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Κοινοποίηση:
Συμβούλους Κοινοτήτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Μετά την 21-12-2022 ματαιωθείσα συνεδρίαση (Α.Π. εισερχ.: 30384/16-12-2022 πρόσκληση) σας 

προσκαλούμε σε ειδικήειδική  μεικτήμεικτή  συνεδρίασησυνεδρίαση (δια(δια  ζώσηςζώσης  καικαι  ταυτόχροναταυτόχρονα  μεμε  τηλεδιάσκεψη)τηλεδιάσκεψη)  του 

Δημοτικού Συμβουλίου Κω στιςστις  2727  ΔεκεμβρίουΔεκεμβρίου  2022,2022,  ημέραημέρα  ΤρίτηΤρίτη  καικαι  ώραώρα  12:0012:00  μ.,μ., σύμφωνα με τις 

διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν) και το 

άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022, Τεύχος Πρώτο) με τα παρακάτω θέματα στην 

ημερήσια διάταξη:

1. Έγκριση  Προϋπολογισμού εσόδων εξόδων Δήμου Κω οικονομικού έτους 2023 (Εισηγητής: 

Αντιδήμαρχος  κ. Αλέξανδρος Χρυσόπουλος).

2. Ψήφιση Πινάκων Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2023 του 

Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Κω, των Ν.Π.Δ.Δ. και Επιχειρήσεων 

<ενταγμένων στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης>, (σύνολο Ο.Π.Δ. Δήμου, Ν.Π.Δ.Δ. 

& Επιχειρήσεων) (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος  κ. Αλέξανδρος Χρυσόπουλος).

             Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Διονυσία Τελλή – Τσιμισίρη

0000383438
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Πρόσκληση μεικτής (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)  ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κω.
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ΣημείωσηΣημείωση  γιαγια  τητη  μεικτήμεικτή  συνεδρίαση:συνεδρίαση:

Η μεικτή συνεδρίαση πραγματοποιείται διά ζώσης, τηρουμένων όλων των εν ισχύι υγειονομικών μέτρων, και 

ταυτόχρονα μέσω τηλεδιάσκεψης. Ειδικότερα με φυσική παρουσία παρευρίσκονται:

(α) έως επτά (7) άτομα, είτε αυτά είναι εμβολιασμένα είτε ανεμβολίαστα, τηρουμένης της απόστασης του ενάμισι 

(1,5) μέτρου, ή

(β) περισσότερα από επτά (7) άτομα, χωρίς περιορισμό στον αριθμό των συμμετεχόντων, αποκλειστικά εφόσον 

πρόκειται για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, τηρουμένων των υγειονομικών 

μέτρων (απόσταση ενάμισι μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων, αναλογία του ενός ατόμου ανά πέντε τ.μ., χρήση 

μάσκας και αντισηπτικού).

Μέσω τηλεδιάσκεψης συμμετέχουν οι αιρετοί που δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις φυσικής παρουσίας ή 

δεν επιθυμούν να έχουν φυσική παρουσία στο χώρο της συνεδρίασης.

Υπενθυμίζουμε ότι η αναλογία για την παρουσία των συμμετεχόντων από κάθε παράταξη με βάση τα τετραγωνικά 

μέτρα της αίθουσας συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κω και τηρουμένων όλων των εν ισχύι υγειονομικών 

μέτρων έχει ως εξής:

 «Ισχυρή Κως»:  8 συμμετέχοντες (περιλαμβάνεται ο Δήμαρχος, κ. Θεοδόσης Νικηταράς)

 «Δύναμη Αλλαγής Κως 2023»: 6 συμμετέχοντες

 «Όραμα και Δράση»: 2 συμμετέχοντες

 «Λαϊκή Συσπείρωση»: 1 συμμετέχουσα

 Ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι: 1 συμμετέχων

Μετά τα παραπάνω παρακαλούμε να μας ενημερώσετε μέχριμέχρι  τηντην  ΤρίτηΤρίτη  27-12-202227-12-2022  καικαι  ώραώρα  9:009:00  πμπμ για τον τρόπο 

συμμετοχής σας.
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