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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας καλούμε σε Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα στις 10 
Νοεμβρίου 2022  ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75  του Ν. 
3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και συμπληρώθηκε με το 
άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Λήψη απόφασης για τροποποίηση της 492/2022 απόφασης ΟΕ στο σκέλος που αφορά  στην 
περιγραφή και στο ποσό της δαπάνης για τη διοργάνωση της εκδήλωσης της Πράσινης 
Μαθητικής Εικονικής Κοινότητας REUZ+.»

2. Λήψη απόφασης για τροποποίηση της 493/2022 απόφασης ΟΕ στο σκέλος που αφορά  στην 
περιγραφή και στο ποσό της δαπάνης για την παρουσίαση του προγράμματος  με το Ευρωπαϊκό 
δίκτυο για την ενδοοικογενειακή βίας τα πρότυπα της Ισλανδίας.»

Θεωρούνται κατεπείγοντα  διότι οι δράσεις έχουν προγραμματιστεί για τον Νοέμβριο και θα πρέπει 
να ολοκληρωθούν  το συντομότερο δυνατόν οι απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση τους.
Σημειώνεται ότι η συνεδρίαση αυτή κρίνεται ως κατεπείγουσα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, για τον ίδιο λόγο που 
τα ανωτέρω θέματα θεωρούνται κατεπείγοντα.
Η συνεδρίαση πραγματοποιείται με τηλεδιάσκεψη ,  σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 , 
κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού .
Η συμμετοχή στη συνεδρίαση με  τηλεδιάσκεψη γίνεται με την πλατφόρμα ZOOM 
(https://zoom.us/) μέσω του e-presence.  
Θα σας αποσταλεί στο e-mail που έχετε δηλώσει το link προκειμένου να συνδεθείτε και να 
συμμετέχετε στην συνεδρίαση.

                                               Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            

      ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ       
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. κ. Δήμαρχο
2. . κ.κ. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥΣ
4.7 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
5. Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ
6.Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΟΥ
7.. Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.
8.. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
9. Δ/ΝΣΗ ΚΕΠ/
10. ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ
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