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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση   προς  τα   τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή 
Αντιπροέδρου του Δημοτικού  Συμβουλίου για το υπόλοιπο της  πρώτης θητείας 1/9/2019- 
6/11/2021 
 
 
         Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν.3852/2010, όπως αυτό 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 
184 του ν.4635/2019, και του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55/11-3-2020), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του  
Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α’), σας καλούμε σε ειδική συνεδρίαση  που θα γίνει στις 6 
Αυγούστου 2021, ημέρα  Παρασκευή   και ώρα 19.00  η οποία  λόγω των κατεπειγόντων 
μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19   θα 
πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω “Cisco Webex” με θέμα: «Εκλογή Αντιπροέδρου 
του Δημοτικού συμβουλίου   για το υπόλοιπο της θητείας 1/9/2019- 6/11/2021», 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν. 
      ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ  οι δημοτικοί σύμβουλοι  της παράταξης της μειοψηφίας ΔΥΝΑΜΗ 
ΕΥΘΥΝΗΣ (παράταξη που αναδείχθηκε, δεύτερη σε εκλογική δύναμη), δήλωσαν 
ενυπόγραφα ότι δεν επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα    και  να εκλέξουν με μυστικό 
τρόπο έναν εξ αυτών ως προτεινόμενο  για το αξίωμα του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. μετά την 
ανεξαρτητοποίηση του Δημοτικού Συμβούλου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ. Κου  Κατσάπη 
Θεοδώρου.   
     Κατόπιν των ανωτέρω  καλείται το σύνολο του σώματος, να προσέλθει στο Δημοτικό 
Κατάστημα την ημερομηνία συνεδρίασης του δ.σ. και από ώρα 18.00-19.00  προκειμένου να 
εκλέξει με μυστικό τρόπο έναν εξ αυτών ως προτεινόμενο (επιτρεπτός αποκλειστικά ένας (1) 
σταυρός προτίμησης) για το αξίωμα του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. , με την διαδικασία της 
περίπτωσης Α'. (παρ.3 άρθρο 64 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 71 του 
Ν.4555/18). 
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