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ΘΕΜΑ: «Ππόζκληζη ζύγκληζηρ Δημοηικού ςμβοςλίος» (Άπθπο 67 Ν.3852/10)   

 
  Καιείζηε λα πξνζέιζεηε ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, πνπ ζα 

δηεμαρζεί ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Νένπ Γεκαξρείνπ ζηε Υαιαλδξίηζα, ηελ 13η ηνπ 

κελόο Νοεμβπίος  ηνπ έηνπο  2018, εκέξα Σπίηη θαη ώξα 8:00 μ.μ γηα ηε ζπδήηεζε θαη ιήςε 

απνθάζεσλ ζηα ζπλεκκέλα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

 
      Ο Ππόεδπορ ηος Δημοηικού ςμβοςλίος 

 
 
 

Γεωπγανηόποςλορ Λεωνίδαρ 
 
 
 

ΑΠΟΓΔΙΚΣΙΚΟ ΔΠΙΓΟΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 
Δ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Ή ΑΝΣΙΚΛΗΣΟ ΑΤΣΟΤ 

(Άξζξν 67, Ν. 3852/10) 
ήκεξα,............., εκέξα ................................. θαη ώξα ............., ν ππνγξάθσλ 
ππάιιεινο .................................... ηεο Τπεξεζίαο  …………................., παξέδσζα 
πξνζσπηθά ζηνλ θ. ............................................., Γεκνηηθό ύκβνπιν (ή αληίθιεην απηνύ) ηελ 
πξόζθιεζε ζύγθιεζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, κε αξηζκ. Πξση. 7588 /09 -11-2018 
   

Ο Τπάιιεινο       Ο Παξαιαβώλ 
 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ: 

 θ. ΓΗΜΑΡΥΟ, παξαθαινύκελν λα παξαζηεί ζηε ζπλεδξίαζε. 

 θ. θ. Πξνέδξνπο θαη Δθπξνζώπνπο Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ Γήκνπ Δξπκάλζνπ, 
πξνζθαινύκελνπο λα παξαζηνύλ ζηε ζπλεδξίαζε. 

 
ΗΜΔΙΩΗ:  
1. Παξαθαινύληαη νη θ.θ Γεκνηηθνί ύκβνπινη όπσο πξνζέιζνπλ ζην Γεκαξρείν ηηο εξγάζηκεο 
εκέξεο θαη ώξεο, πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ γλώζε ησλ ζρεηηθώλ εηζεγήζεσλ ησλ ζεκάησλ ηεο 
εκεξήζηαο δηάηαμεο. 
2. Η πξόζθιεζε απηή δεκνζηεύεηαη θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ καο: 
https://erymanthou.gov.gr 
 
 
πλεκκέλα:                                                       
Πίλαθαο ζεκάησλ εκεξήζηαο δηάηαμεο 
 

 
 

 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

 ΝΟΜΟ ΑΥΑΪΑ 
 ΔΗΜΟ ΕΡΤΜΑΝΘΟΤ 

 

 

Υαιαλδξίηζα, 09/11/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Αξηζ. Πξση. 7588 
Βαζκόο πξνηεξαηόηεηαο: ΔΠΔΙΓΟΝ 
 
ΠΡΟ: 
Σαθηηθά κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ            
Δξπκάλζνπ 
 

Ελληνική   

 

 

 

 

https://erymanthou.gov.gr/
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Πίνακαρ θεμάηων ημεπήζιαρ διάηαξηρ ηος Δημοηικού ςμβοςλίος ηος Δήμος ζηιρ 
13/11/2018 πος επιζςνάπηεηαι ζηη με απιθ. ππωη.  7588 /09-11-2018  
 

ΠΡΟΚΛΗΗ 
 (Άπθπο 67 Ν.3852/10)   

 

Θέμα 1ο «Πεξί ζπγρώλεπζεο ησλ Αλαγθαζηηθώλ πλδέζκσλ Γηαρείξηζεο ηεξεώλ 

Απνβιήησλ ηεο 1εο, 3εο θαη 4εο  Γηαρεηξηζηηθήο Δλόηεηαο Ννκνύ Αραΐαο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο 
Διιάδαο, ζηνλ Αλαγθαζηηθό ύλδεζκν Γηαρείξηζεο ηεξεώλ Απνβιήησλ ηεο 2εο 
Γηαρεηξηζηηθήο Δλόηεηαο Ννκνύ Αραΐαο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο θαη πξνζαξκνγήο ζηηο 

ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4555/2018» 
Ειζηγηηήρ: Ιωάννηρ Μανέηηαρ 
 
Θέμα 2ο  «Υαξαθηεξηζκόο θσδηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ σο δεθηηθνύ έθδνζεο εληάικαηνο 
πξνπιεξσκήο, γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θαη λέα παξνρή ηζρύνο 85 KVA ηνπ λένπ ρνιηθνύ 
πγθξνηήκαηνο  Νεπηαγσγείνπ ,Γεκνηηθνύ, Γπκλάζηνπ θαη Λπθείνπ  Δξπκάλζεηαο »  
Ειζηγηηήρ: Ανηιδήμαπσορ Πεπικλήρ Κανελλάκηρ 
  
 


