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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

(άρθρο 76 Ν. 3852/2010) 
 

Ο ∆ήµαρχος Πεντέλης καλεί τους φορείς, συλλόγους και οργανώσεις που υφίστανται 
και δρουν στο ∆ήµο Πεντέλης, καθώς και τους δηµότες του ∆ήµου µας, που επιθυµούν να 
συµµετέχουν στη ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης, να εκφράσουν εγγράφως τη βούλησή 
τους έως την Παρασκευή 10/10/2014, ώρα 14.00,στο ∆ήµο Πεντέλης ( ∆ηµοτικό 
Κατάστηµα Μελισσίων ∆/νση Καλαµβόκη 2Α Μελίσσια, 2ος όροφος, Τµήµα ∆ηµοτικών 
Οργάνων, κ. Φυλακτού, κ. Μπουσίου ). 

 Κάθε ενδιαφερόµενος φορέας θα πρέπει να έχει συσταθεί τουλάχιστον ένα 

χρόνο πριν από την είσοδό του στην Επιτροπή ∆ιαβούλευσης. 

Στην αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται η επωνυµία του φορέα, ο εκπρόσωπός 

του, καθώς και ο αναπληρωτής του. Μαζί µε την αίτηση θα πρέπει να κατατεθεί και 

η πράξη σύστασης αυτού. 

 Με το άρθρο 76 του Ν. 3852/2010 ορίζεται, µεταξύ άλλων ότι: 
<<1. Στους ∆ήµους µε πληθυσµό µεγαλύτερο από δέκα χιλιάδες ( 10.000 ) κατοίκους 

συγκροτείται, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης 
ως όργανο µε συµβουλευτικές αρµοδιότητες µε διάρκεια θητείας έως δυόµιση έτη. Η 
∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης 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 ∆ήµο και στα 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 
 ι) δηµότες 



 Ο συνολικός αριθµός των µελών της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης 
συµπεριλαµβανοµένου του Προέδρου µπορεί να είναι από 25 έως 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 ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης προεδρεύει ο ∆ήµαρχος ή ο 
Αντιδήµαρχος που ορίζει ο ∆ήµαρχος 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 
επικεφαλείς των δηµοτικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

2. Η ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης: 
 Α) Γνωµοδοτεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο σχετικά µε τα αναπτυξιακά προγράµµατα και 

τα προγράµµατα δράσης του ∆ήµου, το επιχειρησιακό πρόγραµµα και το τεχνικό 
πρόγραµµα του ∆ήµου. 

 Β) Γνωµοδοτεί για θέµατα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος που παραπέµπονται 
σε αυτή από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ή το ∆ήµαρχο 

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

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

 Η διατύπωση γνώµης από τη ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης δεν αποκλείει την 
παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση µε τους πολίτες µέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις της 
ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηµατοποιούνται από τις αρµόδιες 
υπηρεσίες του ∆ήµου και παρουσιάζονται από τον Πρόεδρο της ∆ηµοτικής Επιτροπής 
∆ιαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της. 

3. Η ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης συνεδριάζει δηµόσια, µετά από πρόσκληση 
του Προέδρου της, υποχρεωτικά µια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των 
προσχεδίων του προϋπολογισµού και του ετήσιου προγράµµατος δράσης και τουλάχιστον 
µία φορά κάθε τρεις ( 3 ) µήνες για άλλα θέµατα που εισάγονται προς συζήτηση. Η 
γραµµατειακή υποστήριξη της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης γίνεται από τις 
υπηρεσίες του ∆ήµου και τηρούνται πρακτικά. Η ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης 
διατυπώνει την γνώµη της µετά από σχετική συζήτηση. Στην εισήγησή της αναγράφονται 
όλες οι γνώµες που διατυπώνονται. 

4. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την 44/2011 απόφασή του έχει εγκρίνει τον κανονισµό 
λειτουργίας της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης, ο οποίος ρυθµίζει όλα τα θέµατα τα 
σχετικά µε τις διαδικασίες διαβούλευσης, τη συµµετοχή φορέων και πολιτών σε αυτή, 
καθώς και την παρουσίαση των πορισµάτων της διαβούλευσης στο αρµόδιο όργανο του 
∆ήµου.>> 

Η συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τη λήψη απόφασης συγκρότησης 

της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης, θα πραγµατοποιηθεί την Τρίτη 14      

Οκτωβρίου 2014, ώρα 19:00.    

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 
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