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    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ  ΩΡΩΠΟΥ  2017-2019

                                               Ο ΔΗΜΟΣ  ΩΡΩΠΟΥ

          Έχοντας υπόψη:

 1-Την  παρ.1 του άρθρου 76  Ν3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  –  Πρόγραμμα  Καλλικράτης  »  (ΦΕΚ  Α΄  87,  07-06-2010),
σύμφωνα με την οποία στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από δέκα χιλιάδες (10.000)
κατοίκους  συγκροτείται,  με  απόφαση  του  δημοτικού  συμβουλίου  Δημοτική  Επιτροπή
Διαβούλευσης , ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες.

2-Το  γεγονός  ότι  η  θητεία  των  μελών  της  Δημοτικής  Επιτροπής  Διαβούλευσης  ,όπως
ορίστηκαν με την αριθ. 205/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έληξε.

 

                                                      ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

Τα  διοικητικά συμβούλια ή τα κατά περίπτωση αρμόδια αποφασιστικά όργανα:

α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων

β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων



γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών

δ) των εργαζομένων στο δήμο και στα νομικά του πρόσωπα

ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων

στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων

ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών

η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών

θ) των εκπρόσωπων των τοπικών συμβουλίων νέων

που  λειτουργούν  και  δραστηριοποιούνται  εντός  των  διοικητικών  ορίων  του  Δήμου

Ωρωπού, εφόσον επιθυμούν να συμμετάσχουν στον ως άνω θεσμό, να ορίσουν εγγράφως

με χρήση της επισυναπτόμενης αίτησης του εκπροσώπους τους (έναν τακτικό και έναν

αναπληρωματικό)  με  τα  πλήρη  στοιχεία  (ονοματεπώνυμο,  πατρώνυμο,  τηλέφωνο

επικοινωνίας, ταχυδρομική διεύθυνση, fax ή email) μέχρι την Παρασκευή   23 Ιουνίου

2017 στη  Γραμματεία  του  Δημοτικού  Συμβουλίου (κα  Μαναβέλη  Μαρία,  τηλ.:

2295320315) από Δευτέρα – Παρασκευή 9.00π.μ.  -13.00μ.μ.  είτε  μέσω ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου στο email: info@oropos.gov.gr

 Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται, επίσης και σε δημότες του Δήμου που επιθυμούν

να εκδηλώσουν τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, εκφράζοντας

εγγράφως τη βούληση τους  στην ως άνω διεύθυνση.

                                                               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                      ΘΩΜΑΣ ΔΗΜ. ΡΟΥΣΣΗΣ
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