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ΠΡΟΚΛΗΗ  
ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ  

ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ 
  ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΧΕΡΟΝΗΟΤ 

 
Ο Διμοσ Χερςονιςου, προκειμζνου να ςυγκροτιςει τθν δθμοτικι επιτροπι διαβοφλευςθσ 
ςφμφωνα με το άρκρο 76 Ν. 3852/2010, όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 78 του Ν. 

4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ) απευκφνει ανοιχτι πρόςκλθςθ ςτα διοικθτικά ςυμβοφλια: 
α) Σων τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών ςυλλόγων και οργανώςεων, 
β) Σων επιςτθμονικών ςυλλόγων και φορζων, 
γ) Σων τοπικών οργανώςεων εργαηομζνων και εργοδοτών, 
δ) Σων εργαηομζνων ςτο Διμο και τα νομικά του πρόςωπα, 
ε) Σων ενώςεων και ςυλλόγων γονζων, 
ςτ) Σων ακλθτικών και πολιτιςτικών ςυλλόγων και φορζων, 
η) Σων εκελοντικών οργανώςεων και κινιςεων πολιτών 
θ) Άλλων οργανώςεων και φορζων τθσ κοινωνίασ των πολιτών 
κ) Εκπροςώπων των τοπικών ςυμβουλίων νζων,  

που λειτουργοφν και δραςτθριοποιοφνται ςτα διοικθτικά όρια του Διμου Χερςονιςου, 
εφόςον το επικυμοφν, να εκφράςουν τθ βοφλθςι τουσ για ςυμμετοχι  
τουσ ςτθν εν λόγω Επιτροπι, ορίηοντασ εγγράφωσ τουσ εκπροςϊπουσ τουσ (ζναν τακτικό με 
τον αναπλθρωτι του). 
 
 

Η παροφςα πρόςκλθςθ απευκφνεται, επίςθσ, και ςε  δθμότεσ/ιςςεσ  του 
Διμου Χερςονιςου για ςυμμετοχι τουσ ςτθν ωσ άνω Επιτροπι. 
 
Ωσ εκ τοφτου, καλείται κάκε ενδιαφερόμενοσ/θ πολίτθσ, που είναι εγγεγραμμζνοσ/θ ςτουσ 
εκλογικοφσ καταλόγουσ του Διμου Χερςονιςου να υποβάλει αίτθςθ για τθν εγγραφι 
του/τθσ ςτον ειδικό κατάλογο από τον οποίο  κα κλθρωκοφν  οι 
δθμότεσ/ιςςεσ- μζλθ τθσ Δθμοτικισ Επιτροπισ Διαβοφλευςθσ. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να δθλώςουν τθ βοφλθςι τουσ για ςυμμετοχι 
ςτθν Επιτροπι Διαβοφλευςθσ μζχρι τισ 01.11.2019 θμζρα Παραςκευι,  με τουσ εξισ 
τρόπουσ: 

 Με ςχετικι αίτθςθ-διλωςθ ςυμμετοχισ ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα ςτισ Γοφρνεσ 
(ζδρα του Διμου) εντόσ τθσ Πρώθν Αμερικανικισ Βάςθσ Γουρνών, (ςτο Γραφείο 
Πρωτοκόλλου, ςτο ιςόγειο, τθλ: 2813404654, 2813404655) ι 

 Ηλεκτρονικά ςτο e-mail: dimos@hersonisos.gr ςυμπλθρώνοντασ  το ςχετικό 
ζντυπο (Ζντυπο Α για τουσ φορείσ) (Ζντυπο Β για τουσ δθμότεσ) 

 

mailto:dimos@hersonisos.gr
https://www.zografou.gov.gr/wp-content/uploads/2019/09/%CE%91%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97-%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%95%CE%A9%CE%9D-%CE%93%CE%99%CE%91-%CE%94.%CE%95.%CE%94..pdf
https://www.zografou.gov.gr/wp-content/uploads/2019/09/%CE%91%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97-%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A4%CE%A9%CE%9D-%CE%93%CE%99%CE%91-%CE%94.%CE%95.%CE%94..pdf
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φμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία: 
Στουσ διμουσ με πλθκυςμό μεγαλφτερο από πζντε χιλιάδεσ (5.000) κατοίκουσ 
ςυγκροτείται, με απόφαςθ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου, θ οποία λαμβάνεται εντόσ δφο (2) 
μθνϊν από τθν εγκατάςταςθ των δθμοτικϊν αρχϊν, δθμοτικι επιτροπι διαβοφλευςθσ ωσ 
όργανο με ςυμβουλευτικζσ αρμοδιότθτεσ. Η διάρκεια τθσ κθτείασ τθσ δθμοτικισ επιτροπισ 
διαβοφλευςθσ ακολουκεί τθ κθτεία των δθμοτικϊν αρχϊν. Δθμοτικι επιτροπι 
διαβοφλευςθσ μπορεί να ςυγκροτθκεί και ςε μικρότερουσ διμουσ, με απόφαςθ του 
δθμοτικοφ ςυμβουλίου.  
Ειδικότερα: 
(α)Γνωμοδοτεί ςτο Δθμοτικό Συμβοφλιο ςχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα 
προγράμματα δράςθσ του Διμου, το επιχειρθςιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα 
του Διμου. 
(β)Γνωμοδοτεί για κζματα γενικότερου τοπικοφ ενδιαφζροντοσ, που παραπζμπονται ςε 
αυτι από το Δθμοτικό Συμβοφλιο ι το Διμαρχο. 
(γ)Εξετάηει τα τοπικά προβλιματα και τισ αναπτυξιακζσ δυνατότθτεσ του Διμου 
και διατυπϊνει γνϊμθ για τθν επίλυςθ των προβλθμάτων και τθν αξιοποίθςθ των 
δυνατοτιτων αυτϊν. 
(δ) Μπορεί να διατυπϊνει παρατθριςεισ επί του περιεχομζνου των κανονιςτικοφ 
χαρακτιρα αποφάςεων οι οποίεσ εκδίδονται ςφμφωνα με το αρ.79 του Κϊδικα Διμων & 
Κοινοτιτων.  
Η διατφπωςθ γνϊμθσ από τθν Επιτροπι δεν αποκλείει τθν παράλλθλθ θλεκτρονικι 
διαβοφλευςθ με τουσ πολίτεσ, μζςω διαδικτφου. Οι προτάςεισ τθσ θλεκτρονικισ 
διαβοφλευςθσ ςυγκεντρϊνονται και ςυςτθματοποιοφνται από τισ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ του 
Διμου και παρουςιάηονται από τον Πρόεδρο τθσ Επιτροπισ κατά τθν αντίςτοιχθ 
ςυνεδρίαςι τθσ. 
(ε) Μπορεί να ειςθγείται ςτο Δθμοτικό Συμβοφλιο τθ διεξαγωγι δθμοτικοφ 
δθμοψθφίςματοσ. 
(ςτ) Διατυπϊνει απλι γνϊμθ επί του προςχεδίου του προχπολογιςμοφ, ςφμφωνα με τθν 
παρ.5 του αρ.77 του ν.4172/2013 ωσ ιςχφει 
 

 
 
 Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΧΕΡΟΝΗΟΤ 
     
           ΕΓΚΟ ΙΩΑΝΝΗ  


