεηά 

ηε ιήρε ηςκ απμθάζεςκ, ηαθηηθή ζοκεδνίαζε 
 

                                            

                                                 Ο ΠΡΟΓΔΡΟ  

                                                  ΣΟΤ Δ.. ΔΕΙΟΤ ΙΤΣΖΘΕΚΕ 

 

 

 

                                                 ΔΕΙΟΘΓΚΕ ΥΑΣΔΕΓΖΑΚΚΕ 

 

mailto:dsmytil@gmail.com

