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              2. Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

20ης ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Σας καλούμε στην Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια περιφοράς μέσω 
τηλεφώνου στις 28/12/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 – 14:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 67  παρ. 
5 του Ν.3852/10, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 παρ. 5 του Ν. 4555/2018, σύμφωνα με την 
παρ. 1 του άρθρου 184 παρ. 1 του Ν. 4635/19 και σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ.: 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-
1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) και 426/13-11-
2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19»  και με τα εξής θέματα: 
 
A/A     ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 
ΘΕΜΑ 1: Έγκριση κατανομής Δ! Δόσης 2020 ποσού 64.183,58 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00-6711.0001 που αφορά 
λειτουργικές δαπάνες σχολείων από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους έτους 2020.  
 
ΘΕΜΑ 2: Λήψη απόφασης για απαλλαγή της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς για το μήνα Νοέμβριο και όσο χρονικό 
διάστημα ισχύουν οι περιορισμοί, των οικονομικά υπόχρεων γονέων των παιδιών που φοιτούν στα τμήματα 
προσχολικής αγωγής του Δήμου, λόγω ανάγκης λήψης έκτακτων μέτρων σύμφωνα με το ΦΕΚ  5043/14-11-2020 
Τεύχος Β'. 
 
ΘΕΜΑ 3: Έγκριση 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2020. 
 
ΘΕΜΑ 4:  Έγκριση καθορισμού συντελεστών τελών καθαριότητας – φωτισμού, δημοτικού φόρου και τέλους ακίνητης 
περιουσίας έτους 2021.  
 
ΘΕΜΑ 5:  Έγκριση αναλογικής χρέωσης τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου που αφορά τις άδειες υπαίθριου 
στάσιμου εμπορίου για την Κυριακάτικη αγορά (Παζάρι Σχιστού) για το έτος 2020.  
 
ΘΕΜΑ 6: Λήψη απόφασης για απαλλαγή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού για 
επιχειρήσεις που διακόπτουν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-
19. 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 
 
 

Μουγιακάκου  Ελένη 
 
 Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι θίγονται άμεσα τα συμφέροντα του Δήμου. 

 


