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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                   
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ                                        
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ &                                                  τα μέλη του Δημοτ. Συμβουλίου                          
ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                                                            ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ               Δήμαρχο Πετρούπολης      
Πληροφορίες: Ευστράτιος Κακαλιάς                             Διευθυντές Υπηρεσιών
Τηλέφωνο: 213-20.24.486 Τμηματάρχες                                                                        
e-mail:kakalias_e@petroupoli.gov.gr  Νομική Υπηρεσία

                                                                                Τοπικό Τύπο                                                                             
             Σύλλογο Εργαζομένων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ 1η ΕΙΔΙΚΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε Συνεδρίαση (άρθρο 64 του Ν 3852/2010 ως ισχύει) για την εκλογή 
νέου Αντιπροέδρου του Σώματος, με φυσική παρουσία για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το 
τελευταίο εξάμηνο (παράγραφος 2 και 3 του άρθρου 10 της υπ΄ αριθμ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 52666/27-8-2021 
(ΦΕΚ Β΄3958 ), η οποία θα πραγματοποιηθεί στην  1η Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  η 
οποία θα πραγματοποιηθεί την  Κυριακή 05 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 20:00, στο Αμφιθέατρο του 
Πνευματικού Κέντρου, επί της οδού Μπουμπουλίνας 59 & Αθ. Διάκου, για λήψη απόφασης των 
παρακάτω θεμάτων:

1.-Αποδοχή της υπ’ αριθμ. 31546/02-09-2021 παραίτησης του κυρίου Στυλιανού Χρυσικού, από το 
     αξίωμα  του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 64 
     παρ. 7 του Ν. 852/2010 

και σε περίπτωση αποδοχής

2.-Εκλογή νέου Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 64 παρ. 
     7 του Ν.3852/2010 
    
Δίνεται εντολή στον κλητήρα του Δήμου να επιδώσει την παρούσα πρόσκληση μαζί με το αποδεικτικό 
επίδοσης, σύμφωνα με το Νόμο καθώς και για την ανάρτηση της στην ιστοσελίδα του Δήμου.

                                                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                            ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                    ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε έως την Παρασκευή 03/09/2021 και μέχρι ώρα 13:00 στο
 e-mail: kakalias_e@petroupoli.gov.gr ή στο τηλέφωνο 213-2024486 & 404, για τη δυνατότητα 
συμμετοχής με φυσική παρουσία στην περίπτωση τήρησης των προϋποθέσεων της παραπάνω εγκυκλίου 
(πλήρως εμβολιασμένοι και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο), προκειμένου για τους μη έχοντες τις 
παραπάνω προϋποθέσεις να δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής τους, με τηλεδιάσκεψη. 

Σας επισημαίνουμε ότι για τους συμμετέχοντες με φυσική παρουσία είναι απαραίτητη η κατάθεση στο 
Προεδρείο σχετικού αποδεικτικού.
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