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  Τηλέφωνο: 2243360133                                     
  Πληροφορίες: Νίκος Κουνενάκης                                                Προς: Δημοτικούς Συμβούλους 
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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου           
                  

  Καλείστε να συμμετέχετε στη δημόσια έκτακτη μεικτή  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η 
οποία θα διεξαχθεί  στην αίθουσα συνεδριάσεων στον όροφο του Πνευματικού Κέντρου την 17η 
του μηνός Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης της συνεδρίασης 20:00  δια  
ζώσης  αποκλειστικά,  εφόσον  πρόκειται  για  πλήρως εμβολιασμένους  και  νοσήσαντες  το  
τελευταίο  εξάμηνο  και  ταυτόχρονα  με τηλεδιάσκεψη (με χρήση του λογισμικού zoom), 
σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ ́ αριθμ. 643/69472/24-9-2021 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, 
για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο συνημμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με: 
α)  την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 77146/10.12.2021 (ΦΕΚ 5816/11.12.2021 τεύχος Β’): Έκτακτα μέτρα 
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο 
σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη 
Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 
β) την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) η οποία 
κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/20] (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.426/77233/13.11.2020) 

γ) τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις σύμφωνα με την αριθ ΔΙΔΑΔ/Φ.69/183/οικ. 18664 ( ΑΔΑ : 

ΩΞΡΜ46ΜΤΛ6-Φ3Π) 30/09/21  εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 
 
 
 

 
  
1. Απευθείας αγορά ακινήτου στη θέση «ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ» της ενορίας Αναστάσεως για τη στέγαση 

Ακαδημίας Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού στην Κάλυμνο 

 
 
 
 
 
 
 
 Η σύγκληση της ως άνω συνεδρίασης, συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση και η πρόσκληση δύναται να 
επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως, διότι πρέπει άμεσα να δρομολογηθούν οι 
διαδικασίες αγοράς του ακινήτου, με στόχο την όσο το δυνατόν γρηγορότερη υλοποίηση της ίδρυσης και 
στέγασης της ΑΕΝ Μηχανικών στην Κάλυμνο. Επίσης, αποκλειστικός σκοπός είναι να γίνουν και όλες οι 
υπόλοιπες απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να καταστεί δυνατόν η ανωτέρω σχολή να προβλεφθεί στο 
Μηχανογραφικό Δελτίο των Πανελληνίων εξετάσεων του έτους 2022-23. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
                                                                                              Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 
 
 
 
                                                                                                                Γαβαλάς Νικόλαος 
 

 

 
 

 


