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Προς
την Δήμαρχο και
τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

…………………………………………..

ΕΝΤΑΥΘΑ

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα  με  τις  
διατάξεις  του άρθρου 67   του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του 
Ν.4555/2018,  στις  25  Ιανουαρίου  2021 ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 18.00  με   θέματα 
ημερησίας διάταξης: 
ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ

1

Λήψη απόφασης για αντικατάσταση τακτικού μέλους και ορισμό 
προέδρου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Οργανισμός Παιδείας, 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας» κατόπιν παραίτησης 
του.

Δήμαρχος

2 Λήψη απόφασης για τη δημιουργία χώρου αναμονής ταξί στο 
Μετρό Δάφνης. Πρόεδρος ΕΠΖ

3
Λήψη απόφαση για έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων 
αναγκών και άμεση / βραχεία διαχείριση των συνεπειών 
πλημμυρικών φαινομένων του Δήμου Αγίου Δημητρίου. 

Αντ/ρχος 
Περ/ντος

4

Λήψη απόφασης για έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων 
αναγκών  και άμεση / βραχεία διαχείριση των συνεπειών από 
την εκδήλωση χιονοπτώσεων παγετού του Δήμου Αγίου 
Δημητρίου.

Αντ/ρχος 
Περ/ντος

5
Λήψη απόφασης για έγκριση δεύτερης σύνδεσης ακινήτου στην 
οδό Ησαΐα Σαλώνων 11 & Παρνασσίδος 18 με αγωγό 
αποχέτευσης ακαθάρτων , με κατάργηση της πρώτης.

Αντ/ρχος ΤΥ

6
Λήψη απόφασης για έγκριση δεύτερης σύνδεσης ακινήτου στην 
οδό Λεμεσού 10 με αγωγό αποχέτευσης ακαθάρτων , με 
κατάργηση της πρώτης.

Αντ/ρχος ΤΥ

7
Λήψη απόφασης για αντικατάσταση μέλους στην Επιτροπή 
Τοπικής Ανάπτυξης (επιτροπές του άρθρου 12 του Κανονισμού 
Λειτουργίας του ΔΣ – ΑΔΣ 430/2019).

Πρόεδρος ΔΣ

8
Λήψη απόφασης για  απαλλαγή δημοτικών τελών βάσει 
κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων.

Αντ/ρχος 
Κοινωνικής 
Μέριμνας

9 Λήψη απόφασης για έγκριση των απομαγνητοφωνημένων 
πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου για το έτος 2019 Πρόεδρος ΔΣ

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 10 της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020) στις υπ’ αρ. 
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40/2020 & 163/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και στο υπ' αρ. 
πρωτ. 60249/22-9-20 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών  σε συνδυασμό με το άρθρο  
παρ. 1 της Δ1α/Γ.Π.οικ.56924/15.9.2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 3957/15-09-2020), στο πλαίσιο 
λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού .
Η πλατφόρμα που θα χρησιμοποιηθεί είναι η ZOOM (https://zoom.us/) μέσω του e-
presence. 
Την ημερομηνία και ώρα της συνεδρίασης θα σας αποσταλεί πρόσκληση στο e-mail που 
έχετε δηλώσει προκειμένου να συνδεθείτε και να συμμετέχετε στην συνεδρίαση.
Σε περίπτωση που δεν θα συμμετέχετε στην συνεδρίαση  την ημέρα και ώρα που έχει 
οριστεί δεν δύναται να θεωρηθείτε  παρόντες/παρούσες  στη συνεδρίαση.

Oι συλλογικότητες και οι φορείς που δικαιολογούν εύλογο ενδιαφέρον από την συζήτηση 
κάποιων εκ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης να δηλώσουν ποιος/α εκπρόσωπός 
τους θα τοποθετηθεί επί 3λεπτο κατά την συνεδρίαση, με αποστολή σχετικού mail (στο 
οποίο να αναγράφονται απαραιτήτως τα στοιχεία επικοινωνίας του/της εκπροσώπου) 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση grafeiods@dad.gr της γραμματείας του Δημοτικού 
Συμβουλίου, μέχρι την Παρασκευή 22/01/2021 στις 15.00.
Τέλος, οι κ.κ. συνάδελφοι που δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικά μέσα και 
προκειμένου να συμμετέχουν στην συνεδρίαση, μπορούν να επικοινωνήσουν με την 
γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου μέχρι την Παρασκευή 22/01/2021 στις 15.00, ώστε 
κατόπιν συνεννόησης η υπηρεσία να τους παρέχει ατομική θέση εργασίας σε ηλεκτρονικό 
υπολογιστή.

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                            EΛΕΝΗ ΚΑΝΤΖΕΛΗ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
2. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
3. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
4. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
5. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
6. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
7. Δ/ΝΣΗ ΚΕΠ
8. ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
10. ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ
11. ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

https://zoom.us/
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