
                                                                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Κασσάνδρεια  20-01-2023 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ     
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ                       

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                 Αρ. Συνεδρίασης: 02/2023     

 

Ταχ.Δ/νση: Κασσάνδρεια     

Ταχ. Κώδικας: 630 77 

Πληροφορίες: Αθανάσιος Αδάμ.  Προς: Μέλη Επιτροπής κ.κ. 

Τηλ: 2374350270  

Email: aadam@0830.syzefxis.gov.gr 1. Αλβανό Αθανάσιο 

      2. Μίζογλου Φωτεινή 
      3. Παντζίκη Παύλο 
      4. Μιτελούδη Ιωάννη 
      5. Παπαγιάννη Κωνσταντίνο 
      6. Πούλιο Σπυρίδωνα 

               

       Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του  N.3852/10 (ΦΕΚ 

87/07.06.2010 τεύχος Α'), όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του 

άρθρου 6 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α'), 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 

133/19.07.2018 τεύχος Α') και το άρθρο 78 του Ν.4954/2022 «Κατά το 
διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωναϊού 
COVID-19 η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών 
οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των 
εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα: α) είτε 
δια περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ.5 του άρθρου 67 και της παρ.1 
του άρθρου 167 του ν.3852/2010 (Α’87), β) είτε με τηλεδιάσκεψη με κάθε 
πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, γ) είτε δια ζώσης και με 
τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συλλογικών 
οργάνων και των διοικητικών συμβουλίων της περ.γ’, οι συνεδριάσεις 
πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα», καλείσθε 

στην (02η) (Μεικτή) Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,(Δια Ζώσης και 

με τηλεδιάσκεψη)  που θα διεξαχθεί την 25η Ιανουαρίου 2023, ημέρα 

 
Δήμος Κασσάνδρας 

Αρ.Πρ. : 820 
Ημ.Πρ. : 20/01/2023



Τετάρτη  και ώρα έναρξης 10:00 π.μ. για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω 

θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

1. Έγκριση Εισηγητικής έκθεσης Δ΄τριμήνου 2022 για την εκτέλεση του 

προϋπολογισμού 2022 

2. Έγκριση κατάρτισης σχεδίου Π/Υ οικονομικού έτους 2023 

 

 

                                                                     Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 
                 
                                                                            ΧΑΛΚΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
 
 
Κοινοποίηση: 
1. κο Αστέριο Κατσάνη   

2. κο Αργύριο Μανώλα  

3. κο Γαρύφαλλο Κόχειλα 

 
Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής σε περίπτωση κωλύματος να παραβρεθούν στη 

συνεδρίαση παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως την πρόεδρο προκειμένου για 

την αναπλήρωσή τους. 

Στη συνεδρίαση καλούνται να παραβρίσκονται ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου κ. 

Καραμανλής Νικόλαος και οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Οικονομικών και Τεχνικών 
Υπηρεσιών. 

 
 
 
 

Παρακαλούνται τα μέλη της επιτροπής να ενημερώσουν 

την Πρόεδρο της Επιτροπής μέχρι και την Τρίτη 24-1-

2023 και ώρα 15:00, αναφορικά με τον τρόπο συμμετοχής 

σε αυτή, δηλαδή δια ζώσης ή τηλεδιάσκεψης 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


