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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα Πρακτικά της από 28.02.2011 
Συνεδρίασης Νο. 5/2011 του Δ.Σ. του Δήμου 
Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία 
ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα: 

 

 
ΘΕΜΑ: «Kατάρτιση και έγκριση-ψήφιση του Κανονισμού 
Διαβούλευσης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης βάσει των 
διατάξεων του άρθρου 63 παρ. η΄ και του άρθρου 76 παρ. 4 του Ν. 
3852/2010». 
 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δημόσια 
Συνεδρίαση στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου της Νέας 
Φιλαδέλφειας «Ο Αθανάσιος Διάκος» που στεγάζεται επί της οδού Ν. Τρυπιά αρ. 45, 
σήμερα στις 28.02.2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 μ.μ., ύστερα από την 
αριθμ. πρωτ. 1901/24.02.2011 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 4/2011) του 
Προέδρου αυτού κ. Παντελή Χρ. Γρετζελιά, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του 
Δήμου και επιδόθηκε νομίμως με αποδεικτικό στην κα Δήμαρχο, σε κάθε Σύμβουλο 
χωριστά και στις 2 Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Ν. 
Φιλαδέλφειας και Ν. Χαλκηδόνας αντιστοίχως, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 
3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»). 

 

Η Δήμαρχος : ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ   
Ο Πρόεδρος : ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
Ο Γραμματέας : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ     
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 

1. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
2. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
3. ΜΠΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
4. ΠΑΠΑΝΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
5. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 
6. ΠΑΪΔΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ 
7. ΧΩΡΙΝΟΣ ΧΑΖΑΡΙΑΣ 
8. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ- 
ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ ΑΓΑΝΙΚΗ 
9. ΣΙΜΙΓΔΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ 
10. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 
11. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 

 
12.  ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
13. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
14. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
15. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
16. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
17. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΦΙΛΟΥ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
18. ΚΑΛΟΣΤΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ 
19. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
20. ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
21. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ- 
ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ. 
22. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 

 

 
23. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
24. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
25. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
26. ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
27. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
28. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ 
29. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
30. ΒΑΛΑΣΣΑΣ ΒΕΡΓΗΣ 
31. ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
32. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
33. ΜΑΛΛΙΟΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ- 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου η κα Πετρούλα 
Π. Τομπούλογλου, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, μόνιμη υπάλληλος του Δήμου 
Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο του 
άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», όσο και του άρθρου 96 
του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»), δεδομένου ότι σε σύνολο 33 
μελών ήταν παρόντες : 32 και απόντες: 1,  ως ακολούθως: 
           
           
          ΔΗΜΑΡΧΟΣ :            ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                                                             
Γρετζελιάς Παντελής             Γεωργαμλής Λύσανδρος   
Κανταρέλης Δημήτριος                                                 
Μπόβος Χαράλαμπος       
Παπανίκα Αικατερίνη                           
Κότσιρας Παύλος               
Παϊδας Αδαμάντιος                 
Χωρινός Ζαχαρίας          
Καβακοπούλου-Σταματιάδου Αγανίκη     
Σιμιγδαλά Ειρήνη    
Νικολόπουλος Φώτιος 
Παπαλουκά Ευτυχία     
Λαζαρίδης Πέτρος     
Κουτσάκης Μιχαήλ 
Αγαγιώτου Βασιλική 
Παπανικολάου Νικόλαος 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 
Καλόστος Ιερόθεος 
Παπακώστας Γεώργιος 
Καραβίας Γεώργιος 
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Δημακόπουλος Χρήστος 
Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαμπος 
Τομπούλογλου Ιωάννης 
Γραμμένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
 Κοπελούσος Χρήστος 
 Κόντος Σταύρος 
 Κοσμά Σταυρούλα 
 Πλάτανος Ελευθέριος 
 Βαλασσάς Βεργής 
 Πολίτης Σταύρος 
 Μάλλιος Κλεομένης-Αθανάσιος 
  
Σημειώνεται ότι στην Συνεδρίαση παρούσες ήταν τόσο η Πρόεδρος του Συμβουλίου της 

Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας, κα Δήμητρα Δερμανούτσου όσο και η 

Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας, κα Κυριακή 

Ναθαναήλ. 

Οι απόντες παρότι προσκλήθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως δεν παρέστησαν στη 

σημερινή συνεδρίαση. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Λ. Γεωργαμλής απέστειλε στο Προεδρείο του Δ.Σ. την 

υπ΄αριθμ. πρωτ. 2026/28.02.2011 ιδιόχειρη επιστολή του με την οποία ενημερώνει ότι θα 

απουσιάσει από τη σημερινή συνεδρίαση διότι βρίσκεται στο εξωτερικό (συγκεκριμένα 

αναφέρει ότι βρίσκεται στην Κύπρο). 

Ο Πρόεδρος, παρουσία της κας Δημάρχου και των προαναφερομένων μελών, κήρυξε την 

έναρξη της σημερινής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στα 

συγκεκριμένα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. 

Οι επικεφαλείς των Δημοτικών Παρατάξεων όρισαν, πρίν την έναρξη της συζήτησης των 

θεμάτων της Η.Δ., με γραπτή δήλωση που τους μοίρασε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και την 

συμπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή 

και τους ειδικούς αγορητές που επιθυμούν να μιλήσουν σε κάθε θέμα της Η.Δ.  

 

Προσελεύσεις : ----- 

Αποχωρήσεις : Κατά την συζήτηση του 20ου  θέματος της Η.Δ. το οποίο ήταν και το 

τελευταίο θέμα της σημερινής συνεδρίασης, αποχώρησαν οι τρείς Δημοτικοί Σύμβουλοι της 

παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας», ήτοι οι κ.κ. Β. Βαλασσάς, Δ.-

Ε. Γκούμα και Στ. Πολίτης . 
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ΘΕΜΑ 16ο Η.Δ. 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 16ο Θέμα της Η.Δ. έδωσε τον λόγο στη Δημοτική 

Σύμβουλο κα Ε. Παπαλουκά, η οποία βάσει και του υπ΄αριθμ. πρωτ. 1865/22.02.2011 

εγγράφου της Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής και Δημάρχου κας Ε. Γαϊτανά-

Αποστολάκη, ανέφερε τα ακόλουθα:  

 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,  
 
  
Σύμφωνα με τις διατάξεις της του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα 
Καλλικράτης»), προβλέπεται η συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 
στο Δήμο μας . 
      Επειδή βάσει των διατάξεων του άρθρου 63 παρ. η΄ του Ν. 3852/2010 
προβλέπεται ότι μία από τις αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι και η 
εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του σχεδίου του Κανονισμού Διαβούλευσης. 
       Για όλους τους παραπάνω λόγους και με την ιδιότητά μου ως Προέδρου της 
Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου, παρακαλώ όπως εισάγετε προς συζήτηση και 
λήψη απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο, το παρακάτω σχέδιο Κανονισμού 
Διαβούλευσης του νέου καλλικρατικού Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, ο οποίος 
έχει ως εξής: 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 
  
  
To Δημοτικό Συμβούλιο έχοντας υπόψη: 
 
  1] .-  Τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852 / 2010 [ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ] περί 
Συγκρότησης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.   
 
