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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 
 

ΠΑΡΑΣΑΗ ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΣΗ  
                     ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ τοσ ΓΗΜΟΤ ΜΔΓΑΡΔΩΝ 

 
ύκθωλα κε ην άξζξν 76 ηνπ N.3852/2010 όπωο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 78 

ηνπ Ν.4555/2018  ν Δήκνο Μεγαξέωλ ζα πξνβεί ζηελ ζπγθξόηεζε ηεο Δεκνηηθήο Επηηξνπήο 
Δηαβνύιεπζεο. 
            Η Δεκνηηθή Επηηξνπή Δηαβνύιεπζεο απνηειείηαη από εθπξνζώπνπο θνξέωλ ηεο 
ηνπηθήο θνηλωλίαο, όπωο : 
α) ηωλ ηνπηθώλ εκπνξηθώλ θαη επαγγεικαηηθώλ ζπιιόγωλ θαη νξγαλώζεωλ 
β) ηωλ επηζηεκνληθώλ ζπιιόγωλ θαη θνξέωλ 
γ) ηωλ ηνπηθώλ νξγαλώζεωλ εξγαδνκέλωλ θαη εξγνδνηώλ 
δ) ηωλ εξγαδνκέλωλ ζην δήκν θαη ηα λνκηθά ηνπ πξόζωπα 
ε) ηωλ ελώζεωλ θαη ζπιιόγωλ γνλέωλ 
ζη) ηωλ αζιεηηθώλ θαη πνιηηηζηηθώλ ζπιιόγωλ θαη θνξέωλ 
δ) ηωλ εζεινληηθώλ νξγαλώζεωλ θαη θηλήζεωλ πνιηηώλ 
ε) άιιωλ νξγαλώζεωλ θαη θνξέωλ ηεο θνηλωλίαο ηωλ πνιηηώλ 
ζ) εθπξνζώπωλ ηωλ ηνπηθώλ ζπκβνπιίωλ λέωλ 
η) δεκόηεο 

Ο Δήκνο Μεγαξέωλ κε ηελ παξνύζα πξόζθιεζε, θαιεί : 
α. Tνπο ελδηαθεξόκελνπο όπωο θαηαζέζνπλ εγγξάθωο ηελ βνύιεζή ηνπο ( νξίδνληαο 

εθπξόζωπν θαη αλαπιεξωηή ηνπ) ζην Δεκαξρείν ( Γ.Μαπξνπθάθε & Χξ.Μωξαίηε Μέγαξα)   
β. Tνπο δεκόηεο πνπ επηζπκνύλ λα εγγξαθνύλ ζηνλ εηδηθό θαηάινγν ηωλ δεκνηώλ 

θαη ελδηαθέξνληαη λα είλαη κέιε ηεο Δεκνηηθήο Επηηξνπήο Δηαβνύιεπζεο λα εθθξάζνπλ 
εγγξάθωο ηελ βνύιεζε ηνπο κε αίηεζε πνπ ζα απεπζύλεηαη ζηνλ Πξόεδξν Δεκνηηθνύ 
πκβνπιίνπ. 

Οη αηηήζεηο ζπκκεηνρήο κπνξνύλ λα ππνβάιινληαη: 
Σαρπδξνκηθά : Γ.Μαπξνπθάθε & Χξ.Μωξαίηνπ 
FAX: 22960-82374   
Ε-mail : maria.gini@megara.gr 
Η πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή ηωλ αηηήζεωλ πνπ έιεμε ηελ ΣΕΣΑΡΣΗ 16 Οθηωβξίνπ, 

ΠΑΡΑΣΕΙΝΕΣΑΙ κέρξη   ηελ  ΠΔΜΠΣΗ 31  Οκτωβρίοσ 2019. 
Η αίηεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία επηθνηλωλίαο 

(επωλπκία θνξέα ή νλνκαηεπώλπκν δεκόηε, δηεύζπλζε, ηειέθωλν, e-mail ) 
γ.   Γηα πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλήζεηο ζηελ θ. Γθίλε Μαξία ηει.22960-24527 
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