ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΟΗΡΑΣΖΑ
ΚΟΙΟ ΘΓΒΟΤ
ΔΕΙΟ ΙΤΣΖΘΕΚΕ
ΔΕΙΟΣΖΗΟ ΤΙΒΟΤΘΖΟ

Ιυτιλήνη, 21-12-2020
Αριθ. πρωτ: -41013-

ΠΡΟ:
α) Δήμανπμ θ. Κφηειε Γοζηνάηημ
β) Μέιε Δεμμηηθμφ Σομβμοιίμο
γ) Πνμέδνμοξ Κμηκμηήηςκ ηςκ Δεμμηηθχκ Γκμηήηςκ
Αγηάζμο, Γέναξ, Γοενγέημοια, Λ. Θενμήξ, Μοηηιήκεξ,
Πιςμανίμο

ΗΟΖΚ:
α) Γεκηθυ Γναμμαηέα Δήμμο Μοηηιήκεξ

Π Ρ Ο  Κ Λ Η  Η
Πνμζθαιείζζε ζηεκ έκτακτη
Σοκεδνίαζε ημο Δεμμηηθμφ Σομβμοιίμο
Μοηηιήκεξ, ζφμθςκα με ηηξ δηαηάλεηξ ημο άνζνμο 67 ημο Ν. 3852/2010 υπςξ
αοηυ ακηηθαηαζηάζεθε με ημ άνζνμ 74 ημο Ν.4555/2018 θαη ηνμπμπμηήζεθε
με ημ άνζνμ 184 ημο Ν. 4635/2019, ε μπμία ζα πναγμαημπμηεζεί ΔΙΑ
ΠΕΡΙΥΟΡΑ, ζηηξ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2020, ημέρα ΔΕΤΣΕΡΑ, με
ώρα έναρξης 6:00 μ.μ. και λήξη 10:00 μ.μ., πνμθεημέκμο κα ιεθζμφκ
απμθάζεηξ ζηα παναθάης ζέμαηα:

ΗΜΕΡΗΙΑ

ΔΙΑΣΑΞΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

1.

Έγκριση 72ης τροποποίησης προϋπολογισμού Αντιδήμαρτος
κ. Κατσαβέλλης
Δήμοσ Μστιλήνης οικονομικού έτοσς 2020

2.

Έγκριση 74ης τροποποίησης προϋπολογισμού Αντιδήμαρτος
κ. Κατσαβέλλης
Δήμοσ Μστιλήνης οικονομικού έτοσς 2020

Η ζοκεδνίαζε θνίκεηαη θαηεπείγμοζα δηυηη, πνέπεη κα εγθνηζμφκ άμεζα απυ ημ
Δεμμηηθυ Σομβμφιημ:
1) ε 72ε ηνμπμπμίεζε πνμτπμιμγηζμμφ Δήμμο Μοηηιήκεξ, πνμθεημέκμο κα
οπμγναθεί εκηυξ ημο ηνέπμκημξ έημοξ ε ζομπιενςμαηηθή ζφμβαζε γηα
ηεκ απμθαηάζηαζε δεμηχκ πμο πνμθιήζεθακ απυ ηεκ ζεμμεκία ζηεκ ΔΓ
Γοενγέημοια, θαη
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2) ε 74ε ηνμπμπμίεζε πνμτπμιμγηζμμφ Δήμμο Μοηηιήκεξ, πνμθεημέκμο κα
οπμγναθεί εκηυξ ημο ηνέπμκημξ έημοξ ε ζφμβαζε γηα ηεκ απμηφπςζε
θςηηζηηθχκ γηα ηεκ εκενγεηαθή ακαβάζμηζε –αοημμαημπμίεζε ημο
ζοζηήμαημξ ειεθηνμθςηηζμμφ θμηκυπνεζηςκ πχνςκ εθανμμγέξ smart
cities με ελμηθμκυμεζε εκένγεηαξ
Η Σοκεδνίαζε ζα πναγμαημπμηεζεί δηα πενηθμνάξ, γηα ιυγμοξ δηαζθάιηζεξ ηεξ
δεμυζηαξ ογείαξ ζφμθςκα με ηηξ δηαηάλεηξ ημο άνζνμο 10 ηεξ Πνάλεξ
Νμμμζεηηθμφ Πενηεπμμέκμο (ΦΓΚ 55η.Α΄/11-03-2020) θαη ηεκ Δ1α/ΓΠ.μηθ.:
80189/12.12.2020 (ΦΓΚ Β΄ 5486) ΚΥΑ.
Μέπνη ηεκ χνα ιήλεξ ηεξ Σοκεδνίαζεξ, μη Δεμμηηθμφ Σφμβμοιμη ζα μπμνμφκ
κα ρεθίζμοκ ηα ακςηένς ζέμαηα ηεξ εμενήζηαξ δηάηαλεξ με email απυ
πνμζςπηθυ ημοξ ιμγανηαζμυ πνμξ ημ email ημο Γναθείμο ημο Δεμμηηθμφ
Σομβμοιίμο
Μοηηιήκεξ
(dsmytil@gmail.com),
απμζηέιιμκηαξ
ζομπιενςμέκμ με ηεκ ρήθμ ημοξ, ημ ζοκεμμέκμ έκηοπμ ρεθμθμνίαξ.
Όζμη Δεμμηηθμί Σφμβμοιμη δεκ δηαζέημοκ πνμζςπηθυ ιμγανηαζμυ email
μπμνμφκ κα ρεθίζμοκ ηα ακςηένς ζέμαηα εμενήζηαξ δηάηαλεξ απυ ημ
πνμζςπηθυ ημοξ θηκεηυ, πνμξ ημ θηκεηυ ημο πνμέδνμο (θ. Χαηδεγηάκκε, ηει.
697 7675 775) ή ηεξ Γναμμαηείαξ (θ. Κριπιντήρη, τηλ. 697 4013 622)
ημο Δεμμηηθμφ Σομβμοιίμο, με γναπηυ μήκομα sms.
Μεηά ημ πέναξ ηεξ χναξ ιήλεξ, θαμία ρήθμξ δεκ ζα ιεθζεί οπυρε.
Οη απμθάζεηξ πμο ζα ιεθζμφκ ζα ακαθμηκςζμφκ ζημ Σχμα ζηεκ πνχηε
Σοκεδνίαζε μεηά ηε ιήλε ηςκ μέηνςκ απμθογήξ δηάδμζεξ ημο θμνςκμσμφ
COVID-19.

Ο ΠΡΟΓΔΡΟ
ΣΟΤ Δ.. ΔΕΙΟΤ ΙΤΣΖΘΕΚΕ
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