  2] .- Τις διατάξεις του Κ.Δ.Κ. (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. 114Ιτ.Α'). 
 
  3] .- Την υπ' αριθμ. 59/74896/30.12.2010 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α. & Η.Δ.  
 
  4] .- Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 
πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τΑ'). 
 
  5] .- Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του  Δημοτικού  προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε: 
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ΑΡΘΡΟ 1ο 

Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 

1. Στον Δήμο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος συγκροτείται, με απόφαση του 
Δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την πλειοψηφία των δύο 
τρίτων (2/3) των μελών του , η οποία εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την 
εγκατάσταση των δημοτικών αρχών, Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης ως 
όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες.  

ΑΡΘΡΟ 2ο 

Σκοπός των Διαβουλεύσεων 

1.- Η διαβούλευση έχει ως σκοπό να δώσει τη δυνατότητα στα μέλη της 
Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης να εκφράσουν τις απόψεις και τις γνώμες 
τους επί συγκεκριμένων ζητημάτων και μέτρων έτσι ώστε η Δημοτική 
Επιτροπή Διαβούλευσης να διαμορφώσει ολοκληρωμένη άποψη για θέματα 
γενικότερου ενδιαφέροντος, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της  . 

2.- Η διατύπωση γνώμης από τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης δεν 
αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση με τους πολίτες 
μέσω του διαδικτύου .  

3.-  Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συστηματοποιούνται από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και παρουσιάζονται από τον/την Πρόεδρο της 
Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της . 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

Γενικές Αρχές 

1.- Η διαβούλευση διενεργείται σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας, της 
ίσης μεταχείρησης, της αμεροληψίας, της αντικειμενικότητας και της 
δημοσιότητας. 

2.- Η διαβούλευση διεξάγεται κατά τέτοιον τρόπο ώστε τα μέλη της Επιτροπής 
Διαβούλευσης να μπορούν να ενημερωθούν ως προς τη διενέργεια, το σκοπό , 
το αντικείμενο των εργασιών της, την έναρξη, τη διάρκεια αυτής και τη λήξη 
των εργασιών της. 

3.- Η Διαβούλευση διατυπώνεται σε γραπτό και ηλεκτρονικό κείμενο 
συμπερασμάτων, παρατηρήσεων και προτάσεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο, 
με τρόπο απλό και σαφή, κατανοητό και ορισμένο ως προς τον καθορισμό των 
ενδιαφερομένων και άμεσα επηρεαζομένων, από τις ρυθμίσεις, μερών . 

4.-  Η  Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης διατυπώνει τη γνώμη της μετά από 
την σχετική συζήτηση, ενώ στην εισήγηση της προς το Δημοτικό Συμβούλιο 
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αναγράφονται όλες οι γνώμες που διατυπώθηκαν και καταγράφηκαν στη 
δημόσια διαβούλευση . 

5.- Σε κάθε περίπτωση, το κείμενο της διαβούλευσης έχει χαρακτήρα 
γνωμοδότησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο ως προς το περιεχόμενο των 
αποφάσεων που πρόκειται να λάβει . 

6.- Όλα όσα αναφέρονται στη παρ. 2 του άρθρου 76 του ν. 3852 / 2010 και 
αφορούν τις αρχές και τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής 
Διαβούλευσης έχουν άμεση εφαρμογή κατά την εφαρμογή του παρόντος 
Κανονισμού . 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

Διάρκεια θητείας 

       Η διάρκεια της θητείας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης δεν 
υπερβαίνει τα δυόμισι έτη . 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

Σύνθεση Επιτροπής Διαβούλευσης 

1.- 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) εκπροσώπους των τοπικών συμβουλίων νέων       και 

ι) δημότες. 
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2.- Η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και στην Επιτροπή Διαβούλευσης 
μπορούν να κληθούν να συμμετάσχουν φορείς, σύλλογοι ή οργανώσεις που 
υφίστανται και δρούν στο Δήμο (ΥΠ.ΕΣ.Α.& Η.Δ. εγκ. 59/74896/30.12.2010). 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

Συγκρότηση Επιτροπής Διαβούλευσης 

1.- Για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, καλούνται με 
κάθε πρόσφορο τρόπο (αποστολή πρόσκλησης, δημοσίευση στις ιστοσελίδες 
του Δήμου και του Δημοτικού Συμβουλίου, στον τοπικό τύπο κ.λ.π.) φορείς, 
σύλλογοι, οργανώσεις του Δήμου, που επιθυμούν να συμμετέχουν στον νέο 
θεσμό, να εκφράσουν εγγράφως τη βούλησή τους εντός τακτής οριζομένης 
προθεσμίας. 

2.- Η πρόσκληση αναρτάται υποχρεωτικά στο Δημαρχείο και στις ιστοσελίδες 
του Δήμου και του Δημοτικού Συμβουλίου. 

3.- Ο συνολικός αριθμός των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, 
συμπεριλαμβανομένου της Δημάρχου / του Προέδρου, μπορεί να είναι από 
είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη.  

4.- Σε ποσοστό ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών 
εκπροσώπων φορέων ορίζονται επιπλέον μέλη, μετά από κλήρωση, δημότες 
εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους καθώς και όσοι είναι 
εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.  

5.- Ο αριθμός των εγγεγραμμένων δημοτών που θα ορισθούν, μετά από 
κλήρωση, επιπλέον μέλη της Επιτροπής, κυμαίνεται από οκτώ (8) έως 
δεκαεφτά (17) ανάλογα με τα μέλη των φορέων που ορίζονται σ΄αυτή.  

6.- Κατά την προαναφερόμενη διαδικασία, ορίζονται από τους ως άνω φορείς 
εκτός από τα τακτικά μέλη αυτών που θα συμμετέχουν στην Επιτροπή και τα 
αναπληρωματικά μέλη αυτών, που θα αναπληρώνουν αυτούς σε περίπτωση 
απουσίας ή κωλύματός τους . 

