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                                      ΑΝΟΙΚΤΗ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

              Για την Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 

 
   Σας γνωρίζουμε ότι ,σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν. 3852/10  όπως αυτό 
αντικαθίσταται με το άρθρο 78 του Ν. 4555/18 ,το Δημοτικό Συμβούλιο 
Ελευσίνας  με απόφασή του η οποία λαμβάνεται εντός δύο (2) μηνών από την 
εγκατάσταση των δημοτικών αρχών συγκροτεί την  Δημοτική Επιτροπή 
Διαβούλευσης, ενός οργάνου με συμβουλευτικές αρμοδιότητες.

   Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των 
φορέων της τοπικής κοινωνίας όπως: 

 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
 εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων και δημότες.

   Ο συνολικός αριθμός των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, 
συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, μπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) 
έως πενήντα (50) μέλη.  Σε ποσοστό ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού 
των μελών εκπροσώπων φορέων ορίζονται επιπλέον μέλη, μετά από 
κλήρωση, δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους καθώς και 
όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.
      



Στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης προεδρεύει ο Πρόεδρος του 
Δημοτικού Συμβουλίου . Στις συνεδριάσεις της επιτροπής καλούνται κατά 
περίπτωση και συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Δήμαρχος, οι 
Αντιδήμαρχοι, οι Πρόεδροι των Νομικών Προσώπων του Δήμου, οι Πρόεδροι 
των Συμβουλίων των Κοινοτήτων του Δήμου , εκπρόσωποι των τοπικών 
οργανώσεων των πολιτικών κομμάτων και οι επικεφαλής των δημοτικών 
παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η Δημοτική 
Επιτροπή Διαβούλευσης:

 Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά 
προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το 
επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.

 Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που 
παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.

 Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του 
δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και 
την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.

 Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των 
κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με 
το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ..

        
       Προκειμένου να συγκροτηθεί η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης 
καλούνται  οι φορείς  της τοπικής κοινωνίας, όπως ανωτέρω αναφέρονται, να 
προτείνουν τον εκπρόσωπό τους, το συντομότερο δυνατόν και μέχρι την 
Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2019.  Οι προτάσεις θα υποβληθούν με σχετικό 
έγγραφο προς το Δημοτικό Συμβούλιο  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.   

      Επειδή ο αριθμός των μελών του οργάνου είναι περιορισμένος, σε 
περίπτωση που οι συμμετοχές εκπροσώπων των τοπικών φορέων 
υπερβαίνουν τον επιτρεπόμενο αριθμό θα διενεργηθεί κλήρωση.  
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