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Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου
Περ/κή οδός Αγίου Νικολάου – Ελούντας
περιοχή Ξηρόκαμπος
Άγ. Νικόλαος 721 00
ΤΗΛ : 2841340108
Email: kritsotaki.eleni@gmail.com

ΠΡΟΣ:

1. Δήμαρχο Αγ. Νικολάου
2. Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου
3. Προέδρους Κοινοτήτων (οι οποίοι θα συμμετέχουν
αποκλειστικά με τηλεδιάσκεψη)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συμμετοχής σε Μεικτή συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με
τηλεδιάσκεψη) Δημοτικού Συμβουλίου την 10/11/2021»

Έχοντας υπόψη :
- το υπ’ αριθμ. πρωτ. 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) έγγραφο του ΥΠΕΣ σχετικά με την
σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών
προσώπων κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
-Το ΦΕΚ Β΄ 4919/24.10.2021 σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 «Συνεδριάσεις συλλογικών
οργάνων με φυσική παρουσία αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους» και σύμφωνα με την
παρ. 3 του άρθρου 9 «νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο» τηρουμένων των υγειονομικών
μέτρων με χρήση μάσκας και αντισηπτικού.
-Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 69472/24.9.2021 έγγραφο του ΥΠΕΣ αρ.εγκυκλίου 643 με (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5)
ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) παράγραφος Α.3, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.4830/2021 (Α΄169)2, με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ.1 του
άρθρου 10 της από της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄55), όπως κυρώθηκε με
το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄76),τα συλλογικά όργανα των Δήμων, κατά το χρονικό διάστημα
ισχύος των μέτρων για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 μπορεί να συγκαλούνται
α) δια ζώσης β) μέσω τηλεδιάσκεψης γ) για ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη (μεικτή
συνεδρίαση), δ) δια περιφοράς
- Το Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169/Α/18-9-2021) άρθρο 67

- Την αριθμ. Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/187/οικ.20236/25-10-2021 (65η Εγκύκλιος ΥΠΕΣ) με θέμα : “Μέτρα και
ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊου”

Καλείσθε σε Τακτική MEIKTH Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου όπου θα διεξαχθεί
ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ και ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, στις 10/11/2021 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα
18:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο REX στον 3ο όροφο οδός Μ.
Σφακιανάκη, για συζήτηση στα παρακάτω θέματα :

1.

Τροποποίηση

Προϋπολογισμού

&

Τεχνικού

Προγράμματος

Δήμου

&

Αποδοχή

Χρηματοδοτήσεων έτους 2021

2.

Σύνταξη Γ’ Τριμήνου (εννιαμήνου) έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2021

3.

Κατάθεση μεσοπρόθεσμου προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025 του Δήμου
Αγίου Νικολάου

4.

Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους στο Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αγίου
Νικολάου (ΔΛΤΑΝ)

5.

Έγκριση πρακτικού επιτροπής για καταστροφή “Υπολογιστών – Εκτυπωτών – Φαξ Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού”

6.

Έγκριση διενέργειας της εργασίας “Συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα της Κρουαζιέρας”
έτους 2021 – μετά από την κατάθεση νέων συμπληρωματικών στοιχείων (σύμφωνα με το
άρθρο 10 ν. 4674/2020)

7.

Έγκριση απόφασης της υπ΄αριθμ. 11/2021 Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας η οποία αφορά στην
“Παραχώρηση

μία αίθουσας διδασκαλίας του 2ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου, στο Ρώσικο

Σύλλογο Αγ. Νικολάου, για την διεξαγωγή μαθημάτων ρώσικης γλώσσας”

8.

Έγκριση απόφασης της υπ΄αριθμ. 10/2021 Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας η οποία αφορά στην
“Παραχώρηση των κλειστών Γυμναστηρίων Νεάπολης και Αγίου Νικολάου, στην Αθλητική
Ένωση Νεάπολης (Α.Ε.Ν.) - Τμήμα Μπάσκετ, για προπόνηση των τμημάτων τους και διεξαγωγή
των αγώνων τους, αντίστοιχα”

9.

Εξουσιοδότηση και ορισμός υπευθύνων για την εκπροσώπηση του Δήμου και των ΝΠΔΔ
αυτού στις διαδικασίες τήρησης τραπεζικών συναλλαγών, κίνησης λογαριασμών κλπ

10.

Συζήτηση επί αποφάσεως Γενικής Συνέλευσης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου
(ΕΛΜΕΠΑ) σχετικά με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του τμήματος για την παραχώρηση μίας
θέσης ετησίως σε υπάλληλο του Δήμου

11.

Έγκριση παράτασης μίσθωσης ΚΕΠ Αγίου Νικολάου

12.

Έγκριση παράτασης μίσθωσης ΚΕΠ Σισίου

13.

Συζήτηση – απόφαση επί εγγράφου Δ/νσης Περιβάλλοντος σχετικά με “Διαχείριση παραγωγικών
ζώων της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης του Δήμου”

14.

Συζήτηση – απόφαση επί αποφάσεως Κοινότητας Καλού Χωριού η οποία αφορά “ Ζητήματα που
έχουν προκύψει με την οικία Κριτσωτάκη Πελαγίας που είχε δωρηθεί στην Κοινότητα”

15.

Έγκριση απόφασης Εκτελεστικής Επιτροπής σχετικά με “Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων
Αναγκών και Άμεση/Βραχεία Διαχείριση των Συνεπειών Από Εκδήλωση Σεισμών του Δήμου
Αγίου Νικολάου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Η Γραμματέας
του Δημοτικού Συμβουλίου

Κριτσωτάκη Ελένη

