Πρόσκληση στην 3η συνεδρίαση (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) έτους 2022 του Δημοτικού Συμβου

Καλείστε να συμμετάσχετε σε τακτική μικτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 7η
Φεβρουαρίου 2022
, ημέρα
Δευτέρα
και ώρα
7:00
το απόγευμα 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 αριθμ. ΔΙα/Γ.Π.οικ. 4761/29-1-2022 ΚΥΑ:
«'Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς
του κορωνοιού covid-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 31
Ιανουαρίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου 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 (link) μισή ώρα πριν την καθορισμένη ώρα της συνεδρίασης.
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Ορισμός ενός Δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως μέλος της
Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2119/1993 "περί Μητρώων Αρρένων".
2. Τροποποίηση απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα για την υλοποίηση του
προγράμματος «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων» Δήμου Γόρτυνας.
3. Έκδοση Άδειας Παραγωγού Πωλητή Υπαίθριου Εμπορίου.
4. Πρόταση Ψηφίσματος Ενάντια στη διεύρυνση της επιχειρηματικής δράσης στο
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περιβάλλον, με αφορμή την ενσωμάτωση των 7 φορέων διαχείρισης των προστατευόμενων
περιοχών στον OΦΥΠΕΚΑ.
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