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ΘΕΜΑ : Ανάκληζη ςπ.απιθ.253 /2020 απόθαζηρ για αλλαγή σώπος διεξαγυγήρ 

ζςνεδπιάζευν ηος Γημοηικού ςμβοςλίος. 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΛΑΜΙΕΩΝ  

΄Δσονηαρ ςπότη: 

 1.- Σιρ διαηάξειρ ηος Ν. 3852/2010 [ΦΔΚ Α΄87/2010 «Νέα Απσιηεκηονική ηηρ Αςηο-

διοίκηζηρ και ηηρ Αποκενηπυμένηρ Γιοίκηζηρ – Ππόγπαμμα Καλλικπάηηρ»],    

 2.- Σιρ διαηάξειρ ηος άπθπος  96 ηος Ν.3463/2006, όπυρ ιζσύει, ζύμθυνα με ηο 

οποίο πποβλέπεηαι όηι «…Σε εξαιπεηικέρ πεπιπηώζειρ, ηο δεμοηικό ζςμβούλιο μποπεί με 

ηεν πλειοψεθία ηος ζςνόλος ηων μελών να αποθαζίδει να ζςνεδπιάδει μόνιμα ή καηά πε-

πίπηωζε ζε άλλο καηάλλελο οίκεμα ηερ έδπαρ, αν κπίνει όηι ηο δεμοηικό καηάζηεμα είναι 

ακαηάλλελο ή δεν επαπκεί για ηε ζςγκεκπιμένε πεπίπηωζε………».                                                                                      

 3.- Σιρ διαηάξειρ ηος  Ν.4555/2018 (ΦΔΚ Α΄133/2018)  «Μεηαππύθμιζη ηος θεζμι-

κού πλαιζίος ηηρ Σοπικήρ Αςηοδιοίκηζηρ - Δμβάθςνζη ηηρ Γημοκπαηίαρ - Δνίζσςζη ηηρ 

ςμμεηοσήρ - Βεληίυζη ηηρ οικονομικήρ και αναπηςξιακήρ λειηοςπγίαρ ηυν Ο.Σ.Α. [Ππό-

γπαμμα «ΚΛΔΙΘΔΝΗ»]. 

 4.- Σην με απιθμό 28/2019 απόθαζη ηος Πολςμελούρ Ππυηοδικείος Λαμίαρ πεπί 

επικύπυζηρ ηυν αποηελεζμάηυν ηυν απσικών και επαναληπηικών Γημοηικών εκλογών 

ηηρ 26ηρ Μαΐος 2019 και 2αρ  Ιοςνίος 2019 και ανακήπςξηρ ηυν επιηςσόνηυν και ηυν επι-
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λασόνηυν ζςνδςαζμών, ηυν εκλεγένηυν Γημάπσος και  Γημοηικών ςμβούλυν ηος Γή-

μος Λαμιέυν για ηη δημοηική πεπίοδο από 01/09/2019 μέσπι 31/12/2023. 

5.- ηην με απιθμό 253/2020 απόθαζη ηηρ 18ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δημοηικού 

ςμβοςλίος Λαμιέυν με ηην οποία αποθαζίζηηκε η αλλαγή ηος σώπος διεξαγυγήρ ζς-

νεδπιάζευν ηος Γημοηικού ςμβοςλίος από ηην αίθοςζα ζςνεδπιάζευν ηος Γημοηικού 

Καηαζηήμαηορ ζηην οδό Αινιάνυν απ.6 ζηην αίθοςζα ηος Πολιηιζηικού Κένηπος ηος Γήμος 

Λαμιέυν, ζηην οδό Λευνίδος απ.9-11 (2ορόποθορ) για ηοςρ αναθεπόμενοςρ ζε αςηή λό-

γοςρ, πποζυπινά και για όζο σπονικό διάζηημα διαπκούν ηα μέηπα για ηον πεπιοπιζμό ηηρ 

διαζποπάρ ηος κοπυνοφού.  

