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ΠΠ    ΡΡ    ΟΟ    ΣΣ    ΚΚ    ΛΛ    ΗΗ    ΣΣ    ΗΗ    

  ΑΡ.ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 22/2022 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το 

άρθρο 74 του ν.4555/2018 όπως ισχύει, σας καλούμε σε ειδική συνεδρίαση , που θα 
πραγματοποιηθεί στην αίθουσα  συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου (στον 1ο όροφο του 

κτιρίου του ΚΑΠΗ Κουφαλίων), στις 

20/9/2022 ημέρα Τρίτη  και ώρα 18:00΄, 

με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης το εξής: 

 

1. Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων χρήσης, έτους 2021, του Δήμου 
Χαλκηδόνος. 

     

    Ο Πρόεδρος 

    

           

                                             Ταχτατζόγλου Γαβριήλ  
 

 
 

Η συνεδρίαση θα μεταδίδεται ζωντανά μέσω της ιστοσελίδας : 
https://diavlos.grnet.gr/epresence-conference-12760 

 
 
 
 
 
Επίσης καλούνται οι κ.κ. : 

1. Ματσίγκου Χρυσούλα Π.Ο.Υ. Δήμου Χαλκηδόνος . 
2. Ουζούνης Νικόλαος – Λογιστής στο Τμήμα Λογιστηρίου και Μισθοδοσίας . 
3. Μπάκας Χρήστος, Ορκωτός Λογιστής  της εταιρείας ΣΟΛ.  

 
  

ΗΗ   ππ αα ρρ οο ύύ σσ αα   ππ ρρ όό σσ κκ λλ ηη σσ ηη   έέ χχ εε ιι   αα νν αα ρρ ττ ηη θθ εε ίί   σσ ττ ηη νν   ηη λλ εε κκ ττ ρρ οο νν ιι κκ ήή   σσ εε λλ ίί δδ αα   ττ οο υυ   ΔΔ ήή μμ οο υυ   κκ αα ιι   έέ χχ εε ιι   αα ππ οο σσ ττ αα λλ εε ίί   μμ αα ζζ ίί   μμ εε   
ττ ιι ςς   σσ χχ εε ττ ιι κκ έέ ςς   εε ιι σσ ηη γγ ήή σσ εε ιι ςς   σσ ττ ιι ςς   ηη λλ εε κκ ττ ρρ οο νν ιι κκ έέ ςς   δδ ιι εε υυ θθ ύύ νν σσ εε ιι ςς   ττ ωω νν   δδ ηη μμ οο ττ ιι κκ ώώ νν   σσ υυ μμ ββ οο ύύ λλ ωω νν ..     

ΟΟ ιι   ππ λλ ήή ρρ εε ιι ςς   φφ άά κκ εε λλ οο ιι   ττ ωω νν   θθ εε μμ άά ττ ωω νν   ββ ρρ ίί σσ κκ οο νν ττ αα ιι   σσ ττ οο   γγ ρρ αα φφ εε ίί οο   ΥΥπποοσσττήήρριιξξηηςς  ΠΠοολλιιττιικκώώνν  ΟΟρργγάάννωωνν  κκ αα ιι   εε ίί νν αα ιι     
σσ ττ ηη νν   δδ ιι άά θθ εε σσ ηη   ττ ωω νν   ΔΔ ηη μμ οο ττ ιι κκ ώώ νν   ΣΣ υυ μμ ββ οο ύύ λλ ωω νν   κκ αα ιι   ττ ωω νν   ΠΠ ρρ οο έέ δδ ρρ ωω νν   ΚΚ οο ιι νν οο ττ ήή ττ ωω νν ,,   κκ αα ττ όό ππ ιι νν   ρρ αα νν ττ εε ββ οο ύύ ..   

              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 
Τμ. Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
Ταχ. Δ/νση : Εθν. Αντίστασης 36 
Ταχ. Κώδικας : 571 00 
Πληροφορίες : Οικονόμου Σοφία 
Τηλέφωνο : 2391-330153 
Fax : 2391-330130 
Email sofia.oikonomoy@n3.syzefxis.gov.gr 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Κουφάλια :    16/9/2022 
Αρ. Πρωτ.:        13677 
 
 
ΠΡΟΣ 

1. Τον Δήμαρχο Δήμου Χαλκηδόνος                  

2. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου  

3. Την Γενική Γραμματέα του Δήμου 

4. Προέδρους Συμβουλίων Κοινοτήτων   
(με την παράκληση να ενημερώσουν και 
τα μέλη των συμβουλίων τους) 


