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ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συµµετοχή στη ∆ηµοτική Επιτροπή 
∆ιαβούλευσης ∆ήµου  Π. Φαλήρου 
 
 

Σας γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε το άρθρο 76 παρ. 1 του Ν.3852/2010: 

«1. Στους δήµους µε πληθυσµό µεγαλύτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους συγκροτείται, 

µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µε πλειοψηφία των δύο τρίτων 

(2/3) των µελών του και εκδίδεται εντός δύο (2) µηνών από την εγκατάσταση των δηµοτικών 

αρχών, δηµοτική επιτροπή διαβούλευσης ως όργανο µε συµβουλευτικές αρµοδιότητες. Η 

διάρκεια της θητείας της δηµοτικής επιτροπής διαβούλευσης δεν υπερβαίνει τα δυόµιση έτη. 

∆ηµοτική επιτροπή διαβούλευσης µπορεί να συγκροτηθεί και σε µικρότερους δήµους, µε 

απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου. Η δηµοτική επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από 

εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως: 

α) των τοπικών εµπορικών και επαγγελµατικών συλλόγων και οργανώσεων 

β) των επιστηµονικών συλλόγων και φορέων 

γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζοµένων και εργοδοτών 

δ) των εργαζοµένων στο δήµο και τα νοµικά του πρόσωπα 

ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων  

στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων 



ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών 

η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών 

θ) εκπρόσωποι των τοπικών συµβουλίων νέων και  ι) 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 δήµαρχος ή ο αντιδήµαρχος που ορίζει ο 

δήµαρχος µε απόφασή του. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής καλούνται κατά περίπτωση και 

συµµετέχουν χωρίς δικαίωµα ψήφου και εκπρόσωποι αρµόδιων κρατικών αρχών, των τοπικών 

οργανώσεων πολιτικών κοµµάτων, καθώς και οι επικεφαλής των δηµοτικών παρατάξεων που 

εκπροσωπούνται στο δηµοτικό συµβούλιο.» 

Παρακαλούµε όπως προτείνετε, το συντοµότερο δυνατόν και το αργότερο µέχρι την 

Μ.∆ευτέρα 10/04/2017 µε σχετικό έγγραφό σας προς το Γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

(πληροφορίες: Λαµπράκη Ελένη, Στάµπα Μαίρη τηλ. 213.2020290, 213.2020.240  

email:eleni.labraki@palaiofaliro.gr , mary.stampa@palaiofaliro.gr)  τον εκπρόσωπο του φορέα 

σας (µε την επισήµανση ότι, στο καταστατικό σας αναγράφεται ως έδρα του φορέα, το Π. 

Φάληρο), προκειµένου να οριστούν τα µέλη της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης του ∆ήµου 

Π. Φαλήρου. 
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