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ΠΡΟΣ
1. Δήμαρχο Κασσάνδρας
2. Δημοτικούς Συμβούλους
3.Προέδρους Κοινοτήτων
ΚΟΙΝ:
1. Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών
2. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών &
Περιβάλλοντος
3. Διεθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών
4. Noμικό Σύμβουλο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ΠΝΠ (Πράξη νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ
Α’55/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους», η λήψη των αποφάσεων των
πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β΄ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των
εποπτευομένων νομικών τους προσώπων, μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε δια περιφοράς κατά τις
προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Α’87), είτε δια τηλεδιάσκεψης με κάθε
πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο, είτε δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών, όπως περιγράφεται στην
υπ΄αριθ. 40/ΑΠ 20930/31-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
Καλείσθε στην 18η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια περιφοράς
την 27η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 9:00 π.μ. και λήξης 14:30 μ.μ. για τη
λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Θέματα Διεύθυνσης Οικονομικών
1.1 Ορισμός υπολόγου του έργου «Κατεπείγουσα σταθεροποίηση πρανών παραλιακών τμημάτων
οικισμών Δήμου Κασσάνδρας (Πολύχρονο, Χανιώτη, Πευκοχώρι, Σίβηρη) για την άρση
επικινδυνότητας κατολισθητικών φαινομένων που προκλήθηκαν λόγω θεομηνίας».
2. Θέματα Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος
2.1 Λήψη απόφασης για την έγκριση υπογραφής σύμβασης με το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής
Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) παλαιών ελαστικών «ECO-ELASTIKA».
3. Θέματα Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
3.1 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 266/18.12.2020 (ΑΔΑ 6Φ9ΛΩΕΘ-512) απόφασης Δ.Σ. για την
αντικατάσταση μελών Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών του αρθ. 221 του Ν 4412/2016 για το έτος
2020.
4. Θέματα Τμήματος Παιδείας
4.1 Κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές της 3ης δόσης 2020 από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες των
σχολείων, ποσού 66.170,59 €.
4.2 Επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με ποσό 6.000 € από έσοδα
σχολικής περιουσίας έτους 2019, για αντιμετώπιση άμεσων αναγκών των σχολικών μονάδων.
4.3 Λήψη απόφασης για τις μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Κασσάνδρας, για το σχολικό έτος 2021-2022.
5. Ορισμός εκπροσώπων πολυσύχναστων παραλιών.
Μέχρι την ώρα λήξης της δια περιφοράς συνεδρίασης, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα μπορούν να
ψηφίσουν τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης με e-mail από προσωπικό τους λογαριασμό
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(pagorastou@0718.syzefxis.gov.gr), αποστέλλοντας συμπληρωμένο με την ψήφο τους το συνημμένο
έντυπο ψηφοφορίας υπογεγραμμένο, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και
να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας.
Όσοι Δημοτικοί Σύμβουλοι δεν διαθέτουν προσωπικό λογαριασμό email θα μπορούν να ψηφίσουν τα
ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης από το προσωπικό τους κινητό, προς το κινητό του κ.
Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με γραπτό μήνυμα γράφοντας στην αρχή το ονοματεπώνυμό
σας και στη συνέχεια τον αριθμό του θέματος και την ψήφο σας (π.χ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1
ΥΠΕΡ, 2 ΛΕΥΚΟ, 3 ΥΠΕΡ, 4 ΚΑΤΑ…..κ.ο.κ ) ή στέλνοντας συμπληρωμένο τον συνημμένο πίνακα με
fax στο 2374350111.
Μετά την ώρα λήξης της ψηφοφορίας 14:30 μ.μ., καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη.
Η απόφαση που θα ληφθεί θα ανακοινωθεί στο Σώμα στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη μέτρων
αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού.

Στη συνεδρίαση καλείται και η Δήμαρχος Κασσάνδρας κ. Χαλκιά Αναστασία

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΛΒΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Τμήμα Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων
τηλ : 23743 50 106 φαξ: 23743 50 111
e-mail: pagorastou@0718.syzefxis.gov.gr
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