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Σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από
το άρθρο 78 του Ν. 4555/2018 θα συγκροτηθεί η Δημοτική Επιτροπή
Διαβούλευσης Δήμου Μυλοποτάμου για την τρέχουσα δημοτική θητεία
2019 – 2023.
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,
θ) των τοπικών συμβουλίων νέων και
ι) δημότες.
Α) Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι σύλλογοι, φορείς και οργανώσεις,
όπως περιγράφονται παραπάνω, που επιθυμούν να εκπροσωπηθούν
στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου Μυλοποτάμου να
δηλώνουν το ενδιαφέρον τους εγγράφως με υπεύθυνη δήλωση στο
γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου Μυλοποτάμου έως και τις 17
Οκτωβρίου

2019
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τις

ώρες
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υπηρεσιών. Στην δήλωση θα πρέπει να αναγράφεται ο εκπρόσωπος
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και
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προαναφερόμενων φορέων, συλλόγων, οργανώσεων κλπ, δεν μπορεί
να είναι εν ενεργεία αιρετοί.
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Μυλοποτάμου έως και τις 17 Οκτωβρίου 2019 κατά τις ώρες

λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών, προκειμένου να εγγραφούν
στον ειδικό κατάλογο δημοτών, ο οποίος προβλέπεται από τον σχετικό
νόμο. Οι ενδιαφερόμενοι δημότες δεν πρέπει να έχουν αξίωμα αιρετού
ή να εκπροσωπούν άλλο δημόσιο ή μαζικό φορέα. Ο αριθμός των
δημοτών

που

θα

συμμετάσχουν

στην

Δημοτική

Επιτροπή

Διαβούλευσης Δήμου Μυλοποτάμου θα καθοριστεί από το Δημοτικό
Συμβούλιο. Η επιλογή των δημοτών θα γίνει με δημόσια κλήρωση
κατά την διάρκεια συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Πέραμα 17 Σεπτεμβρίου 2019
Ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου
Δημήτρης Κόκκινος

Αποδέκτες Πίνακα Διανομής:
1. Εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας:
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,
θ) των τοπικών συμβουλίων νέων και
ι) δημότες.
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Δήμαρχου
2. Δ/ντές και Πρ/νους Τμημάτων Δήμου

