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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ειδικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου
ΠΡΟΣ
1. κ. ∆ήµαρχο Τυρνάβου
2. τα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Ενταύθα
Παρακαλούµε όπως προσέλθετε την 19η του µηνός Σεπτεµβρίου 2021 ηµέρα της
εβδοµάδας Κυριακή και ώρα 11.00΄ στο ∆ηµοτικό Θέατρο Τυρνάβου (πεζόδροµος Στ.
Καράσσου), όπου θα συνεδριάσει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 64 του ν. 3852/2010 όπως ισχύει, την αριθ. 87/59646/20-8-2019 Εγκύκλιο
ΥΠ.ΕΣ. και την αριθ. πρωτ. ∆1α/ΓΠ.οικ.55400/12-09-2021 ΚΥΑ µε θέµατα ηµερήσιας
διάταξης:
1. Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Τυρνάβου
(αριθ. πρωτ. 16813/15-09-2021 αίτηση παραίτησης).
2. Εκλογή νέου Προέδρου ∆ηµοτικού Συµβουλίου Τυρνάβου.
Επισηµαίνεται ότι η ειδική συνεδρίαση θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις
διατάξεις της αριθ. πρωτ. ∆1α/ΓΠ.οικ.55400/12-09-2021 ΚΥΑ, ως εξής:
«• Συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων και διενέργεια συναντήσεων εργασίας
είτε µέσω τηλεδιάσκεψης, είτε τηρουµένης της απόστασης του ενάµισι (1,5) µέτρου και
µε τη συµµετοχή έως επτά (7) ατόµων……
• Συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων µε φυσική παρουσία χωρίς τον περιορισµό
ατόµων του προηγούµενου σηµείου, αποκλειστικά για πλήρως εµβολιασµένους, σύµφωνα
µε την παρ. 2 του άρθρου 10 και νοσήσαντες το τελευταίο εξάµηνο σύµφωνα µε την παρ.
3 του άρθρου 10, τηρουµένων των υγειονοµικών µέτρων [απόσταση ενάµισι (1,5) µέτρου
µεταξύ των παρευρισκοµένων, αναλογία του ενός (1) ατόµου ανά πέντε (5) τ.µ., χρήση
µάσκας και αντισηπτικού]».
Όλοι οι συµµετέχοντες µε φυσική παρουσία στην ειδική συνεδρίαση θα πρέπει
να πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις, σε διαφορετική περίπτωση θα υπάρχει η
δυνατότητα συµµετοχής στη συνεδρίαση µε τηλεδιάσκεψη µέσω της εφαρµογής
«e:Presence.gov.gr».

Επισηµαίνεται ότι η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη του νέου Προέδρου
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν.3852/2010
και την αριθ. 87/59646/20-8-2019 Εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ, θα διεξαχθεί µετά το πέρας της
συζήτησης των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης, µε προσέλευση όλων των
συµµετεχόντων στο ∆ηµοτικό Θέατρο Τυρνάβου.
Παρακαλούµε όπως µας ενηµερώσετε έως την Παρασκευή 17/09/2021 στο email:grafeiods@tirnavos.gr ή στο τηλέφωνο 2492350130, για τη δυνατότητα
συµµετοχής µε φυσική παρουσία στην περίπτωση τήρησης των προϋποθέσεων της
παραπάνω ΚΥΑ (πλήρως εµβολιασµένοι και νοσήσαντες το τελευταίο εξάµηνο),
προκειµένου για τους µη έχοντες τις παραπάνω προϋποθέσεις να δοθεί η δυνατότητα
συµµετοχής τους µε τηλεδιάσκεψη.

O Προεδρεύων Σύµβουλος
Γιαννόπουλος Ανδρέας