7.- Οι παραπάνω διατάξεις ισχύουν, σύμφωνα με το άρθρο 286 του Ν. 
3852/2010, από 01.01.2011. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 
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1.- Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης είναι ένα νέο αυτοδιοικητικό 
γνωμοδοτικό όργανο που έχει συμβουλευτικές αρμοδιότητες. 

2.-  Ειδικότερα:  

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 την 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) Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των 
κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το 
άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ. 

3.-  Η διατύπωση γνώμης από τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης δεν 
αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω 
διαδικτύου και εντός συγκεκριμένων προθεσμιών που ορίζονται με απόφαση 
της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης .  

4.-  Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και 
συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου και 
παρουσιάζονται από την / τον Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής 
Διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της (παρ. 1 άρθρο 76 ν. 
3852/2010 – Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/2010). 

5.-    Δεδομένης της σαφούς οριοθέτησης από τον νομοθέτη, η Επιτροπή δεν 
μπορεί να συνεδριάσει για άλλα θέματα πέραν των προαναφερομένων και σε 
κάθε περίπτωση μόνο για εκείνα που θα της αναθέτει το Δημοτικό Συμβούλιο 
ή η Δήμαρχος. 

6.-  Οι παραπάνω διατάξεις ισχύουν, σύμφωνα με το άρθρο 286 του Ν. 
3852/2010, από 01.01.2011. 

                                          

ΑΡΘΡΟ 8ο 

Συνεδριάσεις Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 

1.- Στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης προεδρεύει η Δήμαρχος ή ο 
Αντιδήμαρχος που ορίζει η Δήμαρχος με απόφασή της. 
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2.- Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής καλούνται κατά περίπτωση και 
συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου και εκπρόσωποι αρμόδιων κρατικών 
αρχών, των τοπικών οργανώσεων πολιτικών κομμάτων, καθώς και οι 
επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο Δημοτικό 
Συμβούλιο. 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

Διαδικασία Δημόσιας Διαβούλευσης 

1.- Η διαδικασία Διαβούλευσης γίνεται σε δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής 
Επιτροπής Διαβούλευσης τουλάχιστον μία φορά κάθε τρείς [3] μήνες για 
θέματα που εισάγονται προς συζήτηση σ’ αυτήν από το Δημοτικό Συμβούλιο 
και την Δήμαρχο , μετά από πρόσκληση της Προέδρου της και, υποχρεωτικά 
μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του 
προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης. 

2.-  Αντικείμενο των εργασιών της Επιτροπής Διαβούλευσης σε κάθε 
συνεδρίασή της , αποτελούν μόνο  το θέμα ή τα θέματα εκείνα που είναι 
γραμμένα στην ημερήσια διάταξη, ύστερα από παραπομπή αυτών στην 
Επιτροπή , από το Δημοτικό Συμβούλιο ή την Δήμαρχο .  

3.-  Η πρόσκληση συνεδρίασης της Επιτροπής Διαβούλευσης γίνεται γραπτά ή/ 
και ηλεκτρονικά με e-mail, γνωστοποιείται στα μέλη της, όπως ακριβώς γίνεται 
και με τις προσκλήσεις των Δημοτικών Συμβούλων για την συνεδρίαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου, με κάθε πρόσφορο μέσο [ γραπτό και ηλεκτρονικό – 
e-mail ] και, 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. 

ΑΡΘΡΟ 10ο 

Απαρτία κατά την συνεδρίαση 

1.-   Aπαρτία στη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης υπάρχει, όταν 
παρευρίσκονται στη συνεδρίαση αυτής , το ήμισυ συν ένας [50% συν 1 ]  εκ 
των τακτικών μελών της .  

2.-   Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την 
αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα χωρίς άλλη πρόσκληση, οπότε θεωρείται σε 
κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία . Η επισήμανση αυτή αναγράφεται 
υποχρεωτικά επί του κειμένου της προσκλήσεως . 

ΑΡΘΡΟ 11ο 

Δομή και Περιεχόμενο των κειμένων των Δημοσίων Διαβουλεύσεων 
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1.- Τα κείμενα της δημόσιας διαβούλευσης δύναται να έχουν ενδεικτικά την 
παρακάτω δομή : 

      Α] Συνοπτική παράθεση του θεματικού αντικειμένου της δημόσιας 
διαβούλευσης . 

      Β]   Στοιχεία / κατευθυντήριες οδηγίες για την ακολουθούμενη διαδικασία, 
όπως πληροφορίες σχετικές με το που θα αποστέλλονται οι απαντήσεις, 
προθεσμίες κατάθεσης απαντήσεων, τρόπος υποβολής απόψεων σύμφωνα με 
το άρθρο 2 του παρόντος και τυχόν περιορισμό ως πρός την έκταση των 
απαντήσεων των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης . 

       Γ]  Κυρίως κείμενο, σύμφωνα με το άρθρο τρία [3] του παρόντος 
κανονισμού . 

       Δ]    Παραρτήματα . 

2.- Το κυρίως κείμενο της δημόσιας διαβούλευσης δύναται να περιέχει 
ειδικότερα τα εξής: 

       Α]   Ανάλυση του σχετικού νομικού πλαισίου , 

       Β] Περιγραφή ζητημάτων που αφορούν τους τομείς τοπικού 
ενδιαφέροντος  ή και τα προτεινόμενα μέτρα , 

       Γ]    Την ακολουθούμενη διεθνή πρακτική επί παρομοίου θέματος , 

       Δ]    Σχέδιο απόφασης που μπορεί να εκδώσει το Δημοτικό Συμβούλιο , 

       Ε]    Ειδικό ερωτηματολόγιο επί του οποίου οι ενδιαφερόμενοι καλούνται 
να απαντήσουν, έντυπα ή ηλεκτρονικά και , 

       Στ]  Εκτίμηση του κόστους και των ωφελειών της σκοπούμενης ρύθμισης 
ή μέτρου, μέσω σχετικών οικονομικών αναλύσεων . 

ΑΡΘΡΟ 12ο 

Υποβολή Απόψεων στην Επιτροπή Διαβούλευσης 

και τήρηση της εμπιστευτικότητας 

1.-  Οι απόψεις των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης και της 
τυχόν ηλεκτρονικής διαβούλευσης, υποβάλλονται γραπτά ή και ηλεκτρονικά 
και υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα . 

