
 

 
 
 

   
  

   
 

 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  2 3 ς ΈΚΤΑΚΤΗΣ  ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2021 Ο.Ε. 

 
ΠΡΟΣ  

 Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 

 Τον Δ.Σ. κ. Μαρκίδη Π. Επικεφαλής της Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ» (παρ.3 του άρθρου 2 
του Ν.4623/19) 

 

Έχοντας υπόψη : 

1. Την παρ.1 του αρ.10 της ΠΝΠ (ΦΕΚ A’ 55/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» 

2. Της υπ΄αριθμ. 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίου ΥΠΕΣ 

3. Τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/ ΓΠ. 
οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και την παρ. 3 του άρθρου14 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 
32009/23-05-2020 (Β’ 1988) 

4. Την παρ.5 του αρ.67 και της παρ.1 του αρ.167 του Καλλικράτη (ν.3852/2010), όπως τροποποιήθηκαν με την παρ.1 
και την παρ.2 αντιστοίχως του αρ.184 του ν.4635/2019 

5. Την υπ’ αρίθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.44779/15-07-2021 (ΦΕΚ 3117/16-07-2021 τεύχος Β΄) ισχύος από 16-07-2021 ώρα 6.00 
έως και 26-07-2021 ώρα 6.00 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 , του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/01-03-2020) όπως συμπληρώθηκε και ισχύει και την υπ΄αριθμ. 426/77233/13-11-2020 
εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών 

 
Καλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, σε έκτακτη -δια περιφοράς συνεδρίαση, στις 

21/07/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα από 9:00 π.μ, έως και 1:00 μ.μ., για το παρακάτω 
μοναδικό θέμα : 

 
 

1. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης κοινοχρήστων χώρων του Δήμου μας, για 

εγκατάσταση υπαίθριων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (λούνα πάρκ) προσωρινού και περιοδικού 

χαρακτήρα στην Κοινότητα Χαλκηδόνος 

Η συνεδρίαση κρίνεται επείγουσα διότι πρέπει να γίνουν άμεσα, λόγω του χρονικού περιορισμού,  οι νομίμως 
απαραίτητοι έλεγχοι της υπηρεσίας, στις απαιτούμενες εργασίες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν για την 
εγκατάσταση του λούνα πάρκ, στο πλαίσιο της θρησκευτικής πανήγυρης του ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ στη 
Χαλκηδόνα, από 25-07-2021 έως και 29-07-2021 

 

 

 

                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 
 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 
Tμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων 

         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
Τηλ.: 2391-330153 

 

 
 
    

 

Κουφάλια  20-07-2021 
Aριθμ. Πρωτ: 10912    
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