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Άρθρο 78 – ∆ηµοτική Επιτροπής ∆ιαβούλευσης – Αντικατάσταση άρθρου
76 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 76 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής :
«∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης
1. 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. ∆ηµοτική 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’ 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.
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) 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 συνεδρίαση 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).
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 είτε από τον ίδιο
τον πρόεδρο είτε από τους φορείς που συµµετέχουν στην επιτροπή σύµφωνα µε τις περ.
α’ έως θ’ της παρ. 1 είτε από το 50% συν έναν από τους δηµότες που συµµετέχουν στην
επιτροπή σύµφωνα µε την περ. ι’ της παρ. 1. 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 εισήγηση της αναγράφονται όλες οι γνώµες που διατυπώνονται.
4. Η πρόσκληση και η ηµερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης της δηµοτικής επιτροπής
διαβούλευσης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του δήµου και, µε µέριµνα του προέδρου του
δηµοτικού συµβουλίου, δηµοσιοποιείται µε κάθε πρόσφορο τρόπο, ιδίως στα τοπικά
µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Οι συνεδριάσεις της επιτροπής είναι δηµόσιες και η επιτροπή
µπορεί µε απλή πλειοψηφία των παρόντων µελών της να επιτρέπει να λάβουν το λόγο
και πολίτες, πλέον των οριζόµενων, κατά την παρ. 1, ως µελών της, που παρευρίσκονται
στη συνεδρίαση.
5. Οι αποφάσεις της επιτροπής διαβούλευσης αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα
του δήµου και εισάγονται υποχρεωτικά προς συζήτηση στο δηµοτικό συµβούλιο εντός
ενός (1) µήνα από τη λήψη τους.
6. Το δηµοτικό συµβούλιο, εντός τριών (3) µηνών από την εγκατάσταση των δηµοτικών
αρχών ψηφίζει ή επικαιροποιεί τυχόν υφιστάµενο 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, που δεν ρυθµίζονται στο παρόν».
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