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ΘΕΜΑ : Συγκρότηση ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης ∆ήµου
Θερµαϊκού
Αγαπητοί συνδηµότες

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.
Είναι προφανές ότι η ανωτέρω απαρίθµηση είναι ενδεικτική και στην επιτροπή
µπορούν να κληθούν να συµµετάσχουν φορείς, σύλλογοι ή οργανώσεις που
υφίστανται και δρουν στο ∆ήµο Θερµαϊκού.
Ο συνολικός αριθµός των µελών της δηµοτικής επιτροπής διαβούλευσης,
συµπεριλαµβανοµένου του προέδρου που είναι ο δήµαρχος ή ο οριζόµενος από αυτόν
αντιδήµαρχος, µπορεί να είναι από εικοσιπέντε (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 γραµµένοι στους ειδικούς εκλογικούς

καταλόγους. Συνεπώς, ο αριθµός των εγγεγραµµένων δηµοτών που θα ορισθούν,
µετά από κλήρωση, επιπλέον µέλη της επιτροπής κυµαίνεται από οκτώ (8) έως
δεκαεφτά (17) ανάλογα µε τα µέλη των φορέων που ορίζονται σ' αυτή. Κατά την
προαναφερόµενη διαδικασία θεωρείται σκόπιµο να ορισθούν και αναπληρωµατικά
µέλη.
Με βάση τα ανωτέρω, καλείται εκ νέου όποιος δηµότης ή φορέας της τοπικής
κοινωνίας επιθυµεί να συµµετέχει στην ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης για τη β’
δηµοτική περίοδο να το δηλώσει γραπτώς, έως την 31η Οκτωβρίου 2017 και ώρα
14:00 στη Γραµµατεία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, υπόψη κ. Στεργιάδου Μαρίας,
Μ.Αλεξάνδρου 2, Περαία , Τ.Κ. 57019 . Η δήλωση µπορεί να κατατεθεί ιδιοχείρως ή
ταχυδροµικώς ή µε fax στο 2392022368 ή µε email
στο
stergiadou.maria@n3.syzefxis.gov.gr η στο pds@thermaikos.gr.
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