6.- ηην ςπ.απιθ.Γ1α/ΓΠ.οικ..48487/ΦΔΚ Β΄ 3481/30-7-2021 κοινή απόθαζη ηυν 

Τποςπγών Οικονομικών, Ανάπηςξηρ και Δπενδύζευν, Πποζηαζίαρ ηος Πολίηη, Δθνικήρ 

Άμςναρ, Παιδείαρ και Θπηζκεςμάηυν, Δπγαζίαρ και Κοινυνικών Τποθέζευν, Τγείαρ, Πε-

πιβάλλονηορ και Δνέπγειαρ, Πολιηιζμού και Αθληηιζμού, Γικαιοζύνηρ, Δζυηεπικών, Μεηα-

νάζηεςζηρ και Αζύλος, Ψηθιακήρ Γιακςβέπνηζηρ, Τποδομών και Μεηαθοπών, Ναςηιλίαρ 

και Νηζιυηικήρ Πολιηικήρ και Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Σποθίμυν και ηος Τθςποςπγού 

ζηον Ππυθςποςπγό «Έκηακηα μέηπα πποζηαζίαρ ηηρ δημόζιαρ ςγείαρ από ηον κίνδςνο 

πεπαιηέπυ διαζποπάρ ηος κοπυνοφού COVID-19 ζηο ζύνολο ηηρ Δπικπάηειαρ για ηο διά-

ζηημα από ηην Γεςηέπα 2 Αςγούζηος 2021 και ώπα 06:00 π.μ. έυρ και ηην Γεςηέπα, 9 

Αςγούζηος  2021 και ώπα 06:00πμ.» (ΦΔΚ Β΄ 3481/30-7-2021), και ηην εκδοθείζα, δςνά-

μει αςηήρ ςπ.απιθ. ΓΙΓΑΓ/Φ.69/174/οικ.15591/02-08-2021 εγκύκλιο ηος Τποςπγείος Δζυ-

ηεπικών [ΑΓΑ: 60 ΨΤ46 ΜΣΛ6-ΛΞΡ] με βάζη ηην οποία επιηπέπονηαι  οι ζςνεδπιάζειρ 

ζςλλογικών οπγάνυν με θςζική παποςζία συπίρ ηον πεπιοπιζμό αηόμυν αποκλειζηικά 

για πλήπωρ εμβολιαζμένοςρ, ζύμθυνα με ηιρ παπ. 2 ηος άπθπος 10 και νοζήζανηερ 

ηο ηελεςηαίο εξάμηνο ζύμθυνα με ηη παπάγπαθο 3 ηος άπθπος 10 ηηποςμένυν ηυν 

ςγειονομικών μέηπυν [απόζηαζη ενάμιζι (1,5) μέηπος μεηαξύ ηυν παπεςπιζκομένυν, α-

ναλογία ηος ενόρ (1) αηόμος ανά πένηε (5) η.μ., σπήζη μάζκαρ και ανηιζηπηικού].  

6.1.- Καηά δε ηο άπθπο 10 παπ.2 και 3 ηηρ ανυηέπυ ΚΤΑ :«….2. Όποσ ζηην παρού-

ζα απαιηείηαι πιζηοποιηηικό εμβολιαζμού, ασηό εκδίδεηαι μέζω ηης ιζηοζελίδας https: // 

www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoioscovid-19 ή, εθόζον πρόκειηαι για αλλοδαπό, 

ζύμθωνα με ηα προβλεπόμενα ζηην σπό ζηοιτεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 46216/21.7.2021 (Β’ 3195) κοινή 

σποσργική απόθαζη, όπως εκάζηοηε ιζτύει. Πλήρως εμβολιαζμένοι θεωρούνηαι όζοι έτοσν ολο-

κληρώζει προ ηοσλάτιζηον δεκαηεζζάρων (14) ημερών ηον εμβολιαζμό για κορωνοϊό COVID-19 

και επιδεικνύοσν πιζηοποιηηικό εμβολιαζμού με ηασηότρονο έλεγτο ηασηοπροζωπίας ηοσ καηό-

τοσ.  3. Όπνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνύζα, ν εξγαζηεξηαθόο έιεγρνο κε ηε κέζνδν PCR γηα θν-
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ξσλντό COVID-19 πξέπεη λα έρεη δηελεξγεζεί κε ηε ιήςε ζηνκαηνθαξπγγηθνύ ή ξηλνθαξπγγηθνύ 

