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ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                Κασσάνδρεια 08/08/2022 

                                                              Αριθμ. Πρωτ. 17087 

                     
 ΠΡΟΣ 
1. Δήμαρχο Κασσάνδρας  
κ. Χαλκιά Αναστασία 
2. Δημοτικούς Συμβούλους  
3. Προέδρους Κοινοτήτων  
 
(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ  

ΣΕ  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  
 

     Καλείστε να συμμετέχετε στην κατεπείγουσα δια περιφοράς  συνεδρίαση  (15η) του Δημοτικού 
Συμβουλίου, την  10η Αυγούστου 2022, ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης 9:00 και λήξης 14:00, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του 

ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 177 και 184 παρ. 1 του Ν.4635/2019 και την εγκύκλιο με αρ. 

375/Α.Π.39167/2-6-2022 του ΥΠ.ΕΣ, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας 
διάταξης: 
 
 
 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 
1. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας συμμετοχής στο πανηγύρι της Παναγίας στις 14 & 15 
Αυγούστου 2022 στην Κοινότητα Πευκοχωρίου. 
(Εισηγητής: Προϊστάμενος Τμήματος Ελέγχου Κοινοχρήστων Χώρων & Αδειών Καταστημάτων κ. Τσιρκούδης 
Δημήτριος) 
 

 
 
   Σημειώνεται ότι η συνεδρίαση αυτή κρίνεται ως κατεπείγουσα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 λόγω του περιορισμένου 

χρόνου για τη λήψη σχετικής απόφασης και περαιτέρω διαδικασιών από το αρμόδιο τμήμα Ελέγχου 
Κοινοχρήστων Χώρων & Αδειών Καταστημάτων, καθόσον η επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
θα γίνει μετά την θρησκευτική εορτή στις 15 Αυγούστου, λόγω θερινών διακοπών και αδειών. 

 
 
Μέχρι την ώρα  λήξης της κατεπείγουσας δια περιφοράς συνεδρίασης, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα μπορούν να ψηφίσουν τα 
ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης με e-mail από προσωπικό τους λογαριασμό προς το email της Γραμματείας 
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κασσάνδρας (pagorastou@kassandra.gr), αποστέλλοντας συμπληρωμένο με την ψήφο τους  
το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας. 
Εναλλακτικά οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 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 τους 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 (14:00 μ.μ.) καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη. 
Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο Σώμα στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήψη τους.  
 

Στη συνεδρίαση καλείται η Δήμαρχος Κασσάνδρας κ. Χαλκιά Αναστασία. 

 
   

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  
 
 
 

 
 

ΑΛΒΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

- Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών  

- Διευθυντή Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών  

- Διεθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών 

- Noμικό Σύμβουλο 

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων  

τηλ : 23743 50 106  φαξ: 23743 50 111 

e-mail: pagorastou@kassandra.gr 
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