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Ημερομηνία επίδοσης της οικ. 6847/15-04-2021
πρόσκλησης σε όλα τα μέλη του Δ.Σ είναι η 15-04-2021

5η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
-του άρθρου 10 του υπ’ αριθμ. 55 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α/11.3.2020) σχετικά με τις
κατεπείγουσες διατάξεις για την λειτουργία Δήμων & Περιφερειών κατά την διάρκεια
της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
- το υπ’ αριθμ. πρωτ. 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) έγγραφο του
ΥΠΕΣ σχετικά με την σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών
και των εποπτευόμενων νομικών προσώπων κατά το διάστημα λήψης των μέτρων
αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
- το υπ’ αριθμ. πρωτ. 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) έγγραφο του
ΥΠΕΣ σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων
- το υπ’ αριθμ. πρωτ. 27404/7280/ 13-4-2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων.
- το υπ’ αριθμ. πρωτ. 33282/29-5-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) έγγραφο του
ΥΠΕΣ «Ενημέρωση αναφορικά με την διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών
οργάνων των Δήμων.
- το υπ’ αριθμ. πρωτ. 77233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) αριθμός
εγκυκλίου 426, έγγραφο του ΥΠΕΣ «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία
των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της
διάδοσης της πανδημίας»
- το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/142/οικ.1813/01-02-2021 με (ΑΔΑ: ΩΙΤΘ46ΜΤΛ69Φ1) έγγραφο του ΥΠΕΣ «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της
διασποράς του κορωνοϊού-30η εγκύκλιος»
- το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/143/οικ.2343/08-02-2021 με (ΑΔΑ:620346ΜΤΛ6-ΝΙ1)
έγγραφο του ΥΠΕΣ «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της
διασποράς του κορωνοϊού-31η εγκύκλιος»
Καλείσθε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου όπου θα διεξαχθεί ΔΙΑ
ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ στις 19/04/2021 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18:00, ύστερα από την
υπ’ αριθμόν πρωτ.: 6847/15-04-2021 έγγραφη πρόσκληση (5η) του Προέδρου, η οποία
εστάλη ηλεκτρονικά σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του
Ν.4555/2018 με μοναδικό θέμα Ημερήσιας Διάταξης το εξής:

1. «Λήψη απόφασης για απευθείας αγορά του ακινήτου επί της Λεωφόρου Ηρακλείου 524,
Ο.Τ. 245 (ΚΤΗΜΑ ΦΙΞ) μέσω προσφυγής σε δανεισμό από το Χρηματοπιστωτικό
Σύστημα (Ιδιωτικά Τραπεζικά Ιδρύματα και Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων) με
σκοπό την δημιουργία Πολιτιστικού Πάρκου, χώρου πρασίνου και αναψυχής για τους
κατοίκους της πόλης και την ανάπτυξη συναφών δραστηριοτήτων». (Εισηγ. Δήμαρχος)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΡΟΥ
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5.Γενικό Γραμματέα

