ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ

Ο Διμαρχοσ Κορυδαλλοφ-Αττικισ ζχοντασ υπόψθ:
Το άρκρο 76 του Ν.3852/2010, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 78 του
Ν.4555/2018, προκειμζνου να προβεί, ζωσ τισ 31-10-2019, ςτθ ςυγκρότθςθ από το
Δθμοτικό Συμβοφλιο τθσ Δθμοτικισ Επιτροπισ Διαβοφλευςθσ
ΠΡΟΚΑΛΕΙ
Α. Τα διοικθτικά ςυμβοφλια ι τα κατά περίπτωςθ αρμόδια αποφαςιςτικά όργανα:
α) των τοπικϊν εμπορικϊν και επαγγελματικϊν ςυλλόγων και οργανϊςεων,
β) των επιςτθμονικϊν ςυλλόγων και φορζων,
γ) των τοπικϊν οργανϊςεων εργαηομζνων και εργοδοτϊν,
δ) των εργαηομζνων ςτο διμο και τα νομικά του πρόςωπα,
ε) των ενϊςεων και ςυλλόγων γονζων,
ςτ) των ακλθτικϊν και πολιτιςτικϊν ςυλλόγων και φορζων,
η) των εκελοντικϊν οργανϊςεων και κινιςεων πολιτϊν,
που λειτουργοφν και δραςτθριοποιοφνται εντόσ των διοικθτικϊν ορίων του Διμου
Κορυδαλλοφ, εφόςον επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςε αυτόν το κεςμό, να ορίςουν
εγγράφωσ τουσ εκπροςϊπουσ τουσ με τουσ αναπλθρωτζσ τουσ, κατακζτοντασ το
ςχετικό ζγγραφο το αργότερο μζχρι τθν Πζμπτη 31 Οκτωβρίου 2019, ώρα 14:00μ.μ.
ςτο Δημαρχείο Κορυδαλλοφ (Γρ. Λαμπράκθ 240, Τ.Κ. 18122, 2οσ όροφοσ – Γραφείο
Επικοινωνίασ και Δθμοςίων Σχζςεων). Οι δθλϊςεισ μποροφν επίςθσ να
υποβάλλονται μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, ςτθ διεφκυνςθ:
enimerosi@korydallos.gr .

B. Σουσ Δημότεσ Κορυδαλλοφ, που επικυμοφν τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθ Δθμοτικι
Επιτροπι Διαβοφλευςθσ, να εγγραφοφν ςτον ειδικό κατάλογο που τθρείται ςτο
Διμο και ςτον οποίο μπορεί να εγγράφεται κάκε δθμότθσ που είναι εγγεγραμμζνοσ
ςτουσ εκλογικοφσ καταλόγουσ του διμου το αργότερο μζχρι τθ Πζμπτη 31
Οκτωβρίου 2019, ώρα 14:00μ.μ., προκειμζνου να οριςτοφν μετά από κλιρωςθ ςτθ
Δθμοτικι Επιτροπι Διαβοφλευςθσ.

Όλεσ οι υποψθφιότθτεσ πρζπει να περιλαμβάνουν τα απαραίτθτα ςτοιχεία
επικοινωνίασ (επωνυμία ςυλλογικοφ οργάνου με ςφραγίδα, ονοματεπϊνυμο
δθμότθ, τθλζφωνο επικοινωνίασ, ταχυδρομικι διεφκυνςθ, Τ.Κ., θλεκτρονικό
ταχυδρομείο).
Η ςυμμετοχι ςασ ςτθ Δθμοτικι Επιτροπι Διαβοφλευςθσ είναι βαρφνουςασ
ςθμαςίασ, αφοφ εκτόσ των άλλων, βοθκά ςτθ ςυνδιαμόρφωςθ των εξελίξεων ςτθν
πόλθ μασ ςε όλα τα επίπεδα, γνωμοδοτεί και διατυπϊνει απόψεισ για πλικοσ
κεμάτων γενικότερου τοπικοφ ενδιαφζροντοσ, αναπτυξιακϊν προγραμμάτων και
προγραμμάτων δράςθσ του διμου, το επιχειρθςιακό πρόγραμμα και το τεχνικό
πρόγραμμα του διμου, εξετάηει και επιλφει τοπικά προβλιματα, ειςθγείται ςτο
δθμοτικό ςυμβοφλιο τθ διεξαγωγι δθμοτικοφ δθμοψθφίςματοσ, διατυπϊνει απλι
γνϊμθ επί του προςχεδίου του προχπολογιςμοφ.
Η παροφςα πρόςκλθςθ να αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου και ςε όλα τα
Δθμοτικά Καταςτιματα.
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