Αίγιο 8 Μαρτίου 2017
Αριθ.Πρωτ.: 7828

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Ανοιχτής Πρόσκλησης Συγκρότησης
∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης του ∆ήµου Αιγιαλείας
Ο ∆ήµαρχος Αιγιαλείας
Έχοντας υπόψη :
1) Την υπ’ αριθ.480/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου, περί έγκρισης Κανονισµού
Λειτουργίας της Επιτροπής ∆ιαβούλευσης ∆. Αιγιαλείας και σε εφαρµογή του άρθρου 76
«∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης» του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) καθώς
και της εγκυκλίου 59/74896/30-12-2010 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µε θέµα «Θεσµικές αλλαγές του προγράµµατος Καλλικράτης»,
περί συγκρότησης ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης.
2) Το γεγονός ότι µε την υπ’ αριθ.πρωτ.1681/19-01-2017 προηγούµενη πρόσκλησή µας δεν
υποβλήθηκε ο απαιτούµενος αριθµός των εκπροσώπων των φορέων της Τοπικής Κοινωνίας
προκειµένου να συγκροτηθεί η ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης ∆. Αιγιαλείας, για τη περίοδο
2017-2019 (Λήξη θητείας ∆ηµοτικής περιόδου).
Προσκαλεί εκ νέου να καταθέσουν εγγράφως τη βούλησή τους:
Οι εκπρόσωποι των φορέων της Τοπικής Κοινωνίας
των τοπικών εµπορικών και επαγγελµατικών συλλόγων και οργανώσεων
των επιστηµονικών συλλόγων και φορέων
των τοπικών οργανώσεων εργαζοµένων και εργοδοτών
των ενώσεων και συλλόγων γονέων
των αθλητικών, πολιτιστικών και γυναικείων συλλόγων και φορέων
των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
εκπροσώπων των τοπικών συµβουλίων νέων
άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
τους εργαζοµένους στο δήµο και τα νοµικά του πρόσωπα
Να ορίσουν εκπροσώπους τους και αναπληρωµατικούς αυτών για την ∆ηµοτική Επιτροπή
∆ιαβούλευσης του ∆ήµου Αιγιαλείας.
Η δηµοτική επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από τριάντα (30) µέλη, τα οποία ορίζονται από το
οικείο δηµοτικό συµβούλιο. Εξ αυτών, τα τρία τέταρτα (3/4) είναι εκπρόσωποι φορέων της τοπικής
κοινωνίας και το ένα τέταρτο (1/4) δηµότες εγγεγραµµένοι στους εκλογικούς καταλόγους. Μέλος της
επιτροπής είναι επίσης και ο δήµαρχος ή ο οριζόµενος µε απόφαση δηµάρχου αντιδήµαρχος.
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ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
η
Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται εγγράφως µέχρι και την 15 Μαρτίου 2017, ηµέρα
Tετάρτη και έως ώρα 14.30΄ κατά τις εργάσιµες ηµέρες απευθυνόµενοι στον κ. Πρόεδρο του
∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας, αφού πρωτοκολληθούν στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας στο κτίριο
του ΓΑΤΕΙΟΥ Κληροδοτήµατος (1ος όροφος) στο Αίγιο .
Όλες οι υποψηφιότητες πρέπει να περιλαµβάνουν τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (Επωνυµία µε
σφραγίδα/Ονοµατεπώνυµο, τηλέφωνο, διεύθυνση, Τ.Κ., ηλεκτρονικό ταχυ-δροµείο (εφόσον υπάρχει) .
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η παρούσα πρόσκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας www.aigialeia.gov.gr.
µαζί µε έντυπη αίτηση και να δηµοσιοποιηθεί ειδησεογραφικά στις Τοπικές Εφηµερίδες
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλαµβάνουν έντυπη αίτηση & να
απευθύνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στην κα Κων/να Μουγκάση (Προϊσταµένη Τµήµατος
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ∆ήµου) στο τηλέφωνο 2691360641 ή στον κ. Παναγιώτη
Χριστόπουλο, δηµοτικό υπάλληλο στο τηλέφωνο 2691360642.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

Αθανάσιος Παναγόπουλος
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∆ήλωση Συµµετοχής στην Επιτροπή ∆ιαβούλευσης
του ∆ήµου Aιγιαλείας
Προς: κ Πρόεδρο του ∆ηµ. Συµβουλίου
Αιγιαλείας
Σας πληροφορώ ότι ενδιαφέροµαι να συµµετέχω στη ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης
του ∆ήµου Αιγιαλείας (αρθρο76 Ν.3852/2010), σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην από 8-032017 Eπαναληπτική Ανοιχτή Πρόσκληση του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας ωςi:
ΤΑΚΤΙΚΟ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ
Ονοµατεπώνυµο
και πατρώνυµο :
Κάτοικος
Ταχ.∆/νση-ΤΚ :
Εκπαίδευση :
Επάγγελµα :
Τηλέφωνα :
Τηλεοµοιότυπο
(fax) :
Ηλεκτρονικό
Ταχυδροµείο (e-mail) :
Ιστοσελίδα :
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΦΟΡΕΑ :

Ηµεροµηνία …………………………………………….2017
Υπογραφή
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