ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λαμία 02-12-2021
Αριθμ. πρωτ. 50378
ΠΡΟΣ:
Όπως πίνακας αποδεκτών
(Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

Ταχ.Δνση: Φλέμινγκ & Ερ. Σταυρού 1
Πληροφορίες: Σπ. Νιάνιος
Αφρ. Αποστολοπούλου
Ταχ.Κώδικας: 351 31 ΛΑΜΙΑ
Αρ. τηλεφ. : 22313 51019 / 51038
Ε-mail : nianios.spyros@lamia-city.gr
frida_apo@lamia-city.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5ης ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Εκτελεστικής Επιτροπής» (Άρθρο 62
Ν.3852/2010), όπως αυτό συμπληρώθηκε με την παρ.2 του άρθρου 6 του
Ν.4071/2012 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 70 του Ν.4555/2018 και εκείνες του
άρθρου 10 της ΠΝΠ της 11-3-2020 (ΦΕΚ-55/Α/11-3-2020)
***
Σας προσκαλούμε στην 5η τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής
του Δήμου Λαμιέων, που θα πραγματοποιηθεί στις 06 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 13:00΄, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 2ου ορόφου του
Δημαρχείου (Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού), για συζήτηση και λήψη απόφασης επί
του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία, [άρθρο 10 παρ.1
της Π.Ν.Π. 11-03-2020 (ΦΕΚ-Α΄/55), που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020
(ΦΕΚ-Α΄/76)] & αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (Φ-169/τ.Α΄/1809-2021), αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους [πλήρως εμβολιασμένοι
θεωρούνται όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών
τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19], και για νοσήσαντες το τελευταίο
εξάμηνο, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων [απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου
μεταξύ των παρευρισκομένων, αναλογία του ενός (1) ατόμου ανά πέντε (5) τ.μ.,
χρήση μάσκας και αντισηπτικού], ως ορίζουν οι υπ.αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.48487/30-072021
[ΦΕΚ-Β΄/3481],
Δ1α/Γ.Π.οικ.49762/07-08-2021
[ΦΕΚ-Β΄/3660],
Δ1α/ΓΠ.οικ.72486/19-11-2021 [ΦΕΚ-Β΄/5401] Κ.Υ.Α. «Έκτακτα μέτρα προστασίας
της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα τη Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021 έως
και τη Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021, και των εκδοθεισών, αντίστοιχα, δυνάμει αυτών,
υπ.αριθ.
643/69472/24-09-2021
(ΑΔΑ:
ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5)
και
67/ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ.21929/23-11-2021 [ΑΔΑ:ΩΧΓ846ΜΤΛ6-5Θ9] εγκύκλιοι του
Υπουργείου Εσωτερικών.

Παρακαλούμε οι παριστάμενοι, εφόσον είναι πλήρως εμβολιασμένοι να είναι
εφοδιασμένοι με πιστοποιητικό εμβολιασμού, που εκδίδεται μέσω της ιστοσελίδας
https: // www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoioscovid-19 και εφόσον έχουν
νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο, βεβαίωση από εργαστήρια αναφοράς δημόσια ή
ιδιωτικά, για αποτελέσματα εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR για κορωνοϊό
COVID-19 εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών ή ελέγχου με τη χρήση
ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) προ σαράντα οκτώ
(48) ωρών από τη συνεδρίαση.
Μέγιστος αριθμός παρισταμένων και παρευρισκομένων (17).
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Ψηφιακά υπογεγραμμένο από EFTHYMIOS KARAISKOS
Ημερομηνία: 2021.12.02 15:18:18 EET

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΣΤΙΣ 06-12-2021
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 50378 / 02-12-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
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ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Θέμα 1ο
Εισηγητής

Σύνταξη Προσχεδίου Προϋπολογισμού εσόδων –εξόδων οικονομικού
έτους 2022 του Δήμου Λαμιέων .
Πρόεδρος

Η εισήγηση του ανωτέρω θέματος θα σας αποσταλεί άμεσα μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (email).
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2. Εντεταλμένοι Δημ. Σύμβουλοι Δήμου Λαμιέων
3. Γενική Γραμματέας Δήμου Λαμιέων

