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Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 & 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει 
σε συνδυασμό με τις όμοιες του  άρθρου 10 της από 11-3-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-
2020) και της αριθ. πρωτ. 33282/αριθ.εγκ. 163/29-05-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ, σας 
καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στις 24 Μαϊου 2021, 
ημέρα Δευτέρα και από ώρα 11:30΄- 12.30΄.  

Η συνεδρίαση, λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή 
της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και με δεδομένο ότι στο Δήμο μας δεν υπάρχει 
δυνατότητα τηλεδιάσκεψης, θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, για τη λήψη 
απόφασης επί του εξής μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης: 

 
 
          Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη του 
Σχεδίου Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Μαρωνείας-Σαπών. 
 

 
 

 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

1. Για τη δια περιφοράς  λήψη απόφασης απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον των 2/3 των μελών 
του συλλογικού οργάνου (ήτοι 5 μέλη – άρθρο 10 της από 11-3-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-
2020) και αριθ. πρωτ. 33282/αριθ. Εγκ. 163/29-5-2020 εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ.). 

2. Η πρόσκληση συνεδρίασης με τα θέματα ημερήσιας διάταξης αποστέλλεται ηλεκτρονικά ή 
γνωστοποιείται με κάθε πρόσφορο τρόπο στα μέλη τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την 
συνεδρίαση. 

3. Στην πρόσκληση αναγράφονται τόπος, ημέρα και ώρα συνεδρίασης, παρά το γεγονός ότι δεν 
υπάρχει αυτοπρόσωπη παρουσία των μελών. 

4. Μαζί με την πρόσκληση αποστέλλονται  οι εισηγήσεις των θεμάτων για τα οποία θα ληφθεί 
απόφαση. Επιπλέον, αποστέλλεται  πίνακας με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπου για κάθε 
θέμα θα συμπληρώσουν τα μέλη την επιλογή τους ως προς την έγκριση του ή μη. Τα μέλη της 
Ε.Π.Ζ. έχουν  την δυνατότητα να συμπληρώσουν ΝΑΙ, ΟΧΙ, ΛΕΥΚΟ, ΑΠΟΧΗ αλλά και 
παρατηρήσεις. Σε περίπτωση αρνητικής ψήφου τα μέλη θα αναγράφουν συνοπτικά και τους λόγους 
μειοψηφίας τους. 

5. Οι συμπληρωμένοι πίνακες ψηφοφορίας θα επιστραφούν την ίδια ημέρα της συνεδρίασης, 
ήτοι την 24ην/05ου/2021 μέχρι και την 12:30΄ ώρα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο e-mail 



του Προέδρου της Ε.Π.Ζ.: gd.maroneias-sapon@0873.syzefxis.gov.gr,  ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ δε και 
στο e-mail της γραμματείας στο miltsakaki@0873.syzefxis.gov.gr . Στη συνέχεια, θα καταχωρηθεί 
το αποτέλεσμα για κάθε θέμα, ανάλογα με την ψήφο των μελών, όπως αυτή καταγράφεται στους 
πίνακες.  

6. Μέλη που δεν διαθέτουν e-mail μπορούν, εντός του ίδιου ως άνω χρονικού διαστήματος, ήτοι 
μέχρι την 12:30΄ ώρα της 24ης Μαϊου 2021, να ενημερώνουν για την ψήφο τους τηλεφωνικά στη 
γραμματεία του οργάνου στο τηλέφωνο: 25333 50007, συντασσομένου προς τούτο σχετικού 
πρακτικού παρουσία μάρτυρα (προς επαλήθευση του γεγονότος της τηλεφωνικής επικοινωνίας και 
του περιεχομένου αυτής).    

7. Συμμετέχοντα (παρόντα) στη συνεδρίαση θεωρούνται τα μέλη που έχουν αποστείλει την 
ψήφο τους επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μέχρι την ώρα που καθορίζεται ανωτέρω, 
δηλαδή μέχρι την 12:30΄ ώρα της 24ης Μαϊου 2021. Τα μέλη που δεν θα αποστείλουν ψήφο για 
κανένα θέμα μέχρι την ώρα αυτή θεωρούνται μη συμμετέχοντα (απόντα). 

8. Είναι προφανές ότι στις δια περιφοράς συνεδριάσεις, τα στάδια της συζήτησης, πρωτολογίας 
και δευτερολογίας παραλείπονται αφού η συνεδρίαση δεν γίνεται με τη συνήθη διαδικασία και δεν 
υπάρχει φυσική παρουσία. 

9. Οι αποφάσεις που θα ληφθούν με την δια περιφοράς διαδικασία θα ανακοινωθούν από τον 
Πρόεδρο του συλλογικού οργάνου στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής 
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. 

10. Κάθε μέλος του συλλογικού οργάνου μπορεί να ζητά περαιτέρω στοιχεία επί των εισηγήσεων 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο. 

                                                        Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

 

                                                                        Ντίνος Χαριτόπουλος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΠΙΛΟΓΗ ΨΗΦΟΥ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ: 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΤΕ “X” ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΣΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΨΗΦΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 

ΚΑΘΕ  ΘΕΜΑ 

 

Α/Α 
 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΛΕΥΚΟ ΑΠΟΧΗ 

 
Μοναδικό θέμα
 

    

 
                                                   Ονοματεπώνυμο Μέλους Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

 


