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ΠΡΟΚΛΗΗ Ε ΤΝΕΔΡΙΑΗ 

 

 αξ θαιμφμε ζε ηαθηηθή  δια περιθοράς ζοκεδνίαζε ημο Δημηθεηηθμφ  ομβμοιίμο  

πμο ζα δηελαπζεί με ηε δηαδηθαζία  ημο άνζνμο 10 ηεξ απυ 11-03-2020 Πνάλεξ 

Νμμμζεηηθμφ Πενηεπμμέκμο (ΦΓΚ 55/Α΄/11-03-2020), θαη ηεκ εγθφθιημ 

426/77233/13.11.2020 (Α.ΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΣΛ6-ΤΔ4) θαη ηεκ  ΚΤΑ  Δ1α/Γ.Π.μηθ. 

38197/18.06.2021 (ΦΓΚ 2660/18.06.2021 ηεφπμξ Β'): Έθηαθηα μέηνα 

πνμζηαζίαξ ηεξ δεμυζηαξ ογείαξ απυ ημκ θίκδοκμ πεναηηένς δηαζπμνάξ ημο 

θμνςκμσμφ COVID-19  ζηηξ 29 ημο μεκυξ IOYNIOY  έημοξ 2021, εμένα   TΡITH   

θαη χνα 10:00 π.μ ,  ιυγς ηεξ ιήρεξ έθηαθηςκ μέηνςκ απμθογήξ ηεξ δηάδμζεξ ημο 

θμνςκμσμφ COVID-19 θαη θαηά ηηξ πνμβιέρεηξ ηεξ παν. 5 ημο άνζνμο 67 ημο 

Ν.3852/2010, υπςξ ηνμπμπμηήζεθε με ηεκ παν. 1 ημο άνζνμο 184 ημο 

Ν.4653/2019.  Γηα ηα ζέμαηα ζαξ απμζηέιιεηε ειεθηνμκηθά, απυ ηε γναμμαηεία ημο 

Δημηθεηηθμφ  ομβμοιίμο, ζπεηηθυ εκεμενςηηθυ οιηθυ θαη παναθαιείζζε ηεκ ΣΡΙΣΗ  

29 ΙΟΤΝΙΟΤ  2021, απυ ηεξ 10:00 π.μ  έςξ ηεκ 11 :00 μεζεμβνηκή κα εκεμενχζεηε 

ειεθηνμκηθά (e-mail) ή ηειεθςκηθά ή με FAX, ηεκ γναμμαηεία ημο Δημηθεηηθμφ  

ομβμοιίμο , (θα Δηαμακημπμφιμο Νίθε ) ζημ ηει. θαη FAX 2625 0 22370, e-

mail: ethn17@otenet.gr: γηα ηε ζέζε ζαξ επί ημο θάζε ζέμαημξ ζομπιενχκμκηαξ – 

ρεθίδμκηαξ ζημ ζοκεμμέκμ εηδηθυ έκηοπμ (π.π. οπέν, θαηά, ιεοθυ θαη ηοπυκ 

ζπμιηαζμυ ή αηηημιυγεζε ηεξ άπμρή  ζαξ). Σα μέιε ηα μπμία δεκ  δηαζέημοκ 

ειεθηνμκηθή δηεφζοκζε, πνμθεημέκμο κα εκεμενςζμφκ γηα ηηξ εηζεγήζεηξ, 

παναθαιμφκηαη υπςξ επηθμηκςκήζμοκ ηειεθςκηθχξ ή με FAX με ηεκ γναμμαηεία ημο  

Δημηθεηηθμφ  ομβμοιίμο 29-06-2021  θαη χνα απυ 10:00 έςξ 11:00  

 
 ΘΓΜΑ: 1.  2ε Ακαμυνθςζε πνμτπμιμγηζμμφ μηθ. έημοξ  2021    

 

 ΘΓΜΑ: 2. Έγκριζη ηης έκθεζης για ηημ εκηέλεζη ηοσ  προϋπολογιζμού 1οσ  ηριμήμοσ ηοσ 

έηοσς 2021 

 

 ΘΓΜΑ: 3.  Ακαμυνθςζε ημο πίκαθα ζημπμζεζίαξ ημο μιμθιενςμέκμο πιαηζίμο δνάζεξ  
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 ΘΓΜΑ:4 ΓΚΡΙΗ 1μο Ακαθεθαιαηςηηθμφ Πίκαθα Γνγαζηχκ θαη 1μο Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Γ.  ημο ένγμο  

«ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΑΔΓΙΟΔΟΣΗΗ ΣΟΤ ΠΑΙΔΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΜΑΚΡΙΙΩΝ  

ΤΜΦΩΝΑ ΜΓ ΣΟ Π.Δ. 99/2017 

 

ΘΓΜΑ: 5. «Έγκριζη 6ης παράηαζης προθεζμίας εκηέλεζης ηοσ έργοσ «ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ 

ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΗ ΣΟΤ ΠΑΙΔΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΚΑΛΛΙΚΩΜΟΤ   ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟ 

Π.Δ. 99/2017» 
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