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ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 

 

Ο Δήμος Σαρωνικού κατ’ εφαρμογή του άρθρου 76 Ν. 3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» θα προβεί σε εκ νέου συγκρότηση της 
Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, λόγω λήξης της θητείας της. 

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης αποτελεί συμβουλευτικό όργανο προς 
το Δημοτικό Συμβούλιο και για να συγκροτηθεί, καλούνται να δηλώσουν 
ενδιαφέρον εκπρόσωποι των φορέων της τοπικής κοινωνίας και δημότες. 
 
Πιο συγκεκριμένα: 
Οι φορείς της τοπικής κοινωνίας, οι οποίοι εκπροσωπούνται στην επιτροπή, 
πρέπει να έχουν την έδρα τους ή να διαθέτουν παράρτημα εντός των 
διοικητικών ορίων του δήμου και να εμπίπτουν σε μία τουλάχιστον από τις 
εξής κατηγορίες: 

α) τοπικοί εμπορικοί και επαγγελματικοί σύλλογοι και οργανώσεις 
β) επιστημονικοί σύλλογοι και φορείς 
γ) τοπικές οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών 
δ) σύλλογοι εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα 
ε) ενώσεις και σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων 
στ) τοπικά συμβούλια νέων 
ζ) αθλητικοί σύλλογοι και φορείς 
η) πολιτιστικοί και εξωραϊστικοί σύλλογοι 
θ) σύλλογοι και φορείς προστασίας του περιβάλλοντος 
ι) θρησκευτικοί και πνευματικοί σύλλογοι και φορείς 
ια) ιδρύματα και φορείς ειδικής αγωγής και σύλλογοι ατόμων με ειδικές  
         ανάγκες 
ιβ) εθελοντικές οργανώσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις, λοιπές  
        κινήσεις πολιτών και άλλοι φορείς της κοινωνίας των πολιτών. 



Οι φορείς αυτοί πρέπει αφενός να είναι ενεργοί (να έχουν αναπτύξει συναφή 
με το αντικείμενό τους δραστηριότητα κατά την τελευταία πενταετία) και 
αφετέρου να έχουν συσταθεί τουλάχιστον ένα έτος πριν από την είσοδό τους 
στην επιτροπή διαβούλευσης. 

Η συμμετοχή στην επιτροπή είναι εθελοντική και άμισθη. 

 
Η διάρκεια της θητείας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης δεν 
υπερβαίνει τα δυόμιση έτη. Ο συνολικός αριθμός των μελών της επιτροπής, 
συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, μπορεί να είναι από είκοσι πέντε (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 εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. 
 
Με επικείμενη ανακοίνωση που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου 
(www.saronikoscity.gr/), θα οριστεί η συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου που θα αφορά τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής 
Διαβούλευσης. 
 
Οι αιτήσεις συμμετοχής στην ανωτέρω επιτροπή κατατίθενται στην 
Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαρωνικού, (αρμόδιος 
υπάλληλος Δέδε Ελένη), στη Δ/νση: Αθηνών και Ρήγα Φεραίου,(Δημαρχείο 
Σαρωνικού), τηλ. 2299320300, κατά τις εργάσιμες ημέρες καθώς και 
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@saronikoscity.gr έως την  12-9-2017. 
 
Όλες οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνουν απαραίτητα 
σύντομα στοιχεία βιογραφικού, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας 
(τηλέφωνο, διεύθυνση, e-mail). 
 
Πιστεύουμε πως η ανταπόκρισή σας θα είναι θετική, αφού ο ρόλος της 
Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης είναι ιδιαίτερα σημαντικός. 
 
Η παρούσα θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Δήμου Σαρωνικού. 
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