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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ 

Προς:

1. Δήμαρχο Δομοκού, κ. Χαράλαμπο Λιόλιο 

2. Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση για την εκλογή των μελών Προεδρείου του 

Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα (Πλατεία Μουσών 1, Δομοκός) 

την Κυριακή, 9 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 12:00 το μεσημέρι, σε ειδική, δια ζώσης 

συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 61 παρ. 7 του Ν. 

4873/2021 και του άρθρου 64 παρ. 7 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010) όπως έχει 

τροποποιηθεί από τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 1 του Ν. 4635/19 (ΦΕΚ Α ́ 

167/30.10.2019), τις διατάξεις των από 11/03/2020 (ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020) και 30/03/2020, 

(ΦΕΚ A ́ 75/30.03.2020) Π.Ν.Π.  «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 

συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού  Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής 

του» η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α’ 76), β) ΚΥΑ  Δ1α/ΓΠ.οικ. 

81558/29.12.2021 (ΦΕΚ 6290/29.12.2021 τεύχος Β'): Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας 

υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της 

Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη 

Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 06:00, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας & 

περιορισμού της διασποράς. 

Η δια ζώσης συμμετοχή των Δημοτικών Συμβούλων θα γίνεται με την επίδειξη 

• πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης, ή

• αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης για COVID-19 (PCR ή rapid test)

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή μελών Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου (Κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του 

άρθρου 64 παρ. 7 του Ν. 3852/10 και  της εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. εγκ.933/96605/29.12.2021)

2. Εκλογή των Μελών της Οικονομικής Επιτροπής (Κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 

74 του Ν. 3852/10 και της εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. 90/59849/21.08.2019 και της εγκυκλίου 

932/96599/29.12.2021)

3. Εκλογή Μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 

74 του Ν. 3852/10 και της εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. 90/59849/21.08.2019 και της εγκυκλίου 

932/96599/29.12.2021)

Ο Προεδρεύων Σύμβουλος 
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Ανδρέας Ν. Καλαμπαλίκης
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