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        ΠΡΟΣ  
        - Δήμαρχο Βύρωνα κ. Γρηγόριο Κατωπόδη 
        - κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους 

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  

        - Γενική Γραμματέα Δήμου Βύρωνα 
 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

Σας καλούμε να συμμετάσχετε στην δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα 
διεξαχθεί κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), σύμφωνα με το άρθρο 78 
του Ν. 4954/22 (ΦΕΚ 136/09.07.2022 τεύχος Α’) «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ βαθμού 
και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων 
αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», στις 23/02/2023, ημέρα Πέμπτη, με ώρα έναρξης 12:00 
και λήξη 13:00, για την λήψη απόφασης επί του μοναδικού θέματος της Ημερήσιας Διάταξης: 
 

• Α)  Έγκριση σχεδίου τροποποιημένης Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου 1 της 
Πράξης "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βύρωνα" με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002288, με ενσωματωμένες τις 
αλλαγές που αφορούν στην Πράξη προκειμένου να υποβληθούν στην ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής 
μαζί με την επανυποβολή του Τεχνικού Δελτίου Πράξης με ενσωματωμένες τις προτεινόμενες 
αλλαγές επί των στοιχείων της πράξης που αφορούν την παράταση του υποέργου 1 για τρεις (3) 
επιπλέον μήνες  
(Β)  Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Βύρωνα ως νόμιμου εκπροσώπου για την υπογραφή του Σχεδίου 
Τροποποιημένης Απόφασης Υλοποίησης με ίδια Μέσα του Υποέργου 1 της Πράξης  "Κέντρο 
Κοινότητας Δήμου Βύρωνα" καθώς και για κάθε άλλη απαιτούμενη  νόμιμη ενέργεια 
 
 

                      Ο Πρόεδρος 
 
           Πλακίδας  Γεώργιος 
 

 
 
 
 
 
 



Οι εισηγήσεις και τα σχετικά έγγραφα θα σας αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε δηλώσει 
στην Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου 
Παρακαλούμε, όπως σήμερα ημέρα Πέμπτη 23-02-2023 και από ώρα 12:00 π.μ. έως 13:00 γνωστοποιήσετε 
στην Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου τις τοποθετήσεις σας και την ψήφο σας για το παραπάνω θέμα 
της Ημερήσιας Διάταξης, με έναν από τους παρακάτω τρόπους:  

• με αποστολή μηνύματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην διεύθυνση 
tmima.dioikisis@dimosbyrona.gr 

• τηλεφωνικά στο τηλέφωνο 213-2008665  
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