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Πρόζκληζη δηλώζεων ζσμμεηοτής για ηη ζσγκρόηηζη Δημοηικής
Επιηροπής Διαβούλεσζης
Ο Δήκνο Πύδλαο – Κνιηλδξνύ, πξνθεηκέλνπ λα πξνβείζηε ζπγθξόηεζε ηεο
Δεκνηηθήο Επηηξνπήο Δηαβνύιεπζεο, θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ
Ν.3852/10,πνπ ζπγθξνηείηαη από εθπξνζώπνπο ησλ θνξέσλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο,
όπσο:
α) ηνπηθώλ εκπνξηθώλ θαη επαγγεικαηηθώλ ζπιιόγσλ θαη νξγαλώζεσλ
β) επηζηεκνληθώλ ζπιιόγσλ θαη θνξέσλ
γ) ηνπηθώλ νξγαλώζεσλ εξγαδνκέλσλ θαη εξγνδνηώλ
δ) εξγαδνκέλσλ ζην δήκν θαη ηα λνκηθά ηνπ πξόζσπα
ε) ελώζεσλ θαη ζπιιόγσλ γνλέσλ
ζη) αζιεηηθώλ θαη πνιηηηζηηθώλ ζπιιόγσλ θαη θνξέσλ
δ) εζεινληηθώλ νξγαλώζεσλ θαη θηλήζεσλ πνιηηώλ
ε) νξγαλώζεσλ θαη θνξέσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ
ζ) ησλ ηνπηθώλ ζπκβνπιίσλ λέσλ θαη
από δεκόηεοζε αξηζκό ίζν κε ην 1/3 ησλ εθπξνζώπσλ ησλ θνξέσλ, πνπ
ζπκκεηέρνπλ κεηά από θιήξσζε,
Καλεί
-ηοσς Φορείς όπσο πεξηγξάθνληαη αλσηέξσλα ππνβάιινπλ ζρεηηθή αίηεζε
μέτρι και ηην 17-10-2019 ζηο Γραθείο Πρωηοκόλλοσ ηοσ Δήμοσ (όποσ
διαηίθενηαι ένησπα αιηήζεων),
καθώς και
-ηοσς Δημόηες πνπ επηζπκνύλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ Επηηξνπή Δηαβνύιεπζεο ,
εθόζνλ είλαη εγγεγξακκέλνη ζηνπο εθινγηθνύο θαηαιόγνπο ηνπ δήκνπ, λα
ππνβάιινπλ αίηεζε εγγξαθήο
ζηνλ εηδηθό θαηάινγν ησλ δεκνηώλ πνπ
ελδηαθέξνληαη λα είλαη κέιε ηεο Δεκνηηθήο Επηηξνπήο Δηαβνύιεπζεο

μέτρι και ηην 17-10-2019 ζηο Γραθείο Πρωηοκόλλοσ ηοσ Δήμοσ
διαηίθενηαι ένησπα αιηήζεων).

(όποσ

Όιεο νη ππνςεθηόηεηεο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία
επηθνηλσλίαο
(Επσλπκία
Φνξέα/Ολνκαηεπώλπκν
Δεκόηε,
ζέζε
ζην
Φνξέα/Επάγγεικα Δεκόηε, Τειέθσλν, Δηεύζπλζε, Τ.Κ., e-mail ππνρξεσηηθό). Εηδηθά
γηα ηνπο θνξείο πξέπεη λα νξηζηεί θαη αλαπιεξσηήο κε ζηνηρεία επηθνηλσλίαο
(Ολνκαηεπώλπκν αλαπιεξσηή, Τειέθσλν, Δηεύζπλζε, Τ.Κ., e-mail ππνρξεσηηθό)
Η δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηεο Δεκνηηθήο Επηηξνπήο Δηαβνύιεπζεο αθνινπζεί ηε ζεηεία
ησλ δεκνηηθώλ αξρώλ, ελώ ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ κειώλ ηεο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πξνέδξνπ, κπνξεί λα είλαη από είθνζη πέληε (25) έσο
πελήληα (50) κέιε.
Η Δεκνηηθή Επηηξνπή Δηαβνύιεπζεο:
Γλσκνδνηεί ζην Δεκνηηθό Σπκβνύιην ζρεηηθά κε ηα αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα
θαη ηα πξνγξάκκαηα δξάζεο ηνπ Δήκνπ, ην πεληαεηέο επηρεηξεζηαθό πξόγξακκα θαη
ην ηερληθό πξόγξακκα ηνπ Δήκνπ.
Γλσκνδνηεί γηα ζέκαηα γεληθόηεξνπ ηνπηθνύ ελδηαθέξνληνο, πνπ παξαπέκπνληαη
ζε απηή από ην Δεκνηηθό Σπκβνύιην ή ηνλ Δήκαξρν.
Εμεηάδεη ηα ηνπηθά πξνβιήκαηα θαη ηηο αλαπηπμηαθέο δπλαηόηεηεο ηνπ Δήκνπ θαη
δηαηππώλεη γλώκε γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ
δπλαηνηήησλ απηώλ.
Μπνξεί λα δηαηππώλεη παξαηεξήζεηο επί ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ θαλνληζηηθνύ
ραξαθηήξα απνθάζεσλ νη νπνίεο εθδίδνληαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 79 ηνπ Κ.Δ.Κ..
-Μπνξεί λα εηζεγείηαη
δεκνςεθίζκαηνο.
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δεκνηηθνύ

-Δηαηππώλεη απιή γλώκε επί ηνπ πξνζρεδίνπ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ, ζύκθσλα κε ηελ
παξ. 5 ηνπ άξζ. 77 ηνπ Ν. 4172/2013.

Ο Δήκαξρνο Πύδλαο – Κνιηλδξνύ
Αλαζηάζηνο Δ. Μαλώιαο

