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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Προσκαλείσθε να συμμετέχετε στην ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο
74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184 του
Ν. 4635/2019, η οποία θα πραγματοποιηθεί ΣΗΜΕΡΑ, 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
2022, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ, με ώρα έναρξης 01:00μ.μ. και λήξη 10:00μ.μ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΔΙΑΤΑΞΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

1.

Έγκριση συμμετοχής στη Χριστουγεννιάτικη αγορά
της Δ.Κ. Μυτιλήνης που θα πραγματοποιηθεί στο
Δημοτικό Κήπο, στη δεξιά πλευρά του Ρουσέλειου
Δημοτικού Θεάτρου, το χρονικό διάστημα από 0312-2022 έως και 01-01-2023

Αντιδήμαρχος
κ. Κουνέλλης

2.

Έγκριση υλοποίησης και κάλυψης δαπάνης
σύνδεσης νέας παροχής ΔΕΔΔΗΕ στην παιδική χαρά
Ασωμάτου, στα πλαίσια ολοκλήρωσης του έργου
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»

Αντιδήμαρχος
κ. Τζιμής

1

Αιτιολόγηση κατεπείγοντος συνεδρίασης
Θέμα 1ο: Ενόψει της έναρξης της εορταστικής περιόδου πρέπει να ληφθεί
άμεσα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης συμμετοχής στη
Χριστουγεννιάτικη Αγορά της Δ.Κ. Μυτιλήνης, διότι στη συνέχεια, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία, απαιτούνται χρονοβόρες διαδικασίες για την τελική
εγκατάσταση των συμμετεχόντων, ήτοι έλεγχοι της Τεχνικής Υπηρεσίας,
έκδοση αδειών λειτουργίας κ.ά.
Θέμα 2ο: Για να ολοκληρωθεί η ηλεκτροδότηση πρέπει να ληφθεί άμεσα
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης υλοποίησης και κάλυψης
δαπάνης σύνδεσης νέας παροχής ΔΕΔΔΗΕ στην παιδική χαρά Ασωμάτου, στα
πλαίσια ολοκλήρωσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ
ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ», διότι στη συνέχεια, πρέπει να ληφθεί
σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, να εκδοθεί ένταλμα ΧΕΠ και να
γίνει απόδοση λογαριασμού έως το τέλος Νοεμβρίου.
Μέχρι την ώρα λήξης της Συνεδρίασης, οι Δημοτικού Σύμβουλοι μπορούν να
ψηφίσουν τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
α) με email από τον προσωπικό τους λογαριασμό προς το email του Γραφείου
του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης (dsmytil@gmail.com) και,
β) από το προσωπικό τους κινητό με γραπτό μήνυμα sms ή τηλεφωνική κλήση
στα τηλέφωνα της Γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου 697 4013 622,
693 0080 258 και 22510-37043 (Κριπιντήρης Ευστράτιος).
Μετά το πέρας της ώρας λήξης, καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη.
Η απόφαση που θα ληφθεί θα ανακοινωθεί στο Σώμα στην πρώτη, μετά τη λήψη
της απόφασης, τακτική συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
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