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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                               Νάξος, 07/03/2023 
 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                             Αρ. Πρωτ:  
    
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΕΚΤΑΚΤΗ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ. 

1)Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους  Δήμου      
Νάξου & Μικρών Κυκλάδων. 
 

Έχοντας υπόψη: 
α) το άρθρο 67 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 
β) τις διατάξεις του άρθρου 78  του Ν. 4954/22 (ΦΕΚ 136/09.07.2022 τεύχος Α’), 
γ) την αρ. 79/ΔΙΔΑΔ/Φ.69/214/οικ.14466/14.09.2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: 
«Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού», 
δ) την  αρ. 375/απ 39167/02.06.2022, εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα «Λειτουργία 
δημοτικού συμβουλίου», 
ε) την Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1 α/ΓΠ.οικ. 5432/2023 - ΦΕΚ 389/Β/27-1-2023 με θέμα: «Έκτακτα μέτρα 
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο 
σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 13 
Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 06:00», 
στ) την Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1 α/ΓΠ.οικ. 13498/2023 - ΦΕΚ 1192/Β/3-3-2023 με θέμα: «Παράταση 
ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ ΓΠ.οικ.5432/27.1.2023 (Β' 389) κοινής υπουργικής απόφασης περί έκτακτων 
μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 
στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 13 Μαρτίου 2023 και ώρα 06:00, 
καλείστε να συμμετέχετε σε έκτακτη - κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & 
Μικρών Κυκλάδων δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που θα γίνει στις 
07/03/2023, ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης την 11:30 π.μ. και ώρα λήξης την 13:30 μ.μ. με  θέμα 
ημερήσιας διάταξης:  
 
Λήψη απόφασης για την έγκριση προσλήψεων τακτικού προσωπικού στον Δήμο Νάξου και Μικρών 
Κυκλάδων, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2023. 
  
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, καθότι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της πρότασης για 
την έγκριση των προσλήψεων είναι η 07/03/2023 και λόγω του Εθνικού Πένθους για το σιδηροδρομικό  
δυστύχημα στα Τέμπη, δεν ήταν δυνατή η πραγματοποίηση Δημοτικού Συμβουλίου τις προηγούμενες 
ημέρες.   
  

 
 

                                             Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
     

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης 
 
 
 

 
 

∆ήµος Νάξου κ Μικρών Κυκλάδων  07/03/2023
Αριθµός πρωτοκόλλου 4120/2023



2 
 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

1. Για τη δια περιφοράς λήψη απόφασης απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον του 2/3 των μελών του 
συλλογικού οργάνου. 

2. Εκδίδεται η πρόσκληση συνεδρίασης με τα θέματα ημερήσιας διάταξης που αποστέλλεται στα μέλη 
τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση αναγράφονται ημέρα 
και ώρα έναρξης και λήξης της συνεδρίασης, τα θέματα ημερήσιας διάταξης και ο τρόπος 
διεξαγωγής της. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να 
γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον 
οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση το συμβούλιο 
αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων. 

3. Μαζί με την πρόσκληση ή εντός εύλογου χρονικού διαστήματος αποστέλλονται οι εισηγήσεις των 
θεμάτων για τα οποία θα ληφθεί απόφαση. 

4. Τα συμμετέχοντα στο όργανο μέλη έχουν δικαίωμα να αποστείλουν με email την ψήφο τους επί 
κάθε θέματος που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, το αργότερο μέχρι δύο (2) ώρες μετά 
την ώρα σύγκλησης του συμβουλίου, όπως αυτή αναγράφεται στην πρόσκληση. Η ψήφος του κάθε 
μέλους (ναι, όχι, λευκό, παρών) θα αποστέλλεται στο email του Γραμματέα του Δημοτικού 
Συμβουλίου (gxatz@naxos.gov.gr). 

5. Συμμετέχοντα (παρόντα) στη συνεδρίαση θεωρούνται τα μέλη που έχουν αποστείλει την ψήφο 
τους μέχρι την ώρα που καθορίζεται ανωτέρω, δηλαδή μέχρι την πάροδο δύο (2) ωρών από την 
ώρα σύγκλησης του συμβουλίου, όπως αυτή αναγράφεται στην πρόσκληση κάθε συνεδρίασης. Τα 
μέλη που δεν θα αποστείλουν ψήφο μέχρι την ώρα αυτή θεωρούνται μη συμμετέχοντα (απόντα). 

6. Μέλη που δεν διαθέτουν email μπορούν, εντός του ίδιου ως άνω χρονικού διαστήματος, να 
ενημερώνουν για την ψήφο τους το Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεομοιοτυπία (fax) 
στον αριθμό 2285029049.  

7. Είναι προφανές ότι στις δια περιφοράς συνεδριάσεις, τα στάδια της συζήτησης, πρωτολογίας και 
δευτερολογίας παραλείπονται αφού η συνεδρίαση δεν γίνεται με τη συνήθη διαδικασία και δεν 
υπάρχει φυσική παρουσία. 

8. Οι αποφάσεις που θα ληφθούν με την δια περιφοράς διαδικασία θα ανακοινωθούν από τον 
Πρόεδρο του συλλογικού οργάνου στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής 
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. 

9. Κάθε μέλος του συλλογικού οργάνου μπορεί να ζητά περαιτέρω στοιχεία επί των εισηγήσεων από 
τις αρμόδιες υπηρεσίες ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο. 
  
 


