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Προς
την Δήμαρχο και
τα μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου
…………………………………
ΕΝΤΑΥΘΑ

                  
         

Σας καλούμε σε Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα  με  τις  
διατάξεις  του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τεύχος Α') όπως 
έχει αντικατασταθεί  με το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α’/09-08-2019),  με 
φυσική παρουσία και με τηλεδιάσκεψη (άρθρο 67 του Ν. 4830/2021) στην αίθουσα 
του Δημοτικού Συμβουλίου, στις  7 Νοεμβρίου  2021 ημέρα  Κυριακή και ώρα 
10.00  με   μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ

1

Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικών μελών  Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής για το διάστημα από 07/11/2021 έως 
02/01/2022, μετά την ανεξαρτητοποίηση Δημοτικών 
Συμβούλων, κατόπιν των υπ’ αρ. πρωτ. 16983/23-06-2020 
& 28842/05-11-2021 Διαπιστωτικών πράξεων της 
Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρόεδρος ΔΣ

          Η συνεδρίαση πραγματοποιείται μικτά, με φυσική παρουσία χωρίς 
περιορισμό ατόμων αποκλειστικά  για πλήρως εμβολιασμένους και 
νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο τηρούμενων των υγειονομικών μέτρων 
(παράγραφος 2 και 3 του άρθρου 10 της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.66436/22-10-21) και με 
τηλεδιάσκεψη,   σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 4830/2021 που αντικατέστησε την 
παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55)  
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α’ 76), στο πλαίσιο λήψης 
μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.
Σας επισημαίνουμε ότι για τους συμμετέχοντες με φυσική παρουσία είναι 
απαραίτητη η κατάθεση στο Προεδρείο σχετικού αποδεικτικού.

       Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου θα πρέπει να ενημερώσουν την Πρόεδρο 
του Δημοτικού Συμβουλίου μέχρι σήμερα Παρασκευή 5/11/2021 και ώρα 15.00 
εάν θα συμμετάσχουν με φυσική παρουσία ή μέσω τηλεδιάσκεψης, προκειμένου να 
δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής στην τηλεδιάσκεψη με την πλατφόρμα ZOOM 
(https://zoom.us/) μέσω του e-presence.  Σε αυτήν την περίπτωση, 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 μη ενημέρωσης θα θεωρηθεί ότι η συμμετοχή σας θα είναι με 
τηλεδιάσκεψη.
      Για την λήψη της απόφασης για την οποία απαιτείται μυστική ψηφοφορία, τα μέλη 
που θα συμμετέχουν αρχικά μέσω τηλεδιάσκεψης, στην συνέχεια θα πρέπει να 
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προσέλθουν στο χώρο της ψηφοφορίας (Δημαρχείο) την Κυριακή 7 Νοεμβρίου 2021 
και ώρα 10.30 έως 11.00 προκειμένου να ψηφίσουν.

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
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