
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ                                  
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                                3η Τακτική  Συνεδρίαση
Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων         της  28/2/2011

Δημοτικό Συμβούλιο                                         ημέρα Δευτέρα - ώρα 20:00

                    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της ΠΡΑΞΗΣ με αριθμ. 47/2011

ΘΕΜΑ:  ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ.

                        ΔΗΜΑΡΧΟΣ    ΘΩΜΑΣ ΚΟΤΣΑΜΠΑΣ
                      

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΜΑΛΑΘΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ      ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

                         ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μαλαθρίτης  Νικόλαος (Πρόεδρος),  Σίμος Ευάγγελος, Θεοχάρης Βασίλειος, 
Δεληγιάννης Αν.,   Κοτσαμπάς Θεοφάνης, Φιλίππου Αθανάσιος, Απολλωνάτος 
Ελευθέριος, Πουλογιαννοπούλου Βασιλική, Κανέλλη Ζαχαρούλα, Ψυρρόπουλος 
Δημήτριος, Δαλέντζας Εμμανουήλ, Ραγκούσης Εμμανουήλ, Λιάπης Κων/νος, 
Καζαδέης  Ελευθέριος, Ζορμπά Ανθή, Γερασιμίδης Γεώργιος, Πανταζή Λαμπρινή, 
Βενέτη Ελευθερία, Κατσαμάκης Βασίλειος, Γκούμας Αναστάσιος, Βλάχος Στέφανος 
– Γαβριήλ, Λάππας Θεόδωρος, Δημητρίου Σοφία, Σακούτης Νικόλαος 
(Αντιπρόεδρος), Χριστόπουλος Κων/νος, Ταλιούρας Δημήτριος, Μπόλλας Γεώργιος, 
Θεοδωρακόπουλος Ηλίας, Κακαβάς Νικόλαος,  Σκαλιστήρας Αθανάσιος, Κάκαλης 
Παναγιώτης, Παρασκευόπουλος Παναγιώτης (Τάκης) (Γραμματέας), Φίντζου –
Βασιλείου Κωνσταντινιά. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

       Οι απουσιάζοντες προσκλήθηκαν νόμιμα με την αριθμ. 2574/24.2.2011  
πρόσκληση και είναι οι κ.κ. Δεληγιάννης Αν., Θεοχάρης Β., Ζορμπά Ανθ., Γκούμας 
Αν., Κακαβάς Νικ., και Φίντζου – Βασιλείου Κωνσταντινιά. 

      Κατά την εκφώνηση του καταλόγου διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, διότι ήταν 
παρόντα  23 μέλη, επί συνόλω 33 μελών.                    
Προσήλθαν:  στην υπ’ αριθμ.  38  Π.Δ.Σ. οι κ.κ..  Κοτσαμπάς Θ., Ψυρρόπουλος Δ.   
                                                       και Θεοδωρακόπουλος Ηλ. 
                     στην υπ’ αριθμ.  46  Π.Δ.Σ. ο κ. Παρασκευόπουλος Παναγιώτης (Τάκης)  
Αποχώρησαν: στην υπ’ αριθμ. 46  Π.Δ.Σ. οι κ.κ. Βλάχος Στ., Λάππας Θ., Δημητρίου Σ.,   
                                                                   Σακούτης Νικ., Χριστόπουλος  Κων.,  Ταλιούρας 
                                                                   Δ., Μπόλλας Γ., Θεοδωρακόπουλος Ηλ.,  
                                                                    Σκαλιστήρας Αθ.,  Κάκαλης Παν., και 
                                                                    Παρασκευόπουλος Παν..
        Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη του Σώματος το 8ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης το οποίο και προτάσσεται με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος. 
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Ο Δήμαρχος κ. Κοτσαμπάς Θ. εισηγείται το θέμα ως εξής:

       Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/10:

      «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. Δημοτική 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.

