ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΟΗΡΑΣΖΑ
ΚΟΙΟ ΘΓΒΟΤ
ΔΕΙΟ ΙΤΣΖΘΕΚΕ
Γραυείο Δημοτικού σμβοσλίοσ
Αριθμός προσκλήσεως: 25η/2020

Ιστιλήμη, 20/11/2020
Αριθ. Πρωτ: -37310-

ΠΡΟ:
α)
β)
γ)
δ)

Δήμανπμ Μοηηιήκεξ
Μέιε Δεμμηηθμύ Σομβμοιίμο
Ονθςηό Ειεγθηή Λμγηζηή θ. Παπμοηζή Ιςάκκε
Δηεοζύκηνηα Οηθμκμμηθώκ Υπενεζηώκ Κημοβνέθε Οονακία

ΗΟΖΚ:
α) Γεκηθό Γναμμαηέα Δήμμο Μοηηιήκεξ

Π Ρ Ο  Κ Λ Η  Η
Σαξ πνμζθαιμύμε κα ζομμεηάζπεηε ζηεκ ειδική ΔΙΑ ΠΕΡΙΥΟΡΑ
Σοκεδνίαζε ημο Δεμμηηθμύ Σομβμοιίμο Μοηηιήκεξ πμο ζα πναγμαημπμηεζεί
ζηηξ 24 Νοεμβρίου 2020, ημέρα ΣΡΙΣΗ, με ώρα έναρξης 5:00 μ.μ.
και λήξη 7:00 μ.μ., με μμκαδηθό ζέμα:

ΗΜΕΡΗΙΑ

1.

ΔΙΑΣΑΞΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Έγκριζη
Ιζολογιζμού
και
Οικονομικών
Αποηελεζμάηων τρήζης έηοσς 2018 Δήμοσ Λέζβοσ

Ανηιδήμαρτος
κ. Καηζαβέλλης

Η Σοκεδνίαζε ζα πναγμαημπμηεζεί δηα πενηθμνάξ, γηα ιόγμοξ δηαζθάιηζεξ ηεξ
δεμόζηαξ ογείαξ θαη ζύμθςκα με: α) ηηξ δηαηάλεηξ ημο άνζνμο 67 ημο Ν.
3852/2010 όπςξ αοηό ακηηθαηαζηάζεθε με ημ άνζνμ 74 ημο Ν.4555/2018 θαη
ηνμπμπμηήζεθε με ημ άνζνμ 184 ημο Ν. 4635/2019), β) ηηξ δηαηάλεηξ ημο
άνζνμο 163 ημο Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), γ) ημο άνζνμο 10 ηεξ Πνάλεξ
Νμμμζεηηθμύ Πενηεπμμέκμο (ΦΕΚ 55η.Α΄/11-03-2020) θαη δ) ηεκ ανηζμ. 426
εγθύθιημ ΥΠ.ΕΣ (ΑΠ 77233/13-11-2020).
Οι δημοτικοί σύμβουλοι, κατά το διάστημα, από την λήψη της
πρόσκλησης και μέχρι τη λήξη της ψηφοφορίας, μπορούν να
απευθύνονται στον ορκωτό ελεγκτή λογιστή κ. Παπουτσή Ιωάννη
και στη Δ/ντρια Οικονομικών Τπηρεσιών κα Κιουβρέκη Ουρανία,
για τυχόν απορίες ή ερωτήσεις επί του κατατιθέμενου
Ισολογισμού, ήτοι:
1

Παπουτσής Ιωάννης:
 Σηλέφωνα: 6944366710 (κινητό), 210 8258058 και 2108259059
(σταθερά)
 Email: i.papoutsis@olympaudit.gr
Κιουβρέκη Ουρανία:
 τηλέφωνο: 2251350545
 email: economy.myt@gmail.com

Μέπνη ηεκ ώνα ιήλεξ ηεξ Σοκεδνίαζεξ, μη Δεμμηηθμύ Σύμβμοιμη ζα μπμνμύκ
κα ρεθίζμοκ ημ ακςηένς ζέμα 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
μπμνμύκ κα ρεθίζμοκ ημ ακςηένς ζέμα εμενήζηαξ δηάηαλεξ από ημ πνμζςπηθό
ημοξ θηκεηό, πνμξ ημ θηκεηό ημο πνμέδνμο (θ. Χαηδεγηάκκε, ηει. 697 7675
775) ή ηεξ Γναμμαηείαξ (θ. Κριπιντήρη, τηλ. 697 4013 622) ημο
Δεμμηηθμύ Σομβμοιίμο, με γναπηό μήκομα sms.
Μεηά ημ πέναξ ηεξ ώναξ ιήλεξ, θαμία ρήθμξ δεκ ζα ιεθζεί οπόρε.
Οη απόθαζε πμο ζα ιεθζεί ζα ακαθμηκςζεί ζημ Σώμα ζηεκ πνώηε Σοκεδνίαζε
μεηά ηε ιήλε ηςκ μέηνςκ απμθογήξ δηάδμζεξ ημο θμνςκμσμύ COVID-19.

Ο ΠΡΟΓΔΡΟ
ΔΕΙΟΣΖΗΟΤ ΤΙΒΟΤΘΖΟΤ
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