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ΘΔΜΑ: «Πρόζκληζη επανάληυης μαηαιφθείζας σνεδρίαζης Γημοηικού σμβοσλίοσ 
 

χκθσλα κε ηελ παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ηνπ Γεκνηηθνχ 
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».  

Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ζαο ελεκεξψλνπκε φηη, ιφγσ ζαλάηνπ ηεο ζπδχγνπ ηνπ ελ ελεξγεία 

Γεκνηηθνχ πκβνχινπ θ. Θεφδσξνπ Μπαξή θαη επηθεθαιήο ηεο Γεκνηηθήο Παξάηαμεο 

«Σπλεξγαζία γηα ηνλ Εξύκαλζν», ε πξνγξακκαηηζκέλε ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ 

Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ Α΄87/7-06-2010), γηα ηελ  Σξίηε 12/03/2019  θαη ψξα 07:30 κ.κ Σαθηηθή 

Γεκφζηα πλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Δξπκάλζνπ, αναβάλλεηαι για ηην Σρίηη  

19/03/2019 και ώρα  07:30 μ.μ κε ηα ίδηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ 

πίλαθα ησλ ζεκάησλ ηεο ππ’ αξηζ. πξση.: 1618 /07 -03-2019  πξφζθιεζεο. 

 
      Ο Πρόεδρος ηοσ Γημοηικού σμβοσλίοσ 

 
 

Γεφργανηόποσλος Λεφνίδας 
 

ΑΠΟΓΔΗΚΣΗΚΟ ΔΠΗΓΟΖ ΠΡΟΚΛΖΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 
Δ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Ή ΑΝΣΗΚΛΖΣΟ ΑΤΣΟΤ 

(Άξζξν 67, Ν. 3852/10) 
ήκεξα,............., εκέξα ................................. θαη ψξα ............., ν ππνγξάθσλ ππάιιεινο 
.................................... ηεο Τπεξεζίαο  …………................., παξέδσζα πξνζσπηθά ζηνλ θ. 
............................................., Γεκνηηθφ χκβνπιν (ή αληίθιεην απηνχ) ηελ πξφζθιεζε ζχγθιεζεο 
ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, κε αξηζκ. Πξση. 1819 /15-03-2019 
   

Ο Τπάιιεινο       Ο Παξαιαβψλ 
 

ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ: 

 θ. ΓΖΜΑΡΥΟ, παξαθαινχκελν λα παξαζηεί ζηε ζπλεδξίαζε. 

 θ. θ. Πξνέδξνπο θαη Δθπξνζψπνπο Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ Γήκνπ Δξπκάλζνπ, 
πξνζθαινχκελνπο λα παξαζηνχλ ζηε ζπλεδξίαζε. 

 
ΖΜΔΗΩΖ:  
1. Παξαθαινχληαη νη θ.θ Γεκνηηθνί χκβνπινη φπσο πξνζέιζνπλ ζην Γεκαξρείν ηηο εξγάζηκεο 
εκέξεο θαη ψξεο, πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ γλψζε ησλ ζρεηηθψλ εηζεγήζεσλ ησλ ζεκάησλ ηεο 
εκεξήζηαο δηάηαμεο. 
2. Ζ πξφζθιεζε απηή δεκνζηεχεηαη θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ καο: 
https://erymanthou.gov.gr  

 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  

 ΝΟΜΟ ΑΥΑΪΑ 
 ΓΗΜΟ ΔΡΤΜΑΝΘΟΤ 

 

 

Υαιαλδξίηζα, 15/03/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Αξηζ. Πξση.1819 
Βαζκφο πξνηεξαηφηεηαο: ΔΠΔΗΓΟΝ 
 
ΠΡΟ: 
Σαθηηθά κέιε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ            
Δξπκάλζνπ 
 

Ελληνική   

 

 

 

 

https://erymanthou.gov.gr/
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ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΟΤ 
ΓΖΜΟΤ ΣΗ 19/03/2019 ΠΟΤ ΔΠΗΤΝΑΠΣΔΣΑΗ ΣΖ ΜΔ ΑΡΗΘΜ. ΠΡΩΣ.1819/15-03-2019 

ΠΡΟΚΛΖΖ (Άξζξν 67, Ν.3852/10) 
 
 

Θέμα 1ο: «Οξηζκφο ππεπζχλνπ ηνπ Γήκνπ Δξπκάλζνπ γηα ηε ζπγθξφηεζε ηεο Δπηηξνπήο 
Δθηίκεζεο ηεο Μνλαδηαίαο Αμίαο Αλά Εψν ή Πξντφλ » 
Διζηγηηής: Ανηιδήμαρτος Αθανάζιος Παπαναγιώηοσ  
 
Θέμα 2ο: «Έγθξηζε Σξηκεληαίαο Έθζεζεο Απνηειεζκάησλ εθηέιεζεο πξνυπνινγηζκνχ 
εζφδσλ –εμφδσλ Γ΄ ηξηκήλνπ 2018 θαη ηξηκεληαίαο έθζεζεο ζηνηρεία ηζνινγηζκνχ   Γ΄ 
ηξηκήλνπ 2018»  
Διζηγηηής: Ανηιδήμαρτος  Περικλής Κανελλάκης   
 
Θέμα 3ο: «Πξφζιεςε κφληκνπ πξνζσπηθνχ γηα ηε ζηειέρσζε Οξγαληθψλ Μνλάδσλ ηνπ 
Γήκνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο «Βνήζεηα ζην πίηη» » 
Διζηγηηής: Ανηιδήμαρτος  Περικλής Κανελλάκης   
 
Θέμα 4ο : «Τπνβνιή αηηήκαηνο ζηνλ Γήκν Γπηηθήο Αραΐαο γηα ζχλαςε ζχκβαζεο 
δηαδεκνηηθήο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ Γήκνπ Δξπκάλζνπ κε ππάιιειν 
θαηάιιειεο  εηδηθφηεηαο, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ ζχληαμε κειέηεο παξνρήο ππεξεζίαο κε ηίηιν: 
"Τπεξεζία Διέγρνπ ηεο πνηφηεηαο λεξνχ γηα ην έηνο 2019" ηνπ Γήκνπ Δξπκάλζνπ θαη έγθξηζε 
ηνπ ζρεηηθνχ ζρεδίνπ ζχκβαζεο» 
Διζηγηηής: Ανηιδήμαρτος  Περικλής Κανελλάκης   
 
Θέμα 5ο : «πγθξφηεζε επηηξνπήο αμηνιφγεζεο αθαηαιιειφηεηαο νρεκάησλ» 
Διζηγηηής: Ανηιδήμαρτος Ιφάννης Μανέηηας  
 
Θέμα 6ο : «Καηαλνκή πίζησζεο γηα ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ησλ ρνιείσλ» 
Διζηγηηής: Ανηιδήμαρτος Απόζηολος Βγενόποσλος 
 
Θέμα 7ο : «Λήςε απφθαζεο πεξί αηηήκαηνο παξαρψξεζεο πξνο ρξήζε ζην Γήκν Παηξέσλ  
ηνπ ιεσθνξείνπ ηνπ Γήκνπ» 
Διζηγηηής: Ανηιδήμαρτος Ιφάννης Μανέηηας  
 
Θέμα 8ο : «Οξηζκφο ππεπζχλνπ ινγαξηαζκψλ ησλ έξγσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ 
Δπελδχζεσλ, νη νπνίνη ηεξνχληαη ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο» 
Διζηγηηής: Ανηιδήμαρτος  Περικλής Κανελλάκης   
 
Θέμα 9ο : «Απνδνρή έληαμεο ηεο πξάμεο κε ηίηιν: ¨Οινθιήξσζε Δζσηεξηθνχ Απνρεηεπηηθνχ 
Γηθηχνπ ζηνπο νηθηζκνχο Φαξξψλ θαη Βαζηιηθνχ ηνπ Γήκνπ Δξπκάλζνπ ζην πξφγξακκα 
«ΦΗΛΟΓΖΜΟ Η» 
Διζηγηηής: Ανηιδήμαρτος Απόζηολος Βγενόποσλος 
 