 2.- Οι γνώμες και οι απόψεις των μελών της Δημοτικής Επιτροπής 
Διαβούλευσης όπως και των λοιπών συμμετεχόντων κατά την διαδικασία της 
δημόσιας διαβούλευσης, είναι αυστηρά εμπιστευτικές, εφόσον έχουν 
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χαρακτηριστεί ως τέτοιες από τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης ή 
συνάγεται τούτο σαφώς από τη φύση των περιεχόμενων στις γνώμες τους 
στοιχείων . 

 3.- Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης δεν αποκαλύπτει οποιαδήποτε 
πληροφορία που καλύπτεται από το επαγγελματικό απόρρητο, υπό την 
επιφύλαξη της παραγράφου τρία [3] του παρόντος άρθρου . 

 4.-  Η υποχρέωση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης προς τήρηση 
εμπιστευτικότητας δεν επηρεάζει την αρμοδιότητά της να προβαίνει σε 
δημοσιοποίηση πληροφοριών που είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση των 
καθηκόντων της ή εφόσον τούτο επιτάσσεται στο πλαίσιο ελέγχου που 
διενεργείται από Ελληνικές ή Κοινοτικές Αρχές . 

ΑΡΘΡΟ 13ο 

Διάρκεια διεξαγωγής των διαβουλεύσεων 

1.- Η διάρκεια κάθε ηλεκτρονικής δημόσιας διαβούλευσης είναι κατ’ αρχήν 
δέκα πέντε ημέρες . 

2.- Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης δύναται να ορίσει μεγαλύτερο ή 
μικρότερο χρονικό διάστημα ως διάρκεια μιας δημόσιας διαβούλευσης, το 
οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί τους τρείς [3] μήνες , 
λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη της, ιδίως : 

       Α] την τυχόν επείγουσα ανάγκη για τη λήψη μέτρων επί συγκεκριμένων 
ζητημάτων αναφορικά με τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες . 

       Β] την πολυπλοκότητα ζητημάτων που θίγονται στη δημόσια 
διαβούλευση. 

        Γ] την διενέργεια, προγενέστερα, διαβουλεύσεως για το ίδιο θέμα  ή για 
ζητήματα σχετικά με το αντικείμενο της διαβούλευσης. 

        Δ] το συμβιβάσιμο με άλλες ταχθείσες προθεσμίες δράσης . 

         Ε] άλλες συνθήκες που επικρατούν κατά την διενέργεια της δημόσιας 
διαβούλευσης και μπορούν να επηρεάσουν το χρόνο από τους 
ενδιαφερόμενους φορείς για την αποστολή των απαντήσεων στην εν λόγω 
δημόσια διαβούλευση .  

ΑΡΘΡΟ 14ο 

Παράταση του χρόνου διενέργειας των διαβουλεύσεων 

1.-   Η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης δύναται να 
παρατείνει τη διάρκεια δημόσιας διαβούλευσης κατόπιν αιτημάτων των 
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συμμετεχόντων σε αυτή, τα οποία υποβάλλονται στη Δημοτική Επιτροπή 
Διαβούλευσης, όπως ορίζεται στο κείμενο της διαβούλευσης, το αργότερο 
τρείς [3] εργάσιμες ημέρες πριν τη λήξη της ορισθείσας ημέρας αποστολής 
των σχετικών απαντήσεων . 

2.-     Η Απόφαση της Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 
δημοσιεύεται στις ιστοσελίδες του Δήμου και του Δημοτικού Συμβουλίου, 
τόσο για την παράταση της διάρκειας δημόσιας διαβούλευσης , όσο και για 
τον ορισμό της νέας προθεσμίας για την υποβολή γνωμών και απόψεων από 
τους ενδιαφερόμενους φορείς . 

3.-       Αιτήματα σχετικά με παράταση της διάρκειας δημόσιας διαβούλευσης, 
που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, δεν εξετάζονται από την Δημοτική Επιτροπή 
Διαβούλευσης . 

4.      Κατ’ εξαίρεση, σε περιπτώσεις επείγοντος, η Δημοτική Επιτροπή 
Διαβούλευσης με ανακοίνωσή της, η οποία δημοσιεύεται σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 15 του παρόντος Κανονισμού, μπορεί να συντμήσει 
την ορισθείσα προθεσμία υποβολής των απαντήσεων. 

ΑΡΘΡΟ 15ο 

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης 

1.-       Η Επιτροπή Δημόσιας Διαβούλευσης δημοσιεύει άμεσα μετά τη λήξη 
της διαβούλευσης, στις ιστοσελίδες του Δήμου και του Δημοτικού 
Συμβουλίου, αυτούσιες τις διατυπωμένες γνώμες και απόψεις των 
συμμετεχόντων στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, εν 
όλω ή εν μέρει, με την επιφύλαξη του άρθρου 12 του παρόντος Κανονισμού . 
Δεν δημοσιεύονται κείμενα με υβριστικό περιεχόμενο ή με προσωπικά 
δεδομένα . 

2.-     Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης δημοσιεύει στις ιστοσελίδες του 
Δήμου και του Δημοτικού Συμβουλίου τα αποτελέσματα καθώς και τα 
συμπεράσματα από τη διαβούλευση, όπως αυτά προκύπτουν από τις 
διατυπωμένες γνώμες και απόψεις των συμμετεχόντων, το αργότερο εντός 
εξήντα [60] ημερών από τη λήξη της δημόσιας διαβούλευσης . 

3.-     Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβουλευθούν τη Δημοτική Επιτροπή 
Διαβούλευσης ή να λάβουν αντίγραφα: 

             [α] μετά τη λήξη της διαβούλευσης των απόψεων των 
συμμετεχόντων, με την επιφύλαξη των άρθρων 9 και 12 του παρόντος 
Κανονισμού για την τήρηση της εμπιστευτικότητας των υποβληθέντων 
στοιχείων και των πρακτικών όσων διαβουλεύσεων διενεργήθηκαν με ημερίδα 
ή συνέδριο, λόγω επείγοντος και , 
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              [β] της απόφασης γνωμοδότησης της Δημοτικής Επιτροπής 
Διαβούλευσης με τα αποτελέσματα της διενεργηθείσας διαβούλευσης . 

ΑΡΘΡΟ 16ο 

Ματαίωση Δημόσιας Διαβούλευσης 

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης δύναται, με απόφασή της να ματαιώσει 
τη συνέχιση κάποιας δημόσιας διαβούλευσης, σε όποιο στάδιο κι’ αν 
βρίσκεται, ιδίως αν περιέλθουν σε γνώση της νέα στοιχεία ή στοιχεία που δεν 
της είχαν γνωστοποιηθεί όταν αποφάσισε τη διεξαγωγή της . 

ΑΡΘΡΟ 17ο 

Τήρηση Αρχείου 

1.-  Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης τηρεί έντυπα ή και ηλεκτρονικό 
αρχείο διαβουλεύσεων. 

2.- Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης τηρεί ηλεκτρονικό σημείο 
πληροφόρησης στο οποίο παρατίθενται όλα τα κείμενα των δημόσιων 
διαβουλεύσεων, τα αποτελέσματα αυτών καθώς και τα συμπεράσματα της 
Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης από τις διαβουλεύσεις , με εξαίρεση τις 
πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα . 

ΑΡΘΡΟ 18ο 

Γραμματεία Επιτροπής-Πρακτικά Συνεδριάσεων 

1.- Η γραμματειακή υποστήριξη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 
γίνεται από τις υπηρεσίες του δήμου και τηρούνται πρακτικά στα οποία 
καταγράφονται όλες οι γνώμες και απόψεις που διατυπώθηκαν .  

2.- Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνει τη γνώμη της μετά από 
σχετική συζήτηση. Στην εισήγησή της αναγράφονται όλες οι γνώμες που 
διατυπώνονται. 

ΑΡΘΡΟ 19ο 

‘Εναρξη Ισχύος του παρόντος Κανονισμού 

Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει από την ημερομηνία ψήφισής του 
από το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος . 

Κατόπιν όλων των ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο  να ψηφίσει τον 
ως άνω Κανονισμό Λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του 
Δήμου μας , σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 76 του ν. 3852 / 2010, ο 
οποίος ρυθμίζει όλα τα θέματα τα σχετικά με τις διαδικασίες διαβούλευσης, τη 
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συμμετοχή φορέων και πολιτών σε αυτή, καθώς και την παρουσίαση των 
πορισμάτων της διαβούλευσης στο αρμόδιο όργανο του Δήμου. 

 
Ακολούθως έλαβαν τον λόγο διάφοροι Δημοτικοί Σύμβουλοι οι οποίοι εξέφρασαν τις 
απόψεις τους και τις προτάσεις τους που κατεγράφησαν αναλυτικά στα πρακτικά της 
Συνεδριάσεως. 
 
Κατόπιν αυτού ο Πρόεδρος έθεσε το όλο θέμα σε ψηφοφορία ως εισήχθη και με τις 
τροποποιήσεις που πρότεινε ως ανωτέρω και κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 
 
Μετά ταύτα, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του όλα τα προαναφερόμενα στοιχεία, τις 
τροποποιήσεις που πρότεινε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και είδε τις διατάξεις του άρθρου 
93 του Ν. 3463/2006 καθώς και των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010,  
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
(29 ΥΠΕΡ, 3 ΚΑΤΑ, 1 ΑΠΩΝ και 2 ψήφοι Υπέρ των Προέδρων των 

Συμβουλίων των 2 Δημοτικών Κοινοτήτων)  
 

 

Α.  Εγκρίνει, για τους εις το σκεπτικό της παρούσης εισηγήσεως προαναφερομένους 

λόγους, την κατάρτιση του Κανονισμού Διαβούλευσης της Δημοτικής Επιτροπής 

Διαβούλευσης που θα λειτουργήσει στον Δήμο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος στα πλαίσια 

του Προγράμματος «Καλλικράτης», βάσει των διατάξεων του άρθρου 63 παρ. η΄ 

καθώς και του άρθρου 76 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, ο οποίος έχει ως εξής :  

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  
 

ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 
  
  
To Δημοτικό Συμβούλιο έχοντας υπόψη: 
 
  1] .-  Τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852 / 2010 [ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ] περί 
Συγκρότησης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.   
 
  2] .- Τις διατάξεις του Κ.Δ.Κ. (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. 114Ιτ.Α'). 
 
  3] .- Την υπ' αριθμ. 59/74896/30.12.2010 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α. & Η.Δ.  
 
  4] .- Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98/τΑ'). 
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  5] .- Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του  Δημοτικού  προϋπολογισμού, αποφασίζει: 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 

1.      Στον Δήμο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος συγκροτείται, με απόφαση του 
Δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) 
των μελών του , η οποία εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των 
δημοτικών αρχών, Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης ως όργανο με συμβουλευτικές 
αρμοδιότητες.  

ΑΡΘΡΟ 2ο 

Σκοπός των Διαβουλεύσεων 

1.-     Η διαβούλευση έχει ως σκοπό να δώσει τη δυνατότητα στα μέλη της 
Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης να εκφράσουν τις απόψεις και τις γνώμες τους 
επί συγκεκριμένων ζητημάτων και μέτρων έτσι ώστε η Δημοτική Επιτροπή 
Διαβούλευσης να διαμορφώσει ολοκληρωμένη άποψη για θέματα γενικότερου 
ενδιαφέροντος, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της  . 

2.-    Η διατύπωση γνώμης από τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης δεν αποκλείει 
την παράλληλη ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση με τους πολίτες μέσω του 
διαδικτύου .  

3.-  Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συστηματοποιούνται από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και παρουσιάζονται από τον/την Πρόεδρο της 
Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της . 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

Γενικές Αρχές 

1.- Η διαβούλευση διενεργείται σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας, της ίσης 
μεταχείρησης, της αμεροληψίας, της αντικειμενικότητας και της δημοσιότητας. 

2.- Η διαβούλευση διεξάγεται κατά τέτοιον τρόπο ώστε τα μέλη της Επιτροπής 
Διαβούλευσης να μπορούν να ενημερωθούν ως προς τη διενέργεια, το σκοπό , το 
αντικείμενο των εργασιών της, την έναρξη, τη διάρκεια αυτής και τη λήξη των 
εργασιών της. 

3.- Η διαβούλευση διατυπώνεται σε γραπτό και ηλεκτρονικό κείμενο 
συμπερασμάτων, παρατηρήσεων και προτάσεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο, με 
τρόπο απλό και σαφή, κατανοητό και ορισμένο ως προς τον καθορισμό των 
ενδιαφερομένων και άμεσα επηρεαζομένων, από τις ρυθμίσεις, μερών . 

4.-  Η  Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης διατυπώνει τη γνώμη της μετά από την 
σχετική συζήτηση, ενώ στην εισήγηση της προς το Δημοτικό Συμβούλιο 
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αναγράφονται όλες οι γνώμες που διατυπώθηκαν και καταγράφηκαν στη δημόσια 
διαβούλευση . 

5.- Σε κάθε περίπτωση, το κείμενο της διαβούλευσης έχει χαρακτήρα γνωμοδότησης 
προς το Δημοτικό Συμβούλιο ως προς το περιεχόμενο των αποφάσεων που πρόκειται 
να λάβει . 

6.- Όλα όσα αναφέρονται στη παρ. 2 του άρθρου 76 του ν. 3852 / 2010 και 
αφορούν τις αρχές και τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 
έχουν άμεση εφαρμογή κατά την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού . 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

Διάρκεια θητείας 

       Η διάρκεια της θητείας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης δεν υπερβαίνει 
τα δυόμισι έτη . 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

Σύνθεση Επιτροπής Διαβούλευσης 

1.- 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) εκπροσώπους των τοπικών συμβουλίων νέων       και 

ι) δημότες. 

2.- Η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και στην Επιτροπή Διαβούλευσης 
μπορούν να κληθούν να συμμετάσχουν φορείς, σύλλογοι ή οργανώσεις που 
υφίστανται και δρούν στο Δήμο (ΥΠ.ΕΣ.Α.& Η.Δ. εγκ. 59/74896/30.12.2010). 
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ΑΡΘΡΟ 6ο 

Συγκρότηση Επιτροπής Διαβούλευσης 

1.- Για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, καλούνται με κάθε 
πρόσφορο τρόπο (αποστολή πρόσκλησης, δημοσίευση στις ιστοσελίδες του Δήμου 
και του Δημοτικού Συμβουλίου, στον τοπικό τύπο κ.λ.π.) φορείς, σύλλογοι, 
οργανώσεις του Δήμου, που επιθυμούν να συμμετέχουν στον νέο θεσμό, να 
εκφράσουν εγγράφως τη βούλησή τους εντός τακτής οριζομένης προθεσμίας. 

2.- Η πρόσκληση αναρτάται υποχρεωτικά στο Δημαρχείο και στις ιστοσελίδες του 
Δήμου και του Δημοτικού Συμβουλίου. 

3.- Ο συνολικός αριθμός των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, 
συμπεριλαμβανομένου της Δημάρχου / του Προέδρου, μπορεί να είναι από είκοσι 
πέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη.  

4.- Σε ποσοστό ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών εκπροσώπων 
φορέων ορίζονται επιπλέον μέλη, μετά από κλήρωση, δημότες εγγεγραμμένοι στους 
εκλογικούς καταλόγους καθώς και όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς 
εκλογικούς καταλόγους.  

5.- Ο αριθμός των εγγεγραμμένων δημοτών που θα ορισθούν, μετά από κλήρωση, 
επιπλέον μέλη της Επιτροπής, κυμαίνεται από οκτώ (8) έως δεκαεφτά (17) ανάλογα 
με τα μέλη των φορέων που ορίζονται σ΄αυτή.  

6.- Κατά την προαναφερόμενη διαδικασία, ορίζονται από τους ως άνω φορείς εκτός 
από τα τακτικά μέλη αυτών που θα συμμετέχουν στην Επιτροπή και τα 
αναπληρωματικά μέλη αυτών, που θα αναπληρώνουν αυτούς σε περίπτωση απουσίας 
ή κωλύματός τους . 

7.- Οι παραπάνω διατάξεις ισχύουν, σύμφωνα με το άρθρο 286 του Ν. 3852/2010, 
από 01.01.2011. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 

1.- Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης είναι ένα νέο αυτοδιοικητικό γνωμοδοτικό 
όργανο που έχει συμβουλευτικές αρμοδιότητες. 

2.-  Ειδικότερα:  

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 την Δήμαρχο. 
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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) Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού 
χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ. 

3.-  Η διατύπωση γνώμης από τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης δεν αποκλείει την 
παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου και εντός 
συγκεκριμένων προθεσμιών που ορίζονται με απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής 
Διαβούλευσης .  

4.-  Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και 
συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου και παρουσιάζονται από 
την / τον Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη 
συνεδρίασή της (παρ. 1 άρθρο 76 ν. 3852/2010 – Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/2010). 

5.-    Δεδομένης της σαφούς οριοθέτησης από τον νομοθέτη, η Επιτροπή δεν μπορεί 
να συνεδριάσει για άλλα θέματα πέραν των προαναφερομένων και σε κάθε 
περίπτωση μόνο για εκείνα που θα της αναθέτει το Δημοτικό Συμβούλιο ή η 
Δήμαρχος. 

6.-  Οι παραπάνω διατάξεις ισχύουν, σύμφωνα με το άρθρο 286 του Ν. 3852/2010, 
από 01.01.2011. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

Συνεδριάσεις Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 

1.- Στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης προεδρεύει η Δήμαρχος ή ο Αντιδήμαρχος 
που ορίζει η Δήμαρχος με απόφασή της. 

2.- Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής καλούνται κατά περίπτωση και συμμετέχουν 
χωρίς δικαίωμα ψήφου και εκπρόσωποι αρμόδιων κρατικών αρχών, των τοπικών 
οργανώσεων πολιτικών κομμάτων, καθώς και οι επικεφαλής των δημοτικών 
παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

Διαδικασία Δημόσιας Διαβούλευσης 

1.- Η διαδικασία Διαβούλευσης γίνεται σε δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής 
Επιτροπής Διαβούλευσης τουλάχιστον μία φορά κάθε τρείς [3] μήνες για θέματα που 
εισάγονται προς συζήτηση σ’ αυτήν από το Δημοτικό Συμβούλιο και την Δήμαρχο , 
μετά από πρόσκληση της Προέδρου της και, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν 
από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου 
προγράμματος δράσης. 
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2.-  Αντικείμενο των εργασιών της Επιτροπής Διαβούλευσης σε κάθε συνεδρίασή της 
, αποτελούν μόνο  το θέμα ή τα θέματα εκείνα που είναι γραμμένα στην ημερήσια 
διάταξη, ύστερα από παραπομπή αυτών στην Επιτροπή , από το Δημοτικό Συμβούλιο 
ή την Δήμαρχο .  

3.-  Η πρόσκληση συνεδρίασης της Επιτροπής Διαβούλευσης γίνεται γραπτά ή/ και 
ηλεκτρονικά με e-mail, γνωστοποιείται στα μέλη της, όπως ακριβώς γίνεται και με τις 
προσκλήσεις των Δημοτικών Συμβούλων για την συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου, με κάθε πρόσφορο μέσο [ γραπτό και ηλεκτρονικό – e-mail ] και, 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. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο 

Απαρτία κατά την συνεδρίαση 

1.-   Aπαρτία στη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης υπάρχει, όταν 
παρευρίσκονται στη συνεδρίαση αυτής , το ήμισυ συν ένας [ 50% συν 1 ]  εκ των 
τακτικών μελών της .  

2.-   Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως 
επόμενη εργάσιμη ημέρα χωρίς άλλη πρόσκληση, οπότε θεωρείται σε κάθε 
περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία . Η επισήμανση αυτή αναγράφεται υποχρεωτικά επί 
του κειμένου της προσκλήσεως . 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο 

Δομή και Περιεχόμενο των κειμένων των Δημοσίων Διαβουλεύσεων 

1.- Τα κείμενα της δημόσιας διαβούλευσης δύναται να έχουν ενδεικτικά την 
παρακάτω δομή : 

      Α] Συνοπτική παράθεση του θεματικού αντικειμένου της δημόσιας διαβούλευσης. 

      Β]   Στοιχεία / κατευθυντήριες οδηγίες για την ακολουθούμενη διαδικασία, όπως 
πληροφορίες σχετικές με το που θα αποστέλλονται οι απαντήσεις, προθεσμίες 
κατάθεσης απαντήσεων, τρόπος υποβολής απόψεων σύμφωνα με το άρθρο 2 του 
παρόντος και τυχόν περιορισμό ως προς την έκταση των απαντήσεων των μελών της 
Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης . 

       Γ]  Κυρίως κείμενο, σύμφωνα με το άρθρο τρία [3] του παρόντος Κανονισμού . 

       Δ]    Παραρτήματα . 

2.- Το κυρίως κείμενο της δημόσιας διαβούλευσης δύναται να περιέχει ειδικότερα τα 
εξής: 
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       Α]   Ανάλυση του σχετικού νομικού πλαισίου , 

       Β] Περιγραφή ζητημάτων που αφορούν τους τομείς τοπικού ενδιαφέροντος  ή 
και τα προτεινόμενα μέτρα , 

       Γ]    Την ακολουθούμενη διεθνή πρακτική επί παρομοίου θέματος , 

       Δ]    Σχέδιο απόφασης που μπορεί να εκδώσει το Δημοτικό Συμβούλιο , 

       Ε]    Ειδικό ερωτηματολόγιο επί του οποίου οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να 
απαντήσουν, έντυπα ή ηλεκτρονικά και , 

       Στ]  Εκτίμηση του κόστους και των ωφελειών της σκοπούμενης ρύθμισης ή 
μέτρου, μέσω σχετικών οικονομικών αναλύσεων . 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο 

Υποβολή Απόψεων στην Επιτροπή Διαβούλευσης 

και τήρηση της εμπιστευτικότητας 

1.-     Οι απόψεις των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης και της τυχόν 
ηλεκτρονικής διαβούλευσης, υποβάλλονται γραπτά ή και ηλεκτρονικά και 
υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα . 

 2.-    Οι γνώμες και οι απόψεις των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 
όπως και των λοιπών συμμετεχόντων κατά την διαδικασία της δημόσιας 
διαβούλευσης, είναι αυστηρά εμπιστευτικές, εφόσον έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες 
από τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης ή συνάγεται τούτο σαφώς από τη φύση 
των περιεχόμενων στις γνώμες τους στοιχείων . 

 3.-   Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης δεν αποκαλύπτει οποιαδήποτε πληροφορία 
που καλύπτεται από το επαγγελματικό απόρρητο, υπό την επιφύλαξη της 
παραγράφου τρία [3] του παρόντος άρθρου . 

 4.-  Η υποχρέωση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης προς τήρηση 
εμπιστευτικότητας δεν επηρεάζει την αρμοδιότητά της να προβαίνει σε 
δημοσιοποίηση πληροφοριών που είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση των 
καθηκόντων της ή εφόσον τούτο επιτάσσεται στο πλαίσιο ελέγχου που διενεργείται 
από Ελληνικές ή Κοινοτικές Αρχές . 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο 

Διάρκεια διεξαγωγής των διαβουλεύσεων 

1.-  Η διάρκεια κάθε ηλεκτρονικής δημόσιας διαβούλευσης είναι κατ’ αρχήν δέκα 
πέντε (15) ημέρες . 



 21

2.-   Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης δύναται να ορίσει μεγαλύτερο ή μικρότερο 
χρονικό διάστημα ως διάρκεια μιας δημόσιας διαβούλευσης, το οποίο σε καμία 
περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί τους τρείς [3] μήνες , λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη 
της, ιδίως : 

       Α] την τυχόν επείγουσα ανάγκη για τη λήψη μέτρων επί συγκεκριμένων 
ζητημάτων αναφορικά με τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες . 

       Β] την πολυπλοκότητα ζητημάτων που θίγονται στη δημόσια διαβούλευση. 

        Γ] την διενέργεια, προγενέστερα, διαβουλεύσεως για το ίδιο θέμα  ή για 
ζητήματα σχετικά με το αντικείμενο της διαβούλευσης. 

        Δ] το συμβιβάσιμο με άλλες ταχθείσες προθεσμίες δράσης . 

         Ε] άλλες συνθήκες που επικρατούν κατά την διενέργεια της δημόσιας 
διαβούλευσης και μπορούν να επηρεάσουν το χρόνο από τους ενδιαφερόμενους 
φορείς για την αποστολή των απαντήσεων στην εν λόγω δημόσια διαβούλευση .  

 

ΑΡΘΡΟ 14ο 

Παράταση του χρόνου διενέργειας των διαβουλεύσεων 

1.-   Η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης δύναται να παρατείνει τη 
διάρκεια δημόσιας διαβούλευσης κατόπιν αιτημάτων των συμμετεχόντων σε αυτή, τα 
οποία υποβάλλονται στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, όπως ορίζεται στο 
κείμενο της διαβούλευσης, το αργότερο τρείς [3] εργάσιμες ημέρες πριν τη λήξη της 
ορισθείσας ημέρας αποστολής των σχετικών απαντήσεων . 

2.-     Η Απόφαση της Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 
δημοσιεύεται στις ιστοσελίδες του Δήμου και του Δημοτικού Συμβουλίου, τόσο για 
την παράταση της διάρκειας δημόσιας διαβούλευσης , όσο και για τον ορισμό της 
νέας προθεσμίας για την υποβολή γνωμών και απόψεων από τους ενδιαφερόμενους 
φορείς . 

3.-       Αιτήματα σχετικά με παράταση της διάρκειας δημόσιας διαβούλευσης, που 
υποβάλλονται εκπρόθεσμα, δεν εξετάζονται από την Δημοτική Επιτροπή 
Διαβούλευσης . 

