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ΠΡΟΣ:

1, Δήμαρχο Ευρώτα
2. Αντιδηµάρχους Δήμου Ευρώτα
8. Πρόεδρο Κοινωφελούς
Επιχείρησης ΔήμουΕυρώτα
4. Πρόεδρο Ν.Π.Δ.Α ΔήμουΕυρώτα.
5. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου
Ευρώτα
6. Εκπροσώπους Τοπικών
Οργανώσεων, Πολιτικών
Κομμάτων και Επικεφαλής των.
Δημοτικών Παρατάξεων όπως.
εκπροσωπούνται στο Δημοτικό,
Συμβούλιο
7. Μέλη Δημοτικής Επιτροπής
Διαβούλευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΤΗΝ Τ! ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ)

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

Καλείστε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Δημοτικής Ἐπιτροπής
Διαβούλευσης του Δήμου Ευρώτα που θα λάβει χώρα την 16-12-2070 ηµέρα
Τετάρτη και απὀ ώρα 09.00 π.μ. έωςκαι Ἰ4.00μ.μ σύµφωνα µετις διατάξεις,
του άρθρου 76 «Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης» του Ν.3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης Και Αποκεντρωμένης Διοίκησης --

Πρόγφαμµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), όπως αντικαταστάθηκεκαι
ισχύει µετο άρθρο 7βτου Νά555/20Ίθμε το παρακάτω μοναδικό θέµα:

ΘΕΜΑ: Διατύπωση απλής Ὑνώμης επἰ του προσχεδίου του
Ἡροῦὔπιολογισμού και γνωμοδότηση επί του Τεχνικού Προγράμματος
έτους 2021 του Δήμου Ευρώτα.



Σημειώνεται ότι λόγω των µέτρων αντιμετώπισης των αρνητικώνσυνεπειών.
της εμφάνισης του κορωνοϊού ΟΟΝΤΡ -- 19 και τῆς ανάγκης περιορισμού της.
διάδοσής του, η συνεδρίαση του ὡς άνω αναφερόµενου οργάνου θα λάβει
χώρα δια περιφοράςκαι ὡςεκ τούτου παρακαλούνται τα µέλη της Δημοτικής
Ἐπιπροπής Διαβούλευσης,οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων του
Δήμου Ευρώτα και όποιος άλλος επιθυµεί, όπως συμμετάσχουν στην
διαδικασία αποστέλλοντας, τις προτάσεις και τις απόψεις τους επί της
εισήγησης µε οπια! από προσωπικό τους λογαριασμό προς το απιατης
Πρακτικογράφου του οργάνου, κ. Αφροδίτη Σεργιάδη
(ΡοιρίαΚἰΘ1499 ογχοβάς.ροπ.ϱ:) την ὡς άνω αναφερόμενη ημερομηνία απότις
09.00 π.μ. έως τις 1400 μ.μ, ή µε αποστολή 9πις από το κινητό τους τηλέφωνο,
προςτοκινητό τηλέφωνο 6945777605 της προέδρου καὶ Ἑλένης Δεντάκου.
Επισημαίνεται ότισε περίπτωση µη συµµετοχής του ημίσεωςκαι πλέον των

µελών της Επιτροπής µε την αποστολή των σχετικών οπια! ή οπι9 για την
έκδοση της σχετικής Απόφασης, η διαδικασία τῆςδια περιφοράς συνεδρίασης.
θα επαναληφθεί την αµέσως επόµενη µέρα δηλαδή την Πέμπτη. 17 -12- 2020
από τις 09.00 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ οπότε σε κάθε περίπτωση, θα θεωρηθεί ότι
υφίσταται απαρτία, όπως εάν η συνεδρίαση λάμβανε χώρα δια ζώσης.

Σημειώνεται ότι η σχετική πρόσκληση της Συνεδρίασης της Δημοτικής
Επιτροπής Διαβούλευσης είναι αναρτηµένη στην ιστοσελίδα του δήµου
Ἐυρώτα.
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