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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

1ης  ΕΚΤΑΚΤΗΣ - 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 έκτακτη 

συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 22
η
 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Δευτέρα, με ώρα έναρξης στις 19:00 π.μ. 

και ώρα λήξης στις 21.00 π.μ., η οποία θα διεξαχθεί «διά περιφοράς», μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

(e-mail), για την  λήψη απόφασης σχετικά με το  παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα α) με το άρθρο 67 παρ. 

4 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, β)  τις σχετικές Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τευχ. Α΄, άρθρο 10 

παρ. 1) και  Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 75/30.03.2020 τεύχος A’, άρθρο 43 παρ. 1) και γ) την εγκύκλιο με αριθμ. 40 του ΥΠ.ΕΣ. 

(Α.Π.:20930/31.03.2020): «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού 

COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων». 

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 (19.00 π.μ - 21.00 π.μ.) καθώς και τις τυχόν απόψεις σας 

προκειμένου να συμπεριληφθούν στα πρακτικά της συνεδρίασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, 

λαμβανομένων  υπόψη των σχετικών επισυναπτόμενων εισηγήσεων.  

 

1. Λήψη απόφασης σχετικά με την ψήφιση της Περιβαλλοντικής Μελέτης ,για τη δημιουργία νέας χωματερής στη 

Φυλή, από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής,  (σχετ: το αριθμ. 3265/22.02.2021 αίτημα) 

 

 

 

 



 

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με  τις του άρθρου  67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 

του Ν. 4635/2019 και την εγκύκλιο με αριθμ. 40 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:20930/31.03.2020): «Ενημέρωση για την εφαρμογή του 

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

οι αποφάσεις που θα ληφθούν στη δια περιφοράς συνεδρίαση, θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο του Δημοτικού 

Συμβουλίου,  στην πρώτη δια ζώσης συνεδρίαση, μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊου COVID 

19. 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα: λόγω ύπαρξης χρονικών προθεσμιών (ήτοι: 24/02/2021) για την εύρυθμη 

λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου. 

 
 
               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.  


