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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ 
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

    Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ     
    ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ &    
                                                                        ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΣ
    Πληροφορίες: Ευστράτιος Κακαλιάς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
    Τηλέφωνο: 213-20.24.486 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
    e-mail:kakalias_e@petroupoli.gov.gr Δήμαρχο Πετρούπολης 

                                                                                                                          Γενικό Γραμματέα
                                                                                                              Διευθυντές Υπηρεσιών /Τμηματάρχες

Νομική Υπηρεσία 
Τοπικό Τύπο
Σύλλογο Εργαζομένων

                                                       Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Κυρίες, Κύριοι,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87-7.6.2010), του άρθρου 78 του 
Ν. 4954/2022 (Φ.Ε.Κ. 136/Α'/09.07.2022) «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ βαθμού
και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων 
αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», του ΦΕΚ 5129/Β΄/01.10.2022 «Παράταση ισχύος της υπό 
στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.51236/8.9.2022 κοινής υπουργικής απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της 
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας 
έως και τη Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου2022 και ώρα 06:00.», έχω  την τιμή να σας καλέσω να συμμετέχετε στην
 3η Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς στις  
13 Οκτωβρίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, (αποστείλατε τη πρόθεση συμμετοχής σας μέχρι 13:00 και 
τη ψήφο σας, από 13:00 έως 14:00 στο email: kakalias_e@petroupoli.gov.gr ή στο τηλέφωνο 213-2024486), 
για λήψη απόφασης επί του παρακάτω μοναδικού θέματος το  οποίο είναι κατεπείγον λόγω χρονικών 
προθεσμιών (ημερομηνία εκδήλωσης 22/10/2022), αφού θα πρέπει να ληφθεί και σχετική απόφαση από το 
Περιφερειακό Συμβούλιο για έγκριση της επέκτασης του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ
Λήψη απόφασης για πραγματοποίηση της εκδήλωσης «ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ» για το έτος 2022».

Δίνεται εντολή στον κλητήρα του Δήμου να επιδώσει την παρούσα πρόσκληση μαζί με το αποδεικτικό επίδοσης 
σύμφωνα με το Νόμο, καθώς και για την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του Δήμου.

                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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