Πρόσκληση στην 6η συνεδρίαση (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) έτους 2022 του Δημοτικού Συμβου

Καλείστε να συμμετάσχετε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 19 η
Απριλίου
2022, ημέρα
Τρίτη
και ώρα 8:00΄ το βράδυ
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Γόρτυνας στους
Αγίους Δέκα
,
η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη (μικτή)
, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, τα
άρθρα 14 και 15 της ΚΥΑ 32009/23-05-2020, την με αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20354/2022 ΚΥΑ - ΦΕΚ
Β’ 1724/09.04.2022 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο
περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη
Δευτέρα, 11 Απριλίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 18 Απριλίου 2022 και ώρα
06:00» και την με αριθμ. 642/24-09-21 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η αναγκαιότητα της μικτής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται
εξαιτίας των υπαρχόντων υγειονομικών συνθηκών και των αντικειμενικών δυσκολιών
φυσικής παρουσίας για λόγους προάσπισης της δημόσιας υγείας.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
στο Δημαρχείο Γόρτυνας, θα τηρηθούν όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα όπως επιβάλλεται.

Στους δημοτικούς συμβούλους που δε θα παραβρεθούν δια ζώσης στην αίθουσα του Δ.Σ. θα
αποσταλεί σύνδεσμος πριν την καθορισμένη ώρα της συνεδρίασης.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
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1. Συμπληρωματική κατανομή έτους 2022 (για κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά
προτεραιότητα προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης ), ποσού 26.285,00 € στις Σχολικές
Επιτροπές του Δήμου για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
2. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους για την συγκρότηση της
επιτροπής εκτίμησης ακινήτων για το έτος 2022 (άρθρο 7 του Π.Δ. 270/81).
3. Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, το χρόνο
έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων και
εποπτών υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση σύμφωνα με το
άρθρο 4 παρ.1&2 του Β.Δ 28.3/15.4.1957.
4. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης του δημοτικού
κτιρίου που βρίσκεται στον οικισμό του Ασημίου στο Αθλητικό Σωματείο Νότος για την
άθληση των μελών του.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Δεσδενάκης Αθανάσιος

Σχετικά αρχεία
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