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Αξηζ. Πξση.4930 
Βαζκόο πξνηεξαηόηεηαο: ΔΠΔΙΓΟΝ 
 
ΠΡΟ: 
Σαθηηθά κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ            
Δξπκάλζνπ 
 

 
 

ΘΕΜΑ: «Πρόζκληζη ζύγκληζης 2ης έκηακηης σνεδρίαζης  Δημοηικού σμβοσλίοσ» 
(Άρθρο 67 Ν.3852/10) 

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

ζα δηεμαρζεί ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Νένπ Γεκαξρείνπ ζηε Υαιαλδξίηζα, ηελ 4ε ηνπ 
κελόο Ινπιίνπ ηνπ έηνπο  2019, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 13:00 γηα ηε ζπδήηεζε θαη ιήςε 
απόθαζεο κε κνλαδηθό ζέκα: «3ε Αλακόξθσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2019 γηα εηδηθή 
εθινγηθή απνδεκίσζε ησλ ππαιιήισλ θαηά ηελ πξνπαξαζθεπή θαη δηελέξγεηα  ησλ 
βνπιεπηηθώλ εθινγώλ ηεο 7εο Ινπιίνπ 2019» 

 
      Ο Πρόεδρος ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ 

 
 
 

Γεωργανηόποσλος Λεωνίδας 
 
Η επείγνπζα ζύγθιεζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε, δεδνκέλνπ όηη ε 3ε 
αλακόξθσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 2019 αθνξά ζηελ θαηαβνιή ηεο εθινγηθήο απνδεκίσζεο 
ζηνπο εξγαδόκελνπο, όπσο απηνί έρνπλ νξηζζεί κε ηελ αξηζ. 4912/02-07-2019 Απόθαζε 
Γεκάξρνπ. Η απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ην ζύλνιν ησλ ελεξγεηώλ πνπ 
κεηέπεηηα απαηηνύληαη ζα πξέπεη λα έρνπλ νινθιεξσζεί πξηλ ηε δηελέξγεηα ησλ βνπιεπηηθώλ 
εθινγώλ ηελ Κπξηαθή 7  Ινπιίνπ  2019 (ζρεηηθέο νη αξηζ.  ΚΤΑ 49153/27.06.2019 ΦΔΚ 
2591/27.06.2019 ηεύρνο B’ θαη   49540/28-6-2019 ΦΔΚ 2641/28-06-2019 -Σεύρνο Β’, θαη ην 
ΠΓ 80/2016) 
 

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. 4930 /02-07-2019 
   

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 

Ελληνική   
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