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ΘΔΜΑ: Πρόσθιεσε γηα ορησκό εθπροσώπωλ στε Γεκοτηθή Δπητροπή Γηαβούιεσσες 

Γήκοσ Παιιήλες.  

Άρζρο 76 τοσ λ. 3852/2010, όπως αλτηθαταστάζεθε κε το άρζρο 78 τοσ λ. 4555/2018:  

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ. 

Σν άξζξν 76 τοσ λ. 3852/2010, όπως ηστύεη ορίδεη:  

«Άξζξν 76 

Δεκνηηθή Επηηξνπή Δηαβνύιεπζεο 

1. ηνπο δήκνπο κε πιεζπζκό κεγαιύηεξν από πέληε ρηιηάδεο (5.000) θαηνίθνπο ζπγθξνηείηαη, 
κε απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ, ε νπνία ιακβάλεηαη εληόο δύν (2) κελώλ από ηελ 
εγθαηάζηαζε ησλ δεκνηηθώλ αξρώλ, δεκνηηθή επηηξνπή δηαβνύιεπζεο σο όξγαλν κε 
ζπκβνπιεπηηθέο αξκνδηόηεηεο. Η δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηεο δεκνηηθήο επηηξνπήο δηαβνύιεπζεο 
αθνινπζεί ηε ζεηεία ησλ δεκνηηθώλ αξρώλ. Δεκνηηθή επηηξνπή δηαβνύιεπζεο κπνξεί λα 
ζπγθξνηεζεί θαη ζε κηθξόηεξνπο δήκνπο, κε απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ. Η δεκνηηθή 
επηηξνπή δηαβνύιεπζεο απνηειείηαη από εθπξνζώπνπο ησλ θνξέσλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, 
όπσο: 

α) ησλ ηνπηθώλ εκπνξηθώλ θαη επαγγεικαηηθώλ ζπιιόγσλ θαη νξγαλώζεσλ, 

β) ησλ επηζηεκνληθώλ ζπιιόγσλ θαη θνξέσλ, 

γ) ησλ ηνπηθώλ νξγαλώζεσλ εξγαδνκέλσλ θαη εξγνδνηώλ, 

δ) ησλ εξγαδνκέλσλ ζην δήκν θαη ηα λνκηθά ηνπ πξόζσπα, 

ε) ησλ ελώζεσλ θαη ζπιιόγσλ γνλέσλ, 

ζη) ησλ αζιεηηθώλ θαη πνιηηηζηηθώλ ζπιιόγσλ θαη θνξέσλ, 

δ) ησλ εζεινληηθώλ νξγαλώζεσλ θαη θηλήζεσλ πνιηηώλ, 

ε) άιισλ νξγαλώζεσλ θαη θνξέσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ, 

ζ) ησλ ηνπηθώλ ζπκβνπιίσλ λέσλ θαη 

η) δεκόηεο. 

Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ κειώλ ηεο δεκνηηθήο επηηξνπήο δηαβνύιεπζεο, πιελ ηεο 
πεξίπησζεο η΄ θαη ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πξνέδξνπ, κπνξεί λα είλαη από είθνζη πέληε (25) 
έσο πελήληα (50) κέιε. 

 

ηε δεκνηηθή επηηξνπή δηαβνύιεπζεο ζπκκεηέρνπλ θαη δεκόηεο, ζε αξηζκό ίζν κε ην έλα ηξίην 
(1/3) ηνπ αξηζκνύ ησλ κειώλ εθπξνζώπσλ θνξέσλ ησλ πεξηπηώζεσλ α΄ έσο ζ΄, νη νπνίνη 
νξίδνληαη κεηά από θιήξσζε, κεηαμύ ησλ εγγεγξακκέλσλ ζε εηδηθό θαηάινγν πνπ ηεξείηαη ζην 
δήκν θαη ζηνλ νπνίν κπνξεί λα εγγξάθεηαη θάζε δεκόηεο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνο ζηνπο 
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εθινγηθνύο θαηαιόγνπο ηνπ δήκνπ. Έλαλ ηνπιάρηζηνλ κήλα πξηλ από ηε ζπγθξόηεζε ηεο 
επηηξνπήο, ν δήκαξρνο δεκνζηεύεη ππνρξεσηηθά κε αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ 
πξόζθιεζε πξνο ηνπο δεκόηεο γηα εγγξαθή ζηνλ εηδηθό θαηάινγν ηνπ πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ. 
Οη νξηδόκελνη από ηνλ εηδηθό θαηάινγν απηό, έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ, δελ ζπλππνινγίδνληαη 
όκσο γηα ηελ απαξηία ηεο επηηξνπήο. 

ηε δεκνηηθή επηηξνπή δηαβνύιεπζεο πξνεδξεύεη ν πξόεδξνο ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ. ηηο 
ζπλεδξηάζεηο ηεο επηηξνπήο θαινύληαη ππνρξεσηηθά θαη ζπκκεηέρνπλ ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ 
ν δήκαξρνο, νη αληηδήκαξρνη, νη πξόεδξνη ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ ηνπ δήκνπ, νη πξόεδξνη 
ησλ ζπκβνπιίσλ ησλ θνηλνηήησλ ηνπ δήκνπ, νη πξόεδξνη ησλ θνηλνηήησλ ηνπ δήκνπ έσο 
ηξηαθνζίσλ (300) θαηνίθσλ, θαζώο θαη εθπξόζσπνη ησλ ηνπηθώλ νξγαλώζεσλ ησλ πνιηηηθώλ 
θνκκάησλ θαη νη επηθεθαιήο ησλ δεκνηηθώλ παξαηάμεσλ πνπ εθπξνζσπνύληαη ζην δεκνηηθό 
ζπκβνύιην. Καηά πεξίπησζε, κπνξεί λα θαινύληαη θαη εθπξόζσπνη αξκόδησλ θξαηηθώλ 
αξρώλ.». 

2.  «……..  

………………………» 

 

Σύμθωνα με ηα ως άνω, καλούνηαι οι εγγεγραμμένοι ζηοσς εκλογικούς καηαλόγοσς,  
ποσ ενδιαθέρονηαι να ζσμμεηέτοσν ζηην Επιηροπή Διαβούλεσζης, να σποβάλοσν ηο 
ζσνηομόηερο δσναηόν, ηο αργόηερο δε μέτρι και ηην Πέμπηη 31 Οκηωβρίοσ 2019, 
αίηηζη εγγραθής ηοσς ζηον ειδικό καηάλογο εκλογής μελών ηης Δημοηικής Επιηροπής 
Διαβούλεσζης ηοσ Δήμοσ Παλλήνης.   

 Η αίηεζε ζα ππνβάιιεηαη ζην Γξαθείν ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ (ππεύζπλε 
Λεπθαδίηνπ Υξπζάλζε ηει. 210-66.04.672).  
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