
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ 

 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της αρίθµ. 14/2011 συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Στυλίδας, 
Αρ. Απόφασης: 145/2011 
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση κανονισµού λειτουργίας  επιτροπής διαβούλευσης  
Εισηγητής:  

 
Στη Στυλίδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 15η του µήνα Ιουνίου του έτους 2011  και ώρα 

6:00 µµ συνήλθε σε δηµόσια τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ύστερα από την αρίθµ. 8009 – 
10/6/2011 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύµβουλο σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 µελών ήταν 
παρόντα τα 24 µέλη του ήτοι: 

 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
1) ΒΕΤΤΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΥΤΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
2)  ΜΑΝΤΕ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΑΛΑΓΚΑΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ  
3)  ΒΕΛΕΣΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΖΑΡΓΑΝΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
4)  ΚΟΝΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Οι οποίοι δεν προσήλθαν 
5)  ΠΕΤΕΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ αν και προσκλήθηκαν νόµιµα 
6)  ΑΓΑΠΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
7)  ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
8)  ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
9)  ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
10) ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
11) ΘΗΒΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
12) ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
13) ΤΣΙΟΥΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
14) ΒΡΥΝΙΩΤΗ-ΚΑΤΡΑΝΗ ΚΩΣΤΟΥΛΑ  
15) ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ-ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΗ ΑΛΕΚΑ  
16) ΚΑΤΣΙΚΟΝΟΥΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  
17) ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
18) ΜΠΕΡΤΣΙΜΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  
19) ΠΑΠΑ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
20) ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
21) ΣΠΥΡΟΚΩΣΤΑ-ΒΟΡΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  
22) ΣΤΑΘΕΛΑΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ  
23) ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
24) ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ-ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
1)  ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Κ. ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ 
2)  ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 
3)  ΦΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Τ.Κ. ΑΥΛΑΚΙΟΥ 
4)  ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Τ.Κ. ΑΧΙΝΟΥ 
5)  ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Τ.Κ. ΑΧΛΑ∆ΙΟΥ 
6)  ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Τ.Κ. ΓΛΥΦΑΣ 
7)  ΧΑΡΜΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Τ.Κ. ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ 
8)  ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Τ.Κ. ΠΑΛΙΟΚΕΡΑΣΙΑΣ 
9)  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΖΑΧΟΥ ΕΥΡΥ∆ΙΚΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Τ.Κ. ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ 
10) ΛΑΪΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Τ.Κ. ΡΑΧΩΝ 
11) ΨΥΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Τ.Κ. ΣΠΑΡΤΙΑΣ 

 

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης την 6:00 µµ ώρα για συζήτηση και λήψη απόφασης 



στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης 

 Ο ∆ήµαρχος ΓΚΛΕΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ προσκλήθηκε και παρίσταται στην συνεδρίαση. 

Στην συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και ο Κων/νος Στρωµατιάς, υπάλληλος του ∆ήµου, για την τήρηση των 
πρακτικών 

Ο Πρόεδρος  ανακοίνωσε το θέµα και έδωσε το λόγο στον Αντιδήµαρχο του ∆ήµου Στυλίδας κ. Χρονόπουλο 
Ιωάννη, ο οποίος έθεσε υπόψη του συµβουλίου την  αριθµ. 6/2011 απόφαση  της ∆ηµοτικής Επιτροπής 
∆ιαβούλευσης η οποία  έχει ως εξής : 
       Στο  άρθρο 63  παρ. η του ν.3852/2010 ορίζεται ότι µία από τις αρµοδιότητες της  Εκτελεστικής Επιτροπής 
είναι και η εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο του σχεδίου του κανονισµού ∆ιαβούλευσης. 

      Η ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης αποτελεί το σηµαντικότερο όργανο αµφίδροµης επικοινωνίας µε τους 
πολίτες και τους φορείς του ∆ήµου µας. 

    Κατόπιν των ανωτέρω θέτω υπόψη σας σχέδιο του Κανονισµού ∆ιαβούλευσης και παρακαλώ να ψηφίσετε 
σχετικά. 

    Η Εκτελεστική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της 

• Την εισήγηση  
• Τις διατάξεις του άρθρου  63 του Ν. 3852/2010 και µετά από διαλογική συζήτηση  
 

                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 Εισηγείται  στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο το σχέδιο του Κανονισµού ∆ιαβούλευσης  του ∆ήµου Στυλίδας το οποίο 
έχει ως εξής: 

Άρθρο 1  

Πεδίο εφαρµογής 

Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει όλα τα θέµατα 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.  

Άρθρο 2  

Σκοπός των διαβουλεύσεων 

Η διαβούλευση έχει ως σκοπό να δώσει την δυνατότητα στα µέλη της ∆ηµοτικής Επιτροπής 

∆ιαβούλευσης να εκφράσουν τις απόψεις τους επί συγκεκριµένων ζητηµάτων και µέτρων έτσι ώστε, 

ιδίως, η ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης να διαµορφώσει ολοκληρωµένη άποψη για θέµατα 

γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων της. 

Η διατύπωση γνώµης από τη δηµοτική επιτροπή διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική 

δηµόσια 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. 

Άρθρο 3  

Γενικές αρχές 

1. Η διαβούλευση διενεργείται σύµφωνα µε τις αρχές τις διαφάνειας, της αµεροληψίας της 



αντικειµενικότητας και της ίσης µεταχείρισης. 

2. Η  διατύπωση  του  κειµένου της διαβούλευσης γίνεται  µε τρόπο  σαφή, κατανοητό και ορισµένο ως 

προς τον καθορισµό των ενδιαφεροµένων και άµεσα επηρεαζόµενων, από τις προτεινόµενες ρυθµίσεις, 

µερών. 

3. Η   διαβούλευση    διεξάγεται   κατά   τέτοιον   τρόπο   ώστε   τα µέλη της ∆ηµοτικής Επιτροπής 

∆ιαβούλευσης να µπορούν να ενηµερωθούν ως προς τη διενέργεια, το σκοπό, την έναρξη και τη διάρκεια 

αυτής. 

4. Η δηµοτική επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνει τη γνώµη της µετά από τη σχετική συζήτηση ενώ στην 

εισήγησή της προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αναγράφονται όλες οι γνώµες που διατυπώνονται στη δηµόσια 

διαβούλευση. 

5. Σε κάθε περίπτωση, το κείµενο της διαβούλευσης έχει χαρακτήρα γνωµοδότησης προς το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο και συνεπώς δεν δεσµεύει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ως προς το περιεχόµενο των 

αποφάσεων που πρόκειται να λάβει. 

Άρθρο 4  

∆οµή και Περιεχόµενο των κειµένων των ∆ηµοσίων ∆ιαβουλεύσεων 

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, προθεσµία κατάθεσης απαντήσεων, τρόπο υποβολής απόψεων σύµφωνα µε 

το άρθρο 5 και τυχόν περιορισµό ως προς την έκταση των απαντήσεων των µελών της ∆ηµοτικής Επιτροπής 

∆ιαβούλευσης, 

γ. κυρίως κείµενο, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και  

δ. παραρτήµατα. 

2. Το κυρίως κείµενο της δηµόσιας διαβούλευσης δύναται να περιέχει ιδίως: 

α. ανάλυση του σχετικού νοµικού πλαισίου, 

β. περιγραφή ζητηµάτων που αφορούν τους τοµείς τοπικού ενδιαφέροντος ή/και προτεινόµενα µέτρα, 

γ. την ακολουθούµενη διεθνή πρακτική επί παροµοίου θέµατος,  

δ. σχέδιο απόφασης που σκοπεύει να εκδώσει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, 

ε. ειδικό ερωτηµατολόγιