
  

                              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ
Συνεδρίαση:      06η/ 21-07-22

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Προς τα  τακτικά μέλη της Κοινότητας Ασβεστοχωρίου του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη:

1. Τάνης Συμεών ,Πρόεδρος
2. Μανιάτσης Σωτήρης
3. Χαρτοματσίδου Κωνσταντίνα (Κούκου)
4. Κοκκαλίδης Δημοσθένης
5. Βουλιώτη Αναστασία
6. Διγγελούδη Χατζηναούμ Διαλεχτή
7. Ηλιού Κωνσταντίνος

        
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 83, 87, 88, 89 & 90 του Ν. 3852/10           (Πρόγραμμα 
Καλλικράτης), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τα άρθρα 84, 85, 88, 89 και 90 του Ν. 
4555/18 (Πρόγραμμα Κλεισθένης), σας παρακαλούμε να συμμετάσχετε σε TAKTIKH  
Συνεδρίαση της Κοινότητας Ασβεστοχωρίου του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη η οποία θα γίνει 
την 25η Ιουλίου 2022, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 14:00  μ.μ. κατά την οποία θα γίνει συζήτηση και 
θα ληφθεί απόφαση  στο  παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

 Σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ Α 136/9.7.2022), «Λήψη αποφάσεων 
συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων 
νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του 
κορωνοϊού COVID-19»
Κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η 
λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και 
των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει 
χώρα: α) είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του 
άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), β) είτε με τηλεδιάσκεψη με κάθε πρόσφορο μέσο 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, γ) είτε δια ζώσης, δ) είτε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη. Στην 
περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συλλογικών οργάνων και των διοικητικών 
συμβουλίων της περ. γ’, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα 
υγειονομικά μέτρα, το Συμβούλιο   της Κοινότητας Ασβεστοχωρίου θα συνεδριάσει διά 
περιφοράς.

α/α ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. 1

.
Γνωμοδότηση, επί αίτησης του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Ασβεστοχωρίου για 
παραχώρηση χώρου και τοποθέτηση παρεκκλησίου στην πλατεία Αγίου Ακακίου .

Ο Πρόεδρος της
         Κοινότητας Ασβεστοχωρίου

Τάνης Συμεών
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