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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

12ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ - ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Προς αποφυγήν της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και των έκτακτων συνθηκών που αντιμετωπίζουμε  αυτή την 

περίοδο, που επιτάσσουν να εναρμονιστούμε με τις οδηγίες των Υπουργείων Υγείας και Εσωτερικών για να προστατεύσουμε 

έτσι τους συμπολίτες μας, του εργαζόμενους του Δήμου και τα μέλη του ΔΣ, παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε σε τακτική 

συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 31
η
 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα  Πέμπτη,  με ώρα έναρξης στις 17:30  και ώρα 

λήξης στις 19.30., η οποία θα διεξαχθεί «Διά Περιφοράς», μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(e-mail), για 

την  λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με  α)  το  άρθρο 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) την ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-64450-11.10.2020-ΦΕΚ-4484-11.10.2020-τεύχος-Β’-1, : Κανόνες 

τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19,  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. 

 Για το λόγο αυτό παρακαλείστε όπως μας ενημερώσετε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: 

dsymboulio@haidari.gr) για την ψήφο σας (υπέρ ή κατά ή λευκή ψήφος ή αποχή από την ψηφοφορία) κατά το 

προαναφερθέν χρονικό διάστημα. διεξαγωγής της συνεδρίασης (17.30 - 19.30) καθώς και τις τυχόν απόψεις σας 

προκειμένου να συμπεριληφθούν στα πρακτικά της συνεδρίασης επί του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης, 

λαμβανομένου υπόψη του  σχετικού  επισυναπτόμενου εισηγητικού .  

1. Έγκριση 9ης Αναμόρφωσης  προϋπολογισμού οικονομικού  Έτους 2020.  

               Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ       

 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 
 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ 



 

 

Εσωτερική διανομή: 

1.Διεύθυνση  Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικών  Υπηρεσιών. 

2.Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης. 

3.Διεύθυνση  Στρατηγικού Σχεδιασμού Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  &  Δικτύων. 

4.Διεύθυνση Προστασίας και Ελέγχου Περιβάλλοντος.  

5.Διεύθυνση  Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης. 

6.Διεύθυνση  Νεολαίας, Αθλητικών και Πολιτιστικών Υπηρεσιών. 

7.Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. 

  

 

 

 

   

 


