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Κοιν.: 

Τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σπετσών 

  

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10) 
 

Καλείστε να συμμετάσχετε σε έκτακτη συνεδρίαση δια περιφοράς στις 06 του μηνός 

Ιουλίου  2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00, σύμφωνα με την παρ.5 άρθρο 67 Ν.3852/10, 

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18 , την από 11 Μαρτίου 2020 Πράξη Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α ́ 55), την από 30 Μαρτίου 

2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού 

COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», την 18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών, 

καθώς και την 40/31-3-2020 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών, για λήψη απόφασης επί του κάτωθι 

θέματος: 

  

1. Εκλογή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 

Σπετσών. 

 
Υπενθυμίζεται στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους ότι:  

Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ειδικότερα την ΥΠ.ΕΣ. εγκ.163/33282/29.05.2020,  για την 

πραγματοποίηση συνεδριάσεως συλλογικού οργάνου δια περιφοράς, απαιτείται η συμμετοχή των 2/3 του 

οργάνου και ειδικότερα  και ειδικότερα  στην περίπτωση του 17μελούς Δημοτικού Συμβουλίου Σπετσών 

απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον 12 μελών. 

 

Επισυνάπτονται: 

 Η υπ’ αρ. 119/2019 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου 

 Η υπ’ αρ. 49/2020 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου 

 Η υπ’ αρ. 50/2020 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου 

Παρακαλείστε όπως:  

α) δηλώσετε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την συναίνεσή σας ή μη στην 
σύγκληση και συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δια περιφοράς,  

β) αποστείλετε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τυχόν τοποθετήσεις, παρατηρήσεις, 

αντιρρήσεις σας επί του μοναδικού θέματος ημερησίας διατάξεως, ώστε να 
περιληφθούν αυτούσια στο πρακτικό,  

γ) δηλώσετε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τον τρόπο που ψηφίζετε σε κάθε 

επιμέρους θέμα ημερησίας διατάξεως ( Ναι, Όχι, Αποχή)».    

δ) Ως προς το μοναδικό θέμα, σύμφωνα με την 99/2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ διευκρινίζεται 

ότι : «Στα δημοτικά νομικά πρόσωπα, ως αντιπρόεδρος εκλέγεται από το δημοτικό 

συμβούλιο ένα από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου». Συνεπώς τη θέση του 

Αντιπροέδρου θα καταλάβει το μέλος του διοικητικού συμβουλίου που θα λάβει τις 

περισσότερες ψήφους και την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του 
Δημοτικού Συμβουλίου.  



Παρακαλούνται λοιπόν τα ενδιαφερόμενα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

του νομικού προσώπου (στα οποία κοινοποιείται η παρούσα) να καταθέσουν την 

υποψηφιότητά τους το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 03-07-2020 και ώρα 14.00, 

ώστε σε δεύτερο στάδιο τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου αφού ενημερωθούν 

ηλεκτρονικά για τις κατατιθέμενες υποψηφιότητες, να ψηφίσουν σχετικά μέχρι την ώρα 
της συνεδρίασης, ήτοι Δευτέρα 06-07-2020 και ώρα 12.00. 

  

 

 

 

Ο Πρόεδρος του 
Δημοτικού Συμβουλίου 

 
 

Λαμπρόπουλος Αθανάσιος  


