
 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                Κασσάνδρεια 30/11/2020
                                                           Αριθμ. Πρωτ. 23999

            ΠΡΟΣ
1. Δήμαρχο Κασσάνδρας 
2. Δημοτικούς Συμβούλους 
3. Προέδρους Κοινοτήτων

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το
άρθρο  74  του  Ν.4555/2018,  τις  διατάξεις  του  άρθρου  10  της  από  11  Μαρτίου  2020  Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’
76),  και  ειδικότερα  τις  διατάξεις  της  κοινής  υπουργικής  απόφασης  υπ’αριθμ.  Δ1α/ΓΠ.οικ.:
71342/6.11.2020  (Β’4899),  τα  συλλογικά  όργανα  των  δήμων  (δημοτικό  συμβούλιο,  οικονομική
επιτροπή, επιτροπή ποιότητα ζωής, συμβούλια κοινοτήτων, δημοτική επιτροπή διαβούλευσης, κ.ά.),
μπορούν  να  συνεδριάζουν  με  τους  ακόλουθους  τρόπους,  κατ’  επιλογή  του  προέδρου  τους:  α.Με
τηλεδιάσκεψη, η οποία πραγματοποιείται με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο, όπως εφαρμογές
κοινωνικής  δικτύωσης  με  δυνατότητα  βιντεοκλήσης,  skype,  κ.ά.,  το  οποίο  καθορίζεται  στην
πρόσκληση  που  απευθύνει  ο  Πρόεδρος  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  ή  του  προέδρου  του  κάθε
συλλογικού οργάνου, β. δια περιφοράς, η οποία πραγματοποιείται, με έκδοση πρόσκλησης από τον
Πρόεδρο του συλλογικού οργάνου, με την οποία περιγράφεται η δια περιφοράς λήψη της απόφασης
και εφόσον, συμμετέχουν τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) των μελών του συλλογικού οργάνου.

  Καλείστε να συμμετέχετε σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα
πραγματοποιηθεί  την 1η Δεκεμβρίου  2020,  ημέρα Τρίτη  και  ώρα  έναρξης  9:00  π.μ.  και
λήξης 15:00 μ.μ. για λήψη απόφασης για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:   

ΘΕΜΑ:  Δωρεά  στο  Ν.Π.Δ.Δ.  Νοσοκομείο  Πολυγύρου   ιατρικού  εξοπλισμού  και

ιατροφαρμακευτικού υλικού για την αντιμετώπιση της πανδημίας λόγω COVID-19.

Tο θέμα κρίνεται κατεπείγον για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας.

    Μέχρι  την ώρα  λήξης της έκτακτης δια περιφοράς συνεδρίασης,  οι  Δημοτικοί  Σύμβουλοι  θα
μπορούν  να ψηφίσουν το  ανωτέρω θέμα της  ημερήσιας  διάταξης  με  e-mail από προσωπικό  τους
λογαριασμό  προς  το  email της  Γραμματείας  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Κασσάνδρας
(pagorastou@0718.syzefxis.gov.gr), αποστέλλοντας συμπληρωμένο με την ψήφο τους  το συνημμένο
έντυπο ψηφοφορίας, 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 (15:00 μ.μ.) καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη.
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Η απόφαση που θα ληφθεί, θα ανακοινωθεί στο Σώμα στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη μέτρων
αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού. 

Στη συνεδρίαση καλείται η Δήμαρχος Κασσάνδρας κ. Χαλκιά Αναστασία

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

ΑΛΒΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

- Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών 
- Διευθυντή Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος
- Διεθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών
- Noμικό Σύμβουλο
Γραφείο Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων τηλ : 23743 50 106  ΦΑΞ 23743 50 111
e-mail: pagorastou@0718.syzefxis.gov.gr
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