
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

  

 

 
        Λεχαινά  12/7/2021     

                
                    Αριθ. Πρωτ. 9133 

 

Ταχ. Δ/νση :  Πολυτεχνείου 2 
Τ.Κ. 27053 Λεχαινά 

    

Προς: 
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2.Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου 
3. Γενικό Γραμματέα 
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email:  galanis@andravida-killini.gr 

    

  

Κοιν.: 1.Πρακτικογράφο Δ.Σ. 
2.Εφημερίδα ΠΡΩΤΗ 
3.Εφημερίδα ΠΡΩΙΝΗ 
4.Εφημερίδα ΠΑΤΡΙΣ  

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 
 
Κατόπιν του με αρ. πρωτ. 9133/12-7-2021 εγγράφου του Δημάρχου κ. Λέντζα Ιωάννη για 

σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σας προσκαλώ να προσέλθετε σε κατεπείγουσα δια 
περιφοράς συνεδρίαση,  την 13η του μηνός Ιουλίου 2021 , ημέρα Τρίτη , σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010  , με ώρα έναρξης 08.00  και λήξη 12.00, για   λήψη 
απόφασης  στο παρακάτω  θέμα  της ημερήσιας διάταξης: 

- Γνωμοδότηση δημοτικού συμβουλίου για ίδρυση Τμημάτων Ένταξης στο 2ο Δημοτικό 
Σχολείο Λεχαινών (Εισηγήτρια: Πρόεδρος δ.σ. Κα Κακαλέτρη Γεωργία)  . 

 Η συνεδρίαση θεωρείται κατεπείγουσα, λόγω καταληκτικής ημερομηνίας.  
         Παρακαλείσθε  την Τρίτη και ώρα από 08.00 έως 12.00  να ενημερώσετε ηλεκτρονικά το Τμήμα 
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων στο e-mail: galanis@andravida-killini.gr ή στο gkakalet@otenet.gr  
για την θέση  σας επί του ανωτέρω θέματος , ψηφίζοντας :  «ΥΠΕΡ»  ή «ΚΑΤΑ» ή «ΑΠΟΧΗ» ή 
«ΛΕΥΚΟ», καθώς επίσης και την έγκριση του κατεπείγοντος της συνεδρίασης,  σύμφωνα με τις 
οδηγίες που ακολουθούν. 
Η απόφαση που θα ληφθεί , θα ανακοινωθεί από την Πρόεδρο του Συμβουλίου στην πρώτη, μετά τη 
λήψη της απόφασης, τακτική συνεδρίαση. 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

1. Απαιτείται για τη σχετική διαδικασία δια περιφοράς η συμμετοχή των δύο τρίτων (2/3) των 
μελών του δημοτικού συμβουλίου. 

2. Συμμετέχοντα (παρόντα) στη συνεδρίαση θεωρούνται τα μέλη που έχουν αποστείλει την ψήφο 
τους μέχρι την ώρα που καθορίζεται ανωτέρω, δηλαδή για την συγκεκριμένη συνεδρίαση από 
ώρα 08:00 έως 12:00. Τα μέλη που δεν θα αποστείλουν ψήφο μέχρι την ώρα 12:00 θεωρούνται 
μη συμμετέχοντα (απόντα). 

3. Είναι προφανές ότι στις συνεδριάσεις δια περιφοράς τα στάδια της συζήτησης πρωτολογίας & 
δευτερολογίας παραλείπονται αφού η συνεδρίαση δεν γίνεται με την συνηθισμένη διαδικασία 
και δεν υπάρχει φυσική παρουσία. 

4. Κάθε μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να ζητά περαιτέρω στοιχεία επί  της εισήγησης  
από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 
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5. Οι συμμετέχοντες στη συνεδρίαση εφόσον θέλουν να τοποθετηθούν και αναλυτικότερα 
μπορούν μαζί με την αποστολή του e-mail με το οποίο θα δηλώσουν την ψήφο τους να 
τοποθετηθούν εκτενέστερα για αυτή. 

6. Προηγείται η ψήφος των μελών του δημοτικού συμβουλίου για την έγκριση ή μη του 
κατεπείγοντος της συνεδρίασης και στη συνέχεια η ψήφος ως ανωτέρω για το θέμα  της 
ημερήσιας διάταξης.  

                                                                                                         Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                                  
 
 
                           ΚΑΚΑΛΕΤΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 


