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ΠΡΟ 

ηον Γήμαρτο   
ηοσς Γημοηικούς σμβούλοσς  
ηοσς Προέδροσς ηφν Γημοηικών Κοινοηήηφν  
 
 
αρ πποζκαλούμε να ζςμμεηέσεηε ζηη διά περιθοράς Έκηακηη 7η σνεδρίαζη ηος 
ώμαηορ, ζύμθυνα με ηιρ από 11-3-2020 και 30-03-2020 ΠΝΠ “Καηεπείγονηα μέηρα 
ανηιμεηώπιζης ηων αρνηηικών ζσνεπειών ηης εμθάνιζης ηοσ κορωνοϊού  Covid-19 και ηης 
ανάγκης περιοριζμού ηης διάδοζής ηοσ” (ΦΕΚ Α΄55) και με ηιρ με απ. ππυη. 18318/13-03-
2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΠΤ46ΜΣΛ6-50Φ) 
εγκςκλίοςρ ηος Τποςπγείος Εζυηεπικών ηην Πέμπηη 2 Απριλίοσ 2020  και ώρα 18:00 
(αποζηείλαηε ηην πρόθεζη ζσμμεηοτής ζας μέτρι 18:00 και ηην υήθο ζας ανά 

θέμα από 18.00 έφς 19.00 ζηο email: dimotikosymvoulio@athens.gr)  για λήτη 
απόθαζηρ ηυν κάηυθι θεμάηυν: 
 

 

ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ  

 
 
ΓΔΝΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ 

1. Λήτη απόθαζηρ για 1) ηη ζύνατη ή μη Μνημονίος ςνεπγαζίαρ και έγκπιζηρ 
Κανονιζμού Λειηοςπγίαρ για ηην ςλοποίηζη από κοινού δπάζευν μεηαξύ ηος 
Δήμος Αθηναίυν, ηος Κένηπος Τποδοσήρ και Αλληλεγγύηρ Δήμος Αθηναίυν, ηος 
Ελληνικού Επςθπού ηαςπού, ηηρ Αζηικήρ μη Κεπδοζκοπικήρ Εηαιπείαρ ηηρ Ιεπάρ 
Απσιεπιζκοπήρ ηηρ Ελλάδορ με ηην επυνςμία «Αποζηολή», ηηρ “PR.A.K.S.I.S”, 
ηυν Γιαηπών ηος Κόζμος – Ελληνική Ανηιπποζυπεία και ηηρ «Equal Society – 
Κοινυνία Ίζυν Εςκαιπιών», αναθοπικά με ηη λειηοςπγία ηος  ακινήηος  επί ηηρ 
οδού Λιοζίυν 2 και Ασαπνών 1-3 υρ δομή παποσήρ ςπηπεζιών ζε αζηέγοςρ, πος 
θα θιλοξενηθούν πποζυπινά εκεί ζηο πλαίζιο ηυν έκηακηυν για ηη δημόζια ςγεία 
ζςνθηκών, αλλά και ηην ππόθεζή ηοςρ να ενιζσύζοςν ηιρ από κοινού δπάζειρ ηοςρ 
και 2) ηην εξοςζιοδόηηζη ηος Δημάπσος για ηην ςπογπαθή ηος εν λόγυ 
μνημονίος, καθώρ και κάθε ζσεηικού εγγπάθος. (Δ/νζη Κοινυνικήρ Αλληλεγγύηρ) 
(σεηικό έγγπαθο 3) ΔΙΗΓΗΣΗ: ΓΗΜΑΡΥΟ 
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2. Λήτη απόθαζηρ για 1) ηη ζύνατη ή μη Μνημονίος ςνεπγαζίαρ και έγκπιζηρ 
Κανονιζμού Λειηοςπγίαρ για ηην ςλοποίηζη από κοινού δπάζευν μεηαξύ ηος 
Δήμος Αθηναίυν, ηος Κένηπος Τποδοσήρ και Αλληλεγγύηρ Δήμος Αθηναίυν, ηος 
«ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΚΑΣΑ ΣΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ (ΟΚΑΝΑ)» και ηος «ΚΕΝΣΡΟΤ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΞΑΡΣΗΜΕΝΧΝ ΑΣΟΜΧΝ» (ΚΕΘΕΑ), αναθοπικά με ηη λειηοςπγία 
ηος  ακινήηος επί ηηρ οδού Υαλκοκονδύλη απ. 41 (Ξενοδοσείο “ΙΟΝΙ”) υρ ξενώνα 
θιλοξενίαρ  σπηζηών οςζιών και εξαπηημένυν αηόμυν, πος θα θιλοξενηθούν 
πποζυπινά εκεί ζηο πλαίζιο ηυν έκηακηυν για ηη δημόζια ςγεία ζςνθηκών, αλλά 
και ηην ππόθεζή ηοςρ να ενιζσύζοςν ηιρ από κοινού δπάζειρ ηοςρ και 2) ηην 
εξοςζιοδόηηζη ηος Δημάπσος για ηην ςπογπαθή ηος εν λόγυ μνημονίος, καθώρ 
και κάθε ζσεηικού εγγπάθος. (Δ/νζη Κοινυνικήρ Αλληλεγγύηρ) (σεηικό έγγπαθο 2) 
ΔΙΗΓΗΣΗ: ΓΗΜΑΡΥΟ 
 

3. Έγκπιζη για ηη δυπεάν ηιμήρ ένεκεν παπασώπηζη ηος ςπό ζηοισεία 1/365 ηάθος 
ηος  Α΄ Κοιμηηηπίος ζηο Μανώλη Γλέζο (Δ/νζη Δημοηικήρ Πεπιοςζίαρ) (σεηικό 
έγγπαθο 1) ΔΙΗΓΗΣΗ: Δ. ΚΙΑΓΑ 
 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ 
 

4. Έγκπιζη ηηρ 6ηρ Αναμόπθυζηρ Πποϋπολογιζμού ηος Δήμος Αθηναίυν    
οικονομικού έηοςρ 2020 (Δ/νζη Οικονομικών) (σεηικό έγγπαθο 4) ΔΙΗΓΗΣΗ: 
ΓΗΜΑΡΥΟ 
  
 
 

                                                        Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 
 
 
 
                                                   ΥΡΗΣΟ ΣΔΝΣΟΜΑ 



 