επηρξίζκαηνο εληόο ησλ ηειεπηαίσλ εβδνκήληα δύν (72) σξώλ θαη ν έιεγρνο κε ηε ρξήζε ηαρείαο 

αλίρλεπζεο αληηγόλνπ θνξσλντνύ COVID-19 (rapid test) πξέπεη λα έρεη δηελεξγεζεί εληόο ζαξά-

ληα νθηώ (48) σξώλ από ηελ πξαγκαηνπνίεζε νπνηνπδήπνηε γεγνλόηνο γηα ην νπνίν ρξεηάδεηαη ε 

επίδεημε βεβαίσζεο. Η βεβαίσζε απηώλ: α) πξέπεη λα έρεη εθδνζεί από εξγαζηήξηα αλαθνξάο 

δεκόζηα ή ηδησηηθά θαη β) λα πεξηιακβάλεη ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ πξνζώπνπ, όπσο απηό αλα-

γξάθεηαη ζηελ ηαπηόηεηα ή ην δηαβαηήξην. Τν πηζηνπνηεηηθό λόζεζεο εθδίδεηαη θαηόπηλ εξγαζηε-

ξηαθνύ ειέγρνπ κε ηε κέζνδν PCR ή θαηόπηλ ειέγρνπ κε ηε ρξήζε ηαρείαο αλίρλεπζεο αληηγόλνπ 

θνξσλντνύ COVID-19 (rapid test), εληόο ηξηάληα (30) εκεξώλ κεηά από ηνλ πξώην ζεηηθό έιεγρν 

θαη ε ηζρύο ηνπ δηαξθεί έσο εθαηόλ νγδόληα (180) εκέξεο κεηά από απηόλ. Ο πξώηνο ζεηηθόο 

έιεγρνο δηελεξγείηαη από α) δεκόζηα αξρή ζύκθσλα κε ηελ νηθεία λνκνζεζία ή β) εξγαζηήξηα 

αλαθνξάο δεκόζηα ή ηδησηηθά θαη πεξηιακβάλεη ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ πξνζώπνπ, όπσο απηό 

αλαγξάθεηαη ζηελ ηαπηόηεηα ή ζην δηαβαηήξην. Τα σο άλσ πηζηνπνηεηηθά/ βεβαηώζεηο επηδεηθλύν-

ληαη είηε εθηππσκέλα από ηελ ςεθηαθή πιαηθόξκα www.gov.gr είηε ζε ςεθηαθή κνξθή κε ηαπ-

ηόρξνλν έιεγρν ηαπηνπξνζσπίαο ηνπ θαηόρνπ…..» 

7. Δπειδή η αίθοςζα ζςνεδπιάζευν ηος Γημοηικού Καηαζηήμαηορ ζηην οδό Αινιά-

νυν απιθ.6, πληποί ηιρ εν λόγω πποϋποθέζειρ για ηη ζςνεδπίαζη ηος Γημοηικού ςμ-

βοςλίος, καθόζον έσει επιθάνεια 290 η.μ., πος αναλογεί  ζε 58 άηομα καη’ ανώηαηο όπιο. 

8.- Ωρ εκ ηούηος εξέλιπαν οι λόγοι ιζσύορ ηηρ με απιθμό 253/2020 απόθαζηρ ηος 

Γημοηικού ςμβοςλίος Λαμιέυν, με ηην οποία αποθαζίζηηκε η αλλαγή ηος σώπος διεξα-

γυγήρ ζςνεδπιάζευν ηος Γημοηικού ςμβοςλίος και ζςνηπέσει νόμιμορ λόγορ ανάκληζηρ 

ηηρ. 

Καηόπιν  ηυν ανυηέπυ: 

   

ΕΙΗΓΟΤΜΑΣΕ 

Να ανακληθεί η με απιθμό 253/2020 απόθαζη ηηρ 18ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Γημοηι-

κού ςμβοςλίος Λαμιέυν,  για όλοςρ ηοςρ ανυηέπυ αναθεπόμενοςρ λόγοςρ. 

 

 

  

ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
Γπαθείο Γημάπσος  
 

 

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΛΑΜΙΕΩΝ 

 

 

 

ΕΤΘΤΜΙΟ K. ΚΑΡΑΪΚΟ 
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