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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

11ης /2022  Συνεδρίασης  Δημοτικού Συμβουλίου  

Αρχανών    Αστερουσίων  

ΠΡΟΣ  
                                  1. Δήμαρχο Αρχανών Αστερουσίων, Κοκοσάλη Εμμανουήλ  
                                  2. Μέλη  δημοτικού συμβουλίου  Αρχανών Αστερουσίων 
                                  3. Προέδρους  Συμβουλίων  Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Αρχανών Αστερουσίων              
                                  4. Προέδρους   Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Αρχανών Αστερουσίων  

 

    Σας προσκαλώ σε έκτακτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου  που θα γίνει δια περιφοράς 
την 24η  Ιουνίου  2022,  ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης  10.00 π.μ.  - βάσει των διατάξεων της  παρ. 
5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/ 2010 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις   της παρ.  1 του άρθρου 184 
του N. 4635/19  και των οριζομένων στην με αρ. πρωτ. 39167/375/02-06-2022 (ΑΔΑ:Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) 

εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών - για  συζήτηση και λήψη απόφασης  στο  παρακάτω θέμα  της 
ημερήσιας διάταξης:    
 

«Έγκριση πρόσληψης  υδρονομέων άρδευσης έτους 2022  στον Δήμο  Αρχανών Αστερουσίων» 

       Η παρούσα συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα  καθώς η λήψη της σχετικής απόφασης είναι απολύτως 
αναγκαία για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών του Δήμου  κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου 2022. Η 
αρδευτική περίοδος έχει ήδη ξεκινήσει και δεδομένου επίτασης των συνθηκών ανομβρίας και ξηρασίας,  κρίνεται 
απαραίτητο να αυξηθεί ο αριθμός των υδρονομέων άρδευσης  για την αντιμετώπιση των πρόσθετων αρδευτικών 
αναγκών της περιοχής.  Η αναβολή λήψης της παρούσας απόφασης θα επιφέρει ζημιές  σε αγροτικές καλλιέργειες και 
κατά συνέπεια στο εισόδημα και την επιβίωση των παραγωγών.  

Σας ενημερώνουμε ότι η  τοποθέτησή  σας  και η  ψήφος    σας στο  θέμα   της  ημερήσιας διάταξης 
θα πρέπει να αποσταλεί στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Πολιτάκη Ματθαίο , στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση  politakismat@yahoo.gr  μέχρι δύο  (2) ώρες   μετά την ώρα σύγκλησης του 
συμβουλίου, όπως αυτή αναγράφεται στην παρούσα πρόσκληση. Όσα μέλη  δεν διαθέτουν e-
mail μπορούν, εντός του ίδιου ως άνω χρονικού διαστήματος, να ενημερώνουν για την ψήφο τους τον 
πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου στο τηλέφωνο 6944917254.  

Η απόφαση που θα ληφθεί με την  δια περιφοράς διαδικασία θα αναρτηθεί    στο Πρόγραμμα 
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και θα ανακοινωθεί  από τον Πρόεδρο στην πρώτη μετά τη λήψη της απόφασης τακτική 
συνεδρίαση.  

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετικά με το ανωτέρω θέμα, μπορείτε να απευθύνεστε στο 
γραφείο υποστήριξης πολιτικών οργάνων του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων   

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αρχανών –Αστερουσίων 

Πολιτάκης Ματθαίος 


