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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

7ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ –ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου (Στρατ. Καραϊσκάκη 138 & 

Επαύλεως), σε τακτική συνεδρίαση του σώματος την  31 
η
 Αυγούστου  2020,  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  20:30,  για την  

λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του  άρθρου 67 

παρ. 4 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 74 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος 

Α') – Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι», β) τις  υπ' αριθμ. Εγκυκλίους 163/33282/29.05.2020 [με θέμα: «Ενημέρωση αναφορικά 

με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»] σε εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων  

και ειδικότερα του άρθρου 12 της Κ.Υ.Α. αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-5-2020 (Β’ 1869) και του άρθρου 14 παρ. 3 της 

ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-5-2020 (Β’ 1988), 40/20930/31.03.2020 [με θέμα : «Ενημέρωση για την εφαρμογή του 

κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων»] 

και την 18318/13.03.2020 [με θέμα: «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των 

εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού 

COVID-19»]  του Υπουργείου Εσωτερικών. 

1. Έγκριση 5ης Αναμόρφωσης  προϋπολογισμού οικονομικού  Έτους 2020. 

2. Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη της πρότασης της Επιτροπής (άρθρο 32 παρ. 6 Ν. 1080/80) συμβιβαστικής 

επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων.» 

3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαγράμμισης επί του κρασπέδου - οδοστρώματος για την απαγόρευση της 

στάθμευσης σε τμήμα της οδού Ιθάκης λόγω του μικρού πλάτους οδού. 

4. Έγκριση Κανονισμού Παραχώρησης χρήσης των Σχολικών Γυμναστηρίων, Αιθουσών πολλαπλής χρήσης, 

Αιθουσών  Εκδηλώσεων και Σχολικών χώρων γενικά. 

 
Σημείωση : Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με την εγκύκλιο 163/33282/29-
5-2020 του ΥΠ.ΕΣ. σε εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του άρθρου 12 της Κ.Υ.Α. 
αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-5-2020 και του άρθρου 14 παρ. 3 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-5-2020. 
Η χρήση μάσκας κρίνεται απαραίτητη για τους παρευρισκόμενους καθόλη τη διάρκεια της συνεδρίασης . 
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