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Σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 76 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 
τ.α΄/7.6.2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν. 4555/2018 
 
Α). Οι φορείς που υφίστανται και δρούν στο ∆ήµο ∆ιρφύων – Μεσσαπίων και 
συγκεκριµένα : 
1. Οι τοπικοί εµπορικοί και επαγγελµατικοί σύλλογοι και οργανώσεις, 
2. Οι επιστηµονικοί σύλλογοι και φορείς, 
3. Οι τοπικές οργανώσεις εργαζοµένων και εργοδοτών,  
4. Οι σύλλογοι εργαζοµένων στο ∆ήµο και τα Νοµικά Πρόσωπα του ∆ήµου,  
5. Οι ενώσεις και σύλλογοι γονέων και κηδεµόνων,  
6. Οι αθλητικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι και φορείς,  
7. Οι εθελοντικές οργανώσεις και κινήσεις πολιτών,  
8. Άλλες οργανώσεις και φορείς της κοινωνίας των πολιτών,  
9. Τα τοπικά συµβούλια νέων. 
 

Β). ∆ηµότες του ∆ήµου ∆ιρφύων – Μεσσαπίων οι οποίοι είναι  εγγεγραµµένοι 
στους εκλογικούς και ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του ∆ήµου.  
 
Καλούνται (φορείς και δηµότες) να εκφράσουν εγγράφως τη βούλησή 
τους  για τη συµµετοχή τους στη ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης του ∆ήµου 
∆ιρφύων– Μεσσαπίων, οργάνου µε συµβουλευτικές αρµοδιότητες  που 
αναδεικνύει  τη συµµετοχή φορέων και πολιτών στις διαδικασίες προγραµµατισµού του 
∆ήµου, έως και την ∆ευτέρα  7 Οκτωβρίου 2019 στο γραφείο πρωτοκόλλου του 
∆ήµου ∆ιρφύων – Μεσσαπίων (Αβάντων 18 – Ψαχνά Ευβοίας-ισόγειο), ή µε 
email (dioikisi@ddm.gov.gr και dimarxos@ddm.gov.gr), ή µε FAX 
(2228350237, 2228350222). 
 
Η πρόσκληση αυτή αναρτάται στην ιστοσελίδα του ∆ήµου ∆ιρφύων – Μεσσαπίων και 
στο πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ. 
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