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Προς
την Δήμαρχο και
τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

…………………………………………..

ΕΝΤΑΥΘΑ

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού, σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του 
άρθρου 67   του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018,  
στις  27 Σεπτεμβρίου  2021 ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 19.30 με   θέματα ημερησίας 
διάταξης: 
ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ

1 Λήψη απόφασης για έγκριση 4ης αναμόρφωσης 
προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος

Αντ/ρχος Οικ/κών 
Υπηρεσιών

2

Λήψη απόφασης για τροποποίηση της 6/2016 απόφασης ΔΣ 
με θέμα: «Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης 
καθιέρωσης εξαιρέσεων από την εφαρμογή της πενθήμερης 
εργασίας και του συνεχούς ωραρίου των υπηρεσιών  του 
Δήμου μας για το έτος 2016  και επόμενων ετών καθώς και την 
24ωρη λειτουργία και 12ωρη λειτουργία των εν λόγω 
υπηρεσιών ανάλογα με τις ανάγκες τους».

Δήμαρχος

3

Λήψη απόφασης για επανεπιβολή ή μη της απαλλοτρίωσης σε 
ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Ειρήνης – Κυριακής και Νίκης 
Ψαρρά στο ΟΤ 1218, επί της οδού Δραγατσανίου εμβαδού 
236,53 τμ.

Πρόεδρος ΕΠΖ

4
Λήψη απόφασης για έγκριση της κυκλοφοριακής μελέτης για 
δημιουργία χώρου αναμονής ταξί έναντι κοιμητηρίου Αγίου 
Δημητρίου.

Πρόεδρος ΕΠΖ

5 Λήψη απόφασης  για έγκριση ή μη υλοτομίας δέντρου στην οδό 
Καρουτάδων 10. Πρόεδρος ΕΠΖ

6
Λήψη απόφασης   για έγκριση ή μη υλοτομίας δέντρου στην οδό 
Κρυστάλλη 50-52. Πρόεδρος ΕΠΖ

7
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της πλατείας Ασυρμάτου 
στις 17 Οκτωβρίου 2021 στον Όμιλο Επανιέλ Μπρετόν Ελλάδος 
για την πραγματοποίηση της 24ης Εθνικής Έκθεσης 
Μορφολογίας.

Δήμαρχος

8
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της πλατείας Άρη 
Βελουχιώτη  στις 29 Σεπτεμβρίου 2021 στον ΣΥΡΙΖΑ για την 
πραγματοποίηση ανοιχτής εκδήλωσης.

Δήμαρχος

9 Λήψη απόφασης για την μεταβίβαση στην Επιτροπή Ποιότητας Δήμαρχος
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Ζωής,  της αρμοδιότητας για δωρεάν παραχώρηση χρήσης 
κοινόχρηστων χώρων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων 
από φορείς, συλλόγους κλπ

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. 
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) ,  της 
Δ1α/Γ.Π.οικ.52666/27-08-2021 (ΦΕΚ Β’ 3958) και του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 
169/Α/18-9-21), 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  24/09/2021 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 24/09/2021 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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