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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ –
ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ
--------------------------ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
Πληροφ. : Παπασωτηρίου Χριστίνα
Τηλέφ.
: 2744360112
Φαξ
: 27440 - 67978
E-Mail
: info@loutraki.gr

Λουτράκι 11 / 9 / 2019
Αριθ. Πρωτ.: 17255

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ
Ο Δήμος Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων, προκειμένου να
συγκροτήσει τη νέα Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, με θητεία από
1/9/2019 έως και 31/12/2023 (λήξη τρέχουσας δημοτικής περιόδου),
απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση στα διοικητικά συμβούλια φορέων της τοπικής
κοινωνίας, ήτοι:











Των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων
Των επιστημονικών συλλόγων και φορέων
Των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
Των εργαζομένων στο Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
Των ενώσεων και συλλόγων γονέων
Των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
Των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
Άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
Εκπροσώπων των τοπικών συμβουλίων νέων
Και άλλων φορέων, συλλόγων ή οργανώσεων που υφίστανται και δρούν
στο Δήμο,

εφόσον επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Επιτροπή, να εκφράσουν τη
βούλησή τους αυτή ορίζοντας εγγράφως έναν εκπρόσωπό τους (έκαστος).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στην Επιτροπή
Διαβούλευσης με τους εξής τρόπους:





Eγγράφως στο Δημοτικό Κατάστημα Λουτρακίου (Ιάσονος & Εθν.
Αντιστάσεως, 2ος όροφος) στη Γραμματέα της Επιτροπής κα
Παπασωτηρίου Χριστίνα ( τηλ. 2744360112)
Mε φαξ στους αρ. 27440 – 64858 και 27440 – 67978 (υπόψη κας
Παπασωτηρίου Χριστίνας)
Mε e-mail στη διεύθυνση info@loutraki.gr

το αργότερο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2019

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στον πίνακα
ανακοινώσεων του Δήμου και στα Γραφεία των Κοινοτήτων .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΚΙΩΝΗΣ Αλκ. Γεώργιος

Αίτηση –Δήλωση Ενδιαφέροντος
για συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης
του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων
(για φορείς)
Ο Φορέας με την επωνυμία ………………………………………………………
…………………………………που εδρεύει …....................................................
επιθυμεί να συμμετάσχει ως μέλος στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του
Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων, με τον κάτωθι εκπρόσωπό
του:
Ονοματεπώνυμο (εκπροσώπου):…………………………………………………
Πατρώνυμο:……………………………………………………………………………
Ταχ. Δ/νση…………..………………………………………………………………….
Τηλέφωνα επικοινωνίας: …………………………………………………………..
e-mail: …………………………………………………………………………………..

Ο ΑΙΤΩΝ
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