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Θέμα: Έγκριση ή μη τροποποίησης της 752/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Βέροιας, λόγω παραιτήσεως μέλους της 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.

Με την 752/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας εγκρίθηκε η σύσταση και η
συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Βέροιας, κατά τις διατάξεις του
άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το αρ.78 του Ν.4555/18 (Α΄133),
αποτελούμενης συνολικά από τριάντα πέντε (35) μέλη, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου
του δημοτικού συμβουλίου.

Με την από 4802/27-02-2020 αίτηση της η Χριστίνα Οβεζίκ του Δημοσθένη αιτείται την
παραίτηση της από την Δ.Ε.Δ..

Ύστερα από το αίτημα της Χριστίνα Οβεζίκ του Δημοσθένη παρακαλείται το συμβούλιο να
αποφασίσει:

α) Για την αποδοχή ή μη του αιτήματος αποχώρησης του τακτικού μέλους και
β) την τροποποίηση της αριθμ. 752/2019 απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με την συγκρότηση της

Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Βέροιας.
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