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Θέμα: Ορισμός μελών και συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Βέροιας.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Σύμφωνα με το άρθ. 76 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το αρ.78 του

Ν.4555/18 (Α΄133),“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. 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 και
θ) των τοπικών συμβουλίων νέων.
ι) δημότες

Ο συνολικός αριθμός των μελών της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης, πλην της περίπτωσης
ι’ (δημοτών) και συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, μπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) έως
πενήντα (50) μέλη. Στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συμμετέχουν και δημότες, σε αριθμό ίσο
με το 1/3 του αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων των περιπτώσεων α’ έως θ’, οι οποίοι
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 τουλάχιστον μήνα πριν από τη συγκρότηση της
επιτροπής, ο δήμαρχος δημοσιεύει υποχρεωτικά με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου
πρόσκληση προς τους δημότες για εγγραφή στον ειδικό κατάλογο του προηγούμενου εδαφίου. Οι
οριζόμενοι από τον ειδικό κατάλογο αυτό, έχουν δικαίωμα ψήφου, δεν συνυπολογίζονται όμως για
την απαρτία της επιτροπής.

Στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης προεδρεύει ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου. Στις
συνεδριάσεις της επιτροπής καλούνται υποχρεωτικά και συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου ο
δήμαρχος, οι αντιδήμαρχοι, οι πρόεδροι των νομικών προσώπων του δήμου και οι πρόεδροι των
κοινοτήτων του δήμου, καθώς και εκπρόσωποι των τοπικών οργανώσεων των πολιτικών κομμάτων
και οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο.
Κατά περίπτωση, μπορεί να καλούνται και εκπρόσωποι αρμόδιων κρατικών αρχών.

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης αποτελεί συμβουλευτικό όργανο προς το Δημοτικό
Συμβούλιο με αρμοδιότητες να: Α) Γνωμοδοτεί στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τα



αναπτυξιακά προγράμματα, το τεχνικό και επιχειρησιακό πρόγραμμα και τα προγράμματα δράσης
του Δήμου. Β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε
αυτήν 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) Μπορεί 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
συνεδρίαση της.

Ε) Μπορεί να εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τη διεξαγωγή δημοτικού δημοψηφίσματος.
στ) Διατυπώνει απλή γνώμη επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την παρ. 5 του
άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (Α’ 167).

Προκειμένου λοιπόν το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί στην συγκρότηση της επιτροπής
διαβούλευσης, προσκάλεσε, μέσω του τοπικού τύπου άλλα και με ανάρτηση πρόσκλησης στην
ιστοσελίδα του Δήμου, τα διοικητικά συμβούλια των ανωτέρω φορέων της πόλης που επιθυμούν,
να ορίσουν τους εκπροσώπους τους με τον αναπληρωτή τους, καθώς και όσους από τους δημότες
επιθυμούν να συμμετάσχουν στο θεσμό αυτό, να καταθέσουν εγγράφως τη βούλησή τους στο
Δημοτικό Κατάστημα (Μητροπόλεως 46, γραφείο 10, τηλ. 2331350614). Σε απάντηση της
πρόσκλησης του Δήμου για ορισμό εκπροσώπων συλλόγων, φορέων κ.λ.π. όρισαν με έγγραφό τους
εκπροσώπους οι φορείς που εμφανίζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

A/
A

Φορέας Μέλη (Τακτικό και
αναπληρωματικό)

01 Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος Κωνσταντίνος Κύρτσης
Θεόδωρος Αθανασιάδης

02 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Λεωνίδας Γαϊτανάκης
Μιχαήλ Ελευθεριάδης

03 Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Καλλιόπη Παπαοικονόμου
Δέσποινα Σπορέλα - Δαμασιώτη

04 Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Βέροιας Ελένη Ατσάλου

05 Εμπορικός Σύλλογος Βέροιας Αθηνά Πλιάτσικα - Τσιπουρίδου
Γαβριήλ Γαλονομάτης

06 Σύνδεσμος Μεταποιητών Μετάλλων και
Παρεμφερών Υλικών Ν. Ημαθίας

Νικόλαος Μπαϊρακταρης
Αθανάσιος Ακριβόπουλος

07 Ομοσπονδία Επαγγελμάτων και Βιοτεχνικών
Βέροιας

Λάζαρος Ασλανίδης
Ζήσης Ζιώγας

08 Σώμα Ελλήνων Πρόσκοπων Περιφερειακή
Εφορεία Κεντρικής Μακεδονίας

Ιωάννης Μπλατσιώτης
Ματθαίος Πιστοφίδης

09 Σύλλογος Υπαλλήλων Δήμων Νομού Ημαθίας Μιλτιάδης Νικολαΐδης

10 Σύλλογος Αλληλεγγύης & Υπεράσπισης των
Ασφαλιστικών & Οικονομικών Δικαιωμάτων
των Ελεύθερων Επαγγελματιών ΟΑΕΕ Ημαθίας

Μαρία Καμπράνη
Κωστόπουλος Αναστάσιος

11 Εύξεινος Λέσχη Βέροιας Χαράλαμπος Καπουρτίδης

12 Σύλλογος Γεωπόνων Ν. Ημαθίας Κωνσταντίνος Δάρλας

13 Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Ν. Ημαθίας Σ.Α.Ν.Η. Ελένη Κουπίδου



14 Εταιρεία Μελετών Ιστορίας & Πολιτισμού Ν.
Ημαθίας

Παρασκευή Παυλίδου
Εμμανουήλ Ξυνάδης

15 Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Γεωργίου Θεοφάνης Κουτρουλιάς
Γρηγόρης Λιάτσος

16 Σύλλογος Κυπρίων Νομού Ημαθίας
¨Ο ΕΥΑΓΟΡΑΣ¨

Βαρβάρα Σταυροπούλου
Ελένη Ψαρά

17 Πολιτιστικός Σύλλογος Πατρίδας
«Ευστάθιος Χωραφάς»

Ιωάννης Σιδηρόπουλος

18 Σωματείο Ιδιοκτητών Καφετεριών –Κέντρων
Διασκέδασης και Ψυχαγωγίας

Κωνσταντίνος Παλουκίδης

19 Σύλλογος Δρομέων Βέροιας Μαυρουδής Ιωαννίδης

20 Ένωση Αστυνομικών Αστυνομικών Υπαλλήλων
Συνοριακής Φύλαξης Ν. Ημαθίας

Μιχαήλ Τζαφεροπούλος

21 Σύλλογος Γευσιγνωσίας – Γαστρονομίας και
Τουρισμού «Ο ΚΑΡΑΝΟΣ»

Κωνσταντίνος Δομανόπουλος
Δημήτριος Ταχματζίδης

22 Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης
Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) Ημαθίας «ΔΕΣΜΟΣ»

Ηλίας Γραμματικόπουλος
Μυροφόρα Σπυρίδων

23 Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός Περιφερειακόν
Τμήμα Βέροιας

Δημήτριος Πυρινός

24 Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης

Παναγιώτης Χατζησάββας

25 Αθλητικός Πολιτιστικός Σύλλογος
«Φίλιππος» Βέροιας

Γρηγόρης Παπαϊωάννου

Επίσης εξέφρασαν ενδιαφέρον για συμμετοχή στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης και οι
παρακάτω πολίτες – δημότες του Δήμου μας, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι σε ειδικό κατάλογο που
τηρείται στο δήμο και στον οποίο μπορεί να εγγράφεται κάθε δημότης που είναι εγγεγραμμένος
στους εκλογικούς καταλόγους του δήμου:

1) Ιωάννης Γαλίκας του Στέργιου με ημερομηνία αίτησης 25-10-2019
2) Ιωάννης Καπανίδης του Κωνσταντίνου με ημερομηνία αίτησης 26-09-2019
3) Βηθλεέμ Μαυροματίδου του Διογένη με ημερομηνία αίτησης 25-10-2019
4) Χριστίνα Οβεζίκ του Δημοσθένους με ημερομηνία αίτησης 01-10-2019
5) Σοφία Παπά του Γρηγορίου με ημερομηνία αίτησης 15-11-2019
6) Δήμητρα Τσερκέζη του Βασιλείου με ημερομηνία αίτησης 18-10-2019
7) Αντώνιος Τολιόπουλος του Κωνσταντίνου με ημερομηνία αίτησης 30-10-2019
8) Σπύρος Τσιβαλίδης του Περικλέους με ημερομηνία αίτησης 03-10-2019
9) Παναγιώτης Φουρνιάδης του Χρήστου με ημερομηνία αίτησης 06-11-2019

Από τα αναγραφόμενα προκύπτει ότι οι φορείς που θα συμμετέχουν είναι είκοσι πέντε (25), οι
πολίτες –δημότες κατ’ αναλογία σε ποσοστό ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών
εκπροσώπων φορέων, θα πρέπει να είναι εννέα (9)

Υστέρα από τα παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να ορίσει τα μέλη και να
συγκροτήσει την Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης.

Ο αναπληρωτής Δημάρχου

Βασίλης Λυκοστράτης