         Ο συνολικός αριθμός των μελών της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης, 

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. Στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης 

προεδρεύει ο δήμαρχος ή ο αντιδήμαρχος που ορίζει ο δήμαρχος με απόφασή του. 

Στις συνεδριάσεις της επιτροπής καλούνται κατά περίπτωση και συμμετέχουν χωρίς 

δικαίωμα ψήφου και εκπρόσωποι αρμόδιων κρατικών αρχών, των τοπικών 

οργανώσεων πολιτικών κομμάτων, καθώς και οι επικεφαλής των δημοτικών 

παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο.

       2.Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης:



α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και 

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

πρόγραμμα του δήμου.

β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται 

σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.

γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και 

διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των 

δυνατοτήτων αυτών.

δ) Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού 

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

Η διατύπωση γνώμης από τη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης δεν αποκλείει την 

παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου. Οι 

προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και 

συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου και παρουσιάζονται από 

τον πρόεδρο της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή 

της.

        3.Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από 

πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη 

των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης και 

τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις (3) μήνες για άλλα θέματα που εισάγονται προς 

συζήτηση. Η πρόσκληση κοινοποιείται στα μέλη με κάθε πρόσφορο μέσο επτά (7) 

εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση και περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη, τον 

τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης και συνοδεύεται από εισήγηση 

επί των υπό συζήτηση θεμάτων. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση 

επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε θεωρείται σε κάθε 

περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία. Η γραμματειακή υποστήριξη της δημοτικής 

επιτροπής διαβούλευσης γίνεται από τις υπηρεσίες του δήμου και τηρούνται 

πρακτικά. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνει τη γνώμη της μετά από 

σχετική συζήτηση. Στην εισήγησή της αναγράφονται όλες οι γνώμες που 

διατυπώνονται.

       4.Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί να ψηφίζει σχετικό κανονισμό διαβούλευσης, ο 

οποίος ρυθμίζει όλα τα θέματα τα σχετικά με τις διαδικασίες διαβούλευσης, τη 

συμμετοχή φορέων και πολιτών σε αυτή, καθώς και την παρουσίαση των πορισμάτων 

της διαβούλευσης στο αρμόδιο όργανο του δήμου.» 



      Στην εγκ. 59/74896/30.12.2010 του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. διευκρινίζεται ότι η 

απαρίθμηση των φορέων, που δύνανται να συμμετάσχουν στη Δημοτική Επιτροπή 

Διαβούλευσης κατά την παρ.1 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010, είναι ενδεικτική και 

στην επιτροπή μπορούν να κληθούν να συμμετάσχουν φορείς, σύλλογοι ή 

οργανώσεις που υφίστανται και δρουν στο δήμο.

        Επιπλέον, στην ίδια εγκύκλιο επισημαίνεται ότι 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.

     ΄Υστερα από τα ανωτέρω  παρακαλούμε να αποφασίσετε  σχετικά.

         Ακολούθως ο Δήμαρχος ανακοίνωσε στο Σώμα την απόφαση της Διοίκησης για 
μη συμμετοχή στην όλη διαδικασία καθότι διαφωνεί πολιτικά με το θεσμό της 
Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.
          
                  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

     Αφού έλαβε υπόψη: 
1. την πιο πάνω εισήγηση 
2. τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/10, 
3. την πρόταση του κ. Δημάρχου
4. την καταγγελία και αποχώρηση των μελών της μειοψηφίας στο προηγούμενο 

θέμα
                               
Δεν προχώρησε τη διαδικασία συγκρότησης της Δημοτικής Επιτροπής 
Διαβούλευσης, αφού τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου δεν επαρκούσαν 
για την εν λόγω συγκρότηση, καθότι αυτή πραγματοποιείται με απόφαση του 
δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των 
μελών του (δηλαδή 22 θετικές ψήφοι).                   

    Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθμό  47/2011.

                                                                                          ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
                                                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                                                                                ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                  ΜΑΛΑΘΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ


