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«Ανοιχτή πρόσκληση συγκρότησης Δημοτικής Επιτροπής
Διαβούλευσης του Δήμου Ωρωπού»

                                          Ο Δήμαρχος Ωρωπού:

Σε εφαρμογή του άρθρου 76 «Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης» του Ν.3852/2010 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), όπως αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 78 του Ν.4555/2018, προσκαλεί να καταθέσουν εγγράφως τη βούλησή τους οι
εκπρόσωποι 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 (που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου 
Ωρωπού)

Η διάρκεια της θητείας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ακολουθεί τη θητεία
των  Δημοτικών  Αρχών,  ενώ  ο  συνολικός  αριθμός  των  μελών  της,
συμπεριλαμβανομένου  του  προέδρου,  μπορεί  να  είναι  από  είκοσι  πέντε  (25)  έως
πενήντα (50) μέλη.

Οι δημότες συμμετέχουν σε αριθμό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των μελών
εκπροσώπων φορέων των περιπτώσεων α’ έως θ’ ορίζονται δημότες ως μέλη μετά
από κλήρωση, μεταξύ των εγγεγραμμένων σε ειδικό κατάλογο που τηρείται στο δήμο
και  που  μπορεί  να  εγγράφεται  κάθε  δημότης  που  είναι  εγγεγραμμένος  στους
εκλογικούς καταλόγους, του Δήμου Ωρωπού.

Στη  δημοτική  επιτροπή  διαβούλευσης  προεδρεύει  ο  Πρόεδρος  του  Δημοτικού
Συμβουλίου.



 ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ 

Οι υποψηφιότητες των μελών υποβάλλονται εγγράφως μέχρι και την 31η  Ιανουαρίου
2020 κατά  τις  εργάσιμες  ημέρες  και  ώρες,  στο  Δημαρχείο  του  Δήμου  Ωρωπού
ειδικότερα στο τμήμα πρωτοκόλλου απευθυνόμενοι  στον Πρόεδρο του Δημοτικού
Συμβουλίου και ηλεκτρονικά στις διεύθυνση: info@oropos.gov.gr

Όλες  οι  υποψηφιότητες  πρέπει  να  περιλαμβάνουν  τα  απαραίτητα  στοιχεία
επικοινωνίας (Επωνυμία με σφραγίδα / Ονοματεπώνυμο Δημότη, τηλέφωνο, ταχ/κή
διεύθυνση, Τ.Κ., ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (εφόσον υπάρχει) )

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιοποιηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ωρωπού 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα: 2295320345 & 22950-38538. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Γεώργιος  Απ. Γιασημάκης

Επισυναπτόμενα Έγγραφα:

1) Αίτηση-Δήλωση Συμμετοχής στην Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου  Ωρωπού.



 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 

 
 

ΑΙΤΗΣΗ   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 

 
Με τη παρούσα αίτηση εκφράζω το ενδιαφέρον συμμετοχής μου στη Δημοτική επιτροπή 
Διαβούλευσης του Δήμου Ωρωπού. 
 
Α. Εκπρόσωπος Φορέα * 
 
 
Β. Δημότης * 
 
 

*Σημειώστε το αντίστοιχο τετράγωνο. 
 
 
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 
 
Ονοματεπώνυμο: 
 
Πατρώνυμο:  
 
Διεύθυνση: 
(Οδός, Πόλη , ΤΚ) 
Εκπαίδευση:  
 
Επάγγελμα: 
 
Τηλέφωνο σταθερό: 
 
Τηλέφωνο κινητό: 
 
Φαξ: 
 
Email: 
 
Εκπρόσωπος Φορέα: 
(όπου απαιτείται) 

 
 
 
 
 
 
 
 


