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ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ  

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  
 

 

Ο Δήμος Καλαμάτας, προκειμένου, να προβεί στη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν  από 

τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4555/2018, και αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της 

τοπικής κοινωνίας και δημότες 

 

καλεί  

 

Α. Τους φορείς της τοπικής κοινωνίας, όπως 

α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων, 

β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων, 

γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών, 

δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα, 

ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων, 

στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων, 

ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών, 

η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών και 

θ) των τοπικών συμβουλίων νέων  

να εκφράσουν εγγράφως κατόπιν αιτήσεως  τη βούλησή τους για συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή 

Διαβούλευσης, ορίζοντας εγγράφως τους εκπροσώπους τους (έναν τακτικό με τον αναπληρωτή του), 
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Β.  Τους δημότες 

που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου Καλαμάτας και ενδιαφέρονται να 

είναι μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου, να υποβάλουν σχετική αίτηση για 

την εγγραφή τους στον ειδικό κατάλογο που θα τηρηθεί στην υπηρεσία,  

  

 

έως την Παρασκευή 18/10/2019, στο Πρωτόκολλο του Δήμου (Αθηνών 99, 1ος όροφος - γραφείο 

1.01)  

 

 

Στις αιτήσεις συμμετοχής θα αναγράφονται τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (Επωνυμία του 

Φορέα ή ονοματεπώνυμο του Δημότη, τηλέφωνο, Διεύθυνση, Τ.Κ., e-mail) 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

  

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 