4.      Κατ’ εξαίρεση, σε περιπτώσεις επείγοντος, η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης 
με ανακοίνωσή της, η οποία δημοσιεύεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 
15 του παρόντος Κανονισμού, μπορεί να συντμήσει την ορισθείσα προθεσμία 
υποβολής των απαντήσεων. 

ΑΡΘΡΟ 15ο 

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης 
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1.-       Η Επιτροπή Δημόσιας Διαβούλευσης δημοσιεύει άμεσα μετά τη λήξη της 
διαβούλευσης, στις ιστοσελίδες του Δήμου και του Δημοτικού Συμβουλίου, αυτούσιες 
τις διατυπωμένες γνώμες και απόψεις των συμμετεχόντων στη συνεδρίαση της 
Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, εν όλω ή εν μέρει, με την επιφύλαξη του 
άρθρου 12 του παρόντος Κανονισμού . Δεν δημοσιεύονται κείμενα με υβριστικό 
περιεχόμενο ή με προσωπικά δεδομένα . 

2.-     Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης δημοσιεύει στις ιστοσελίδες του Δήμου και 
του Δημοτικού Συμβουλίου τα αποτελέσματα καθώς και τα συμπεράσματα από τη 
διαβούλευση, όπως αυτά προκύπτουν από τις διατυπωμένες γνώμες και απόψεις των 
συμμετεχόντων, το αργότερο εντός εξήντα [60] ημερών από τη λήξη της δημόσιας 
διαβούλευσης . 

3.-     Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβουλευθούν τη Δημοτική Επιτροπή 
Διαβούλευσης ή να λάβουν αντίγραφα: 

             [α] μετά τη λήξη της διαβούλευσης των απόψεων των συμμετεχόντων, με 
την επιφύλαξη των άρθρων 9 και 12 του παρόντος Κανονισμού για την τήρηση της 
εμπιστευτικότητας των υποβληθέντων στοιχείων και των πρακτικών όσων 
διαβουλεύσεων διενεργήθηκαν με ημερίδα ή συνέδριο, λόγω επείγοντος και , 

              [β] της απόφασης γνωμοδότησης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 
με τα αποτελέσματα της διενεργηθείσας διαβούλευσης . 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο 

Ματαίωση Δημόσιας Διαβούλευσης 

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης δύναται, με απόφασή της να ματαιώσει τη 
συνέχιση κάποιας δημόσιας διαβούλευσης, σε όποιο στάδιο κι’ αν βρίσκεται, ιδίως αν 
περιέλθουν σε γνώση της νέα στοιχεία ή στοιχεία που δεν της είχαν γνωστοποιηθεί 
όταν αποφάσισε τη διεξαγωγή της . 

 

ΑΡΘΡΟ 17ο 

Τήρηση Αρχείου 

1.-  Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης τηρεί έντυπα ή και ηλεκτρονικό αρχείο 
διαβουλεύσεων. 

2.- Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης τηρεί ηλεκτρονικό σημείο πληροφόρησης στο 
οποίο παρατίθενται όλα τα κείμενα των δημόσιων διαβουλεύσεων, τα αποτελέσματα 
αυτών καθώς και τα συμπεράσματα της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης από τις 
διαβουλεύσεις , με εξαίρεση τις πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα . 
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ΑΡΘΡΟ 18ο 

Γραμματεία Επιτροπής - Πρακτικά Συνεδριάσεων 

1.- Η γραμματειακή υποστήριξη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης γίνεται από 
τις Υπηρεσίες του δήμου και τηρούνται πρακτικά στα οποία καταγράφονται όλες οι 
γνώμες και απόψεις που διατυπώθηκαν .  

2.- Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης διατυπώνει τη γνώμη της μετά από σχετική 
συζήτηση. Στην εισήγησή της αναγράφονται όλες οι γνώμες που διατυπώνονται. 

 

ΑΡΘΡΟ 19ο 

‘Εναρξη Ισχύος του παρόντος Κανονισμού 

Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει από την ημερομηνία ψήφισής του από το 

Δημοτικό Συμβούλιο Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος . 

 

Κατά της παραπάνω απόφασης τάχθηκαν (μειοψήφισαν) τρείς Δημοτικοί Σύμβουλοι, 

ήτοι οι κ.κ. Β. Βαλασσάς, Δ.-Ε. Γκούμα, Στ. Πολίτης, για λόγους που αναλυτικά 

αναγράφονται στα πρακτικά της Συνεδρίασης. 

 
B. Η παρούσα Απόφαση να αποσταλεί για έλεγχο νομιμότητας και να αναρτηθεί στην 

ιστοσελίδα του Δήμου.  

 
 

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 47/2011. 
 
 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡ. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ                            ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 

Κανταρέλης Δημήτριος 

Μπόβος Χαράλαμπος 

Παπανίκα Αικατερίνη 

Κότσιρας Παύλος 

Παϊδας Αδαμάντιος 
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Χωρινός Ζαχαρίας 

Καβακοπούλου-Σταματιάδου Αγανίκη 

Σιμιγδαλά Ειρήνη 

Νικολόπουλος Φώτιος 

Παπαλουκά Ευτυχία 

Λαζαρίδης Πέτρος 

Δημακόπουλος Χρήστος 

Κουτσάκης Μιχαήλ 

Αγαγιώτου Βασιλική 

Παπανικολάου Νικόλαος 

Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 

Καλόστος Ιερόθεος 

Παπακώστας Γεώργιος 

Καραβίας Γεώργιος 

Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαμπος 

Τομπούλογλου Ιωάννης 

Γραμμένος Σπυρίδων 

Κοσκολέτος Σωτήριος 

Κοπελούσος Χρήστος 

Κόντος Σταύρος 

Κοσμά Σταυρούλα 

Βαλασσάς Βεργής 

Γκούμα Δανάη - Εύα 

     Πολίτης Σταύρος 

Μάλλιος Κλεομένης-Αθανάσιος 
 

Δερμανούτσου Δήμητρα, Πρόεδρος Συμβουλίου Δημ. Κοιν. Ν. Φιλαδέλφειας 

Ναθαναήλ Κυριακή, Πρόεδρος Συμβουλίου Δημ. Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο                     Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

Η Υπεύθυνη Διεκπ/σεως                       ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 

Αρχείου-Πρωτοκόλλου 

 

Ελ. Σούλα 
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Κοιν.: 

1. Γραφείο Δημάρχου  
2. Γραφείο Αντιδημάρχων 
3. Νομική Υπηρεσία  
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