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Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι ∆ηµότες, Φορείς, Σύλλογοι, Οργανώσεις του ∆ήµου, 

που επιθυµούν να συµµετέχουν στο θεσµό της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης 

να εκφράσουν εγγράφως τη βούλη

∆ηµοτικό Κατάστηµα της έδρας του ∆ήµου στους Άγιους 

Σπυριδακη ∆ηµήτριο. (τηλ:2892340351)

 

Η δηµοτική επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της 

τοπικής κοινωνίας, όπως: 

 

α) των τοπικών εµπορικών 

β) των επιστηµονικών και 

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. 

 

Η δηµοτική επιτροπή διαβούλευσης

- Γνωµοδοτεί στο δηµοτικό συµβούλιο σχετικά µε τα αναπτυξιακά προγράµµατα και 

τα προγράµµατα δράσης του δήµου, το επιχειρησιακό πρόγραµµα και το τεχνικό 

πρόγραµµα του δήµου. 

- Γνωµοδοτεί για θέµατα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέµπονται σε 

αυτή από το δηµοτικό συµβούλιο ή τον δήµαρχο.

-Εξετάζει τα τοπικά προβλήµατα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήµου και 

διατυπώνει γνώµη για την επίλυση των προβληµάτων και την αξιοποίηση των 

δυνατοτήτων αυτών. 

- ∆ύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχοµένο

χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύµφωνα µε το άρθρο 79 του Κ.∆.Κ..
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι ∆ηµότες, Φορείς, Σύλλογοι, Οργανώσεις του ∆ήµου, 

που επιθυµούν να συµµετέχουν στο θεσµό της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης 

να εκφράσουν εγγράφως τη βούληση τους έως και την Παρασκευή 24/09

της έδρας του ∆ήµου στους Άγιους ∆έκα και στον υπάλληλο 

(τηλ:2892340351) 

Η δηµοτική επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της 

 

α) των τοπικών εµπορικών και επαγγελµατικών συλλόγων και οργανώσεων

και πολιτιστικών 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  

ικών 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 

Η δηµοτική επιτροπή διαβούλευσης: 

στο δηµοτικό συµβούλιο σχετικά µε τα αναπτυξιακά προγράµµατα και 

τα προγράµµατα δράσης του δήµου, το επιχειρησιακό πρόγραµµα και το τεχνικό 

Γνωµοδοτεί για θέµατα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέµπονται σε 

οτικό συµβούλιο ή τον δήµαρχο. 

Εξετάζει τα τοπικά προβλήµατα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήµου και 

διατυπώνει γνώµη για την επίλυση των προβληµάτων και την αξιοποίηση των 

∆ύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχοµένου των κανονιστικού 

χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύµφωνα µε το άρθρο 79 του Κ.∆.Κ..

                                                                       Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ

                                                                      ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι ∆ηµότες, Φορείς, Σύλλογοι, Οργανώσεις του ∆ήµου, 

που επιθυµούν να συµµετέχουν στο θεσµό της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης 

09/2014, στο 

στον υπάλληλο κ. 

Η δηµοτική επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της 

και επαγγελµατικών συλλόγων και οργανώσεων 

στο δηµοτικό συµβούλιο σχετικά µε τα αναπτυξιακά προγράµµατα και 

τα προγράµµατα δράσης του δήµου, το επιχειρησιακό πρόγραµµα και το τεχνικό 

Γνωµοδοτεί για θέµατα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέµπονται σε 

Εξετάζει τα τοπικά προβλήµατα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήµου και 

διατυπώνει γνώµη για την επίλυση των προβληµάτων και την αξιοποίηση των 

υ των κανονιστικού 

χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύµφωνα µε το άρθρο 79 του Κ.∆.Κ.. 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ 

ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 


