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«Πρόσκληση επανάληψης µαταιωθείσας συνεδρίασης 
Κοινότητας » (Άρθρο 89, Ν. 3852/10)
 

Προς τους κ.κ. Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας:

 

1.Μάστακα Γεώργιο                       6.Πασχαλίδου Ελένη

2. Δημητρίου Αναστάσιο               7.Αντωνίου Ελευθερία

3. Ισμιρλίδη Κωνσταντίνο              8.Σιαμάτρα Αντώνιο

4. Τζιτζιλόγλου Ευτυχία                  9.Βαμβακούδη Ευ

5. Μπαδέμη-Κεσόγλου Μαρία     10.Ζάχου Γεωργία

 

 

Μετά την ματαίωση της κατά την 

Δημοτικής Κοινότητας , ύστερα από την αριθμ.

δεν υπήρξε απαρτία, καλείστε να προσέλθετε

2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 21:00

(Κομνηνών & Χρυσ. Σμύρνης), με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης που περιέχονται στον 

θεμάτων της προηγούμενης πρόσκλησης.

ρύθμισης με την οποία οι προεγκρίσεις

δεν θα συζητούνται πλέον στο  συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας (Κ.Υ.

05-2017/τ. Β΄).    Παρακαλείσθε, εάν δε δύνασθε να παραστείτε στη Συνεδρίαση, να ενημερώσετε 

εγκαίρως τον Πρόεδρο ή τη Γραμματεία, σύμφωνα με τα προαπαιτούμενα του Ν. 3852/2010. 

( αν μετά από 2 συνεχείς προσκλήσεις το συμβούλιο δεν 

πρόσκληση και παίρνει αποφάσεις μόνο για θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφόσον τα μέλη 

που είναι παρόντα απότελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του

 

 

 

 

                         Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ   
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«Πρόσκληση επανάληψης µαταιωθείσας συνεδρίασης Συµβουλίου ∆ηµοτικής 
(Άρθρο 89, Ν. 3852/10) 

της Δημοτικής Κοινότητας: 

1.Μάστακα Γεώργιο                       6.Πασχαλίδου Ελένη 

2. Δημητρίου Αναστάσιο               7.Αντωνίου Ελευθερία 

3. Ισμιρλίδη Κωνσταντίνο              8.Σιαμάτρα Αντώνιο 

9.Βαμβακούδη Ευστράτιο 

Κεσόγλου Μαρία     10.Ζάχου Γεωργία 

ετά την ματαίωση της κατά την 22
η
 Μαΐου 2017  συνεδρίασης του Συμβουλίου Τοπικής και 

Δημοτικής Κοινότητας , ύστερα από την αριθμ. 11689/18-05-2017 πρόσκληση συνεδρίασης, επειδή 

να προσέλθετε σε νέα δημόσια συνεδρίαση την 

και ώρα 21:00, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του κινηματογράφου ΑΣΤΡΟΝ 

, με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης που περιέχονται στον 

θεμάτων της προηγούμενης πρόσκλησης.  Τα θέματα 1-6 αποσύρονται λόγω νέας νομοθετικής 

ρύθμισης με την οποία οι προεγκρίσεις για την ίδρυση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος 

δεν θα συζητούνται πλέον στο  συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας (Κ.Υ.Α. 16228/ ΦΕΚ 1723/18

Παρακαλείσθε, εάν δε δύνασθε να παραστείτε στη Συνεδρίαση, να ενημερώσετε 

εγκαίρως τον Πρόεδρο ή τη Γραμματεία, σύμφωνα με τα προαπαιτούμενα του Ν. 3852/2010. 

αν μετά από 2 συνεχείς προσκλήσεις το συμβούλιο δεν έχει απαρτία, συνεδριάζει ύστερα από Τρίτη 

πρόσκληση και παίρνει αποφάσεις μόνο για θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφόσον τα μέλη 

που είναι παρόντα απότελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ   

               

                      

  ΠΑΛΗΚΑΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

 

                         

            

3-05-2017 

12013 

menemeni.gr                                                                              

Συµβουλίου ∆ηµοτικής 

συνεδρίασης του Συμβουλίου Τοπικής και 

πρόσκληση συνεδρίασης, επειδή 

την 26η του μηνός Μαΐου   

στην αίθουσα Συνεδριάσεων του κινηματογράφου ΑΣΤΡΟΝ 

, με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης που περιέχονται στον πίνακα 

6 αποσύρονται λόγω νέας νομοθετικής 

για την ίδρυση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος 

Α. 16228/ ΦΕΚ 1723/18-

Παρακαλείσθε, εάν δε δύνασθε να παραστείτε στη Συνεδρίαση, να ενημερώσετε 

εγκαίρως τον Πρόεδρο ή τη Γραμματεία, σύμφωνα με τα προαπαιτούμενα του Ν. 3852/2010.   

έχει απαρτία, συνεδριάζει ύστερα από Τρίτη 

πρόσκληση και παίρνει αποφάσεις μόνο για θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφόσον τα μέλη 

που είναι παρόντα απότελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ    

ΠΑΛΗΚΑΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 


