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            Πρόσκληση για συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 78

του Ν.4555/2018 «Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης», στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από

πέντε χιλιάδες (5.000) κατοίκους συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία

λαμβάνεται 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  ακολουθεί  τη  Θητεία  των

Δημοτικών Αρχών.

Η  δημοτική  επιτροπή  διαβούλευσης  αποτελείται  από  εκπροσώπους  των  φορέων  της  τοπικής

κοινωνίας και από δημότες, που συμμετέχουν σε αριθμό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των

μελών εκπροσώπων φορέων. Οι δημότες ορίζονται μετά από κλήρωση μεταξύ των εγγεγραμμένων

σε ειδικό κατάλογο που τηρείται στο Δήμο και στον οποίο μπορεί να εγγράφεται κάθε δημότης που

είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του δήμου.

Έναν τουλάχιστο μήνα πριν από τη συγκρότηση της επιτροπής, ο Δήμαρχος δημοσιεύει υποχρεωτικά

με ανάρτησή του στην ιστοσελίδα του Δήμου πρόσκληση προς τους  δημότες  για εγγραφή στον

ειδικό κατάλογο του προηγούμενου εδαφίου.

Για τον λόγο αυτό και προκειμένου το Δημοτικό μας Συμβούλιο να προβεί στην συγκρότηση της

Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Τανάγρας, για την Δημοτική Περίοδο 2019 — 2023,



ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ:

1. Οι φορείς που υφίστανται και δρουν στο Δήμο Τανάγρας :

α)  Οι τοπικοί εμπορικοί και  επαγγελματικοί σύλλογοι και οργανώσεις

β)  Οι επιστημονικοί σύλλογοι και φορείς 

γ)  Οι τοπικές οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών 

δ)  Οι σύλλογοι εργαζομένων στο Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα

ε)  Οι ενώσεις και σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων 

στ) Οι αθλητικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι και φορείς

η)  Οι εθελοντικές οργανώσεις και κινήσεις πολιτών

    που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Επιτροπή να ορίσουν εκπροσώπους τους (τακτικό και 

αναπληρωματικό μέλος) 

2. Δημότες 

     πολίτες εγγεγραμμένοι  στους εκλογικούς καταλόγους  του Δήμου, που επίσης επιθυμούν να
συμμετάσχουν στην Επιτροπή και οι οποίοι αφού εγγραφούν καταρχήν στον ειδικό κατάλογο που
τηρείται στο Δήμο, θα επιλεγούν κατόπιν κληρώσεως,

    Να αποστείλουν μέχρι την   Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019, ταχυδρομικά σχετικό έγγραφο στο 
Δήμο Τανάγρας / Γραφείο Δημάρχου / Παμμεγίστων Ταξιαρχών 1 - ΤΚ 32009 ή με Ηλεκτρονικό 
Ταχυδρομείο:   α)  tanagra@tanagra.gr   ή  β)  g  .  adam  @  tanagra  .gr

 Επίσης οι δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να κατατεθούν απ’ ευθείας στο Γραφείο Δημάρχου.

    Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση αλλά και για την εγγραφή σας, στον ειδικό κατάλογο,
μπορείτε  να  απευθύνεστε  στο  τηλέφωνο  22623-51195  (Αδάμ  Ιωάννης)  και  στο  mail
(g  .  adam  @  tanagra  .gr).

      Απαραίτητο να περιλαμβάνονται τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας: Ονοματεπώνυμο —
Τηλέφωνα — F.A.X. — Διεύθυνση & Ταχ. Κώδικας — Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (εφόσον υπάρχει).

 Η πρόσκληση αυτή αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου

                                                                                               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

                                                                                      
                                                                                                             ΠΕΡΓΑΛΙΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
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