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ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Στα πλαίσια εφαρµογής του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το
άρθρο 78 του Ν.4555/18 ο ∆ήµος Λευκάδας, προκειµένου να συγκροτήσει τη νέα
∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης µε θητεία 2019-2023, απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση
στα διοικητικά συµβούλια:
• των τοπικών εµπορικών και επαγγελµατικών συλλόγων και οργανώσεων
• των επιστηµονικών συλλόγων και φορέων
• των τοπικών οργανώσεων εργαζοµένων και εργοδοτών
• των εργαζοµένων στο δήµο και τα νοµικά του πρόσωπα
• των ενώσεων και συλλόγων γονέων
• των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
• των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
• άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
• εκπροσώπων των τοπικών συµβουλίων νέων
εφόσον το επιθυµούν, να εκφράσουν τη βούλησή τους για συµµετοχή στη ∆ηµοτική
Επιτροπή ∆ιαβούλευσης του ∆ήµου Λευκάδας, ορίζοντας εγγράφως τους εκπροσώπους
τους (έναν τακτικό και έναν αναπληρωτή).
• Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται, επίσης, και σε δηµότες του ∆ήµου Λευκάδας που
επιθυµούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη συµµετοχή τους στη ∆ηµοτική
Επιτροπή ∆ιαβούλευσης.
Καλείται κάθε ενδιαφερόµενος πολίτης ο οποίος είναι εγγεγραµµένος στους εκλογικούς
καταλόγους του ∆ήµου Λευκάδας να υποβάλει αίτηση για την εγγραφή του στον ειδικό
κατάλογο από τον οποίο θα κληρωθούν οι δηµότες-µέλη της ∆ηµοτικής Επιτροπής
∆ιαβούλευσης.
Η αίτηση συντάσσεται στο έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης, περιλαµβάνει τα πλήρη
στοιχεία του αιτούντα (περιλαµβανοµένων και των στοιχείων επικοινωνίας) και έχει το
ακόλουθο περιεχόµενο: «∆ηλώνω ότι είµαι εγγεγραµµένος-η στον εκλογικό κατάλογο του
∆ήµου Λευκάδας µε Ειδικό Εκλογικό Αριθµό …..…… και επιθυµώ να εγγραφώ στον
κατάλογο των δηµοτών του ∆ήµου Λευκάδας, από τον οποίο θα προκύψουν µε κλήρωση
οι δηµότες, µέλη της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης για τη θητεία 2019-2023 της
∆ηµοτικής Αρχής».
Οι αρµοδιότητες της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης είναι οι εξής:

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) Μπορεί να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχοµένου των κανονιστικού
χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύµφωνα µε το άρθρο 79 του Κ.∆.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.
ε) Μπορεί να εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο τη διεξαγωγή δηµοτικού
δηµοψηφίσµατος.
στ) ∆ιατυπώνει απλή γνώµη επί του προσχεδίου του προϋπολογισµού, σύµφωνα µε την
παρ. 5 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (Α’ 167). (παρ.2 άρθρο 76 Ν.3852/10, όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν.4555/18)
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να δηλώσουν τη βούλησή τους για συµµετοχή στην Επιτροπή
∆ιαβούλευσης µε τους εξής τρόπους:
• Εγγράφως στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Λευκάδας (∆/νση ∆ιοικητήριο)
• Mε e-mail στη διεύθυνση:dimotiko-symvoulio@lefkada.gov.gr
το αργότερο µέχρι τις 21 Οκτωβρίου 2019.
Πληροφορίες: κ. Μάλφας Γεράσιµος, ∆ηµοτικός υπάλληλος- Γραµµατέας ∆ηµοτικής
Επιτροπής ∆ιαβούλεσης.
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