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ΘΕΜΑ: «Πρόζκληζη επανάληψης μαηαιωθείζας Ειδικής σνεδρίαζης Δημοηικού σμβοσλίοσ 
 

ύκθωλα κε ηελ παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο ηνπ Γεκνηηθνύ 
πκβνπιίνπ, ηνπ Γήκνπ Δξπκάλζνπ  «αλ πθίζηαληαη ιόγνη αλωηέξαο βίαο, πνπ δελ επηηξέπνπλ ηελ 
πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλεδξίαζεο ζην ρξόλν πνπ έρεη νξηζζεί κε ηελ πξόζθιεζε, ηόηε ν 
Πξόεδξνο γλωζηνπνηεί ζηνπο ζπκβνύινπο εγγξάθωο ή κε νπνηνδήπνηε πξόζθνξν κέζν έγθαηξα 
ηελ αλαβνιή ηεο ζπλεδξίαζεο αλαθέξνληαο θαη ηνπο ιόγνπο ηεο αλαβνιήο.  Σηελ πεξίπηωζε απηή 
ε ζπλεδξίαζε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηα ίδηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, άκεζα, κεηά 
ηελ άξζε ηωλ ιόγωλ αλαβνιήο ηεο, ζε ρξόλν πνπ πξνζδηνξίδεη ν Πξόεδξνο, ρωξίο λα είλαη 
απαξαίηεην λα ηεξεζεί ε πξνζεζκία ηωλ ηξηώλ ηνπιάρηζηνλ εκεξώλ γηα ηελ γλωζηνπνίεζή ηεο». 

  
Καηόπηλ ηωλ αλωηέξω, ζαο ελεκεξώλνπκε όηη ιόγω ζαλάηνπ ηεο ζπδύγνπ ηνπ ελ ελεξγεία 

Γεκνηηθνύ πκβνύινπ θ. Θεόδωξνπ Μπαξή θαη επηθεθαιήο ηεο Γεκνηηθήο Παξάηαμεο «Σπλεξγαζία 

γηα ηνλ Εξύκαλζν», ε πξνγξακκαηηζκέλε ζύκθωλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 

(ΦΔΚ Α΄87/7-06-2010), γηα ηελ  Σξίηε 12/03/2019  θαη ώξα 08:30 κ.κ 1η Ειδική σνεδρίαζη ηνπ 

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Δξπκάλζνπ, αναβάλλεηαι για ηην Σρίηη  19/03/2019 και ώρα  08:30 μ.μ κε 

ην κνλαδηθό ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο «Ψήθιζη ηοσ προϋπολογιζμού έηοσς 2019-

Ολοκληρωμένο Πλαίζιο Δράζης» 

 

      Ο Πρόεδρος ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ 
 
 

Γεωργανηόποσλος Λεωνίδας 
 

ΑΠΟΓΔΙΚΣΙΚΟ ΔΠΙΓΟΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 
Δ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Ή ΑΝΣΙΚΛΗΣΟ ΑΤΣΟΤ 

(Άξζξν 67, Ν. 3852/10) 
ήκεξα,............., εκέξα ................................. θαη ώξα ............., ν ππνγξάθωλ ππάιιεινο 
.................................... ηεο Τπεξεζίαο  …………................., παξέδωζα πξνζωπηθά ζηνλ θ. 
............................................., Γεκνηηθό ύκβνπιν (ή αληίθιεην απηνύ) ηελ πξόζθιεζε ζύγθιεζεο 
ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, κε αξηζκ. Πξωη. 1820/15-03-2019 
   

Ο Τπάιιεινο       Ο Παξαιαβώλ 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ: 

 θ. ΓΗΜΑΡΥΟ, παξαθαινύκελν λα παξαζηεί ζηε ζπλεδξίαζε. 

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

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

 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

 ΝΟΜΟ ΑΥΑΪΑ 
 ΔΗΜΟ ΕΡΤΜΑΝΘΟΤ 

 

 

Υαιαλδξίηζα, 15/03/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Αξηζ. Πξωη.1820 
Βαζκόο πξνηεξαηόηεηαο: ΔΠΔΙΓΟΝ 
 
ΠΡΟ: 
Σαθηηθά κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ            
Δξπκάλζνπ 
 

Ελληνική   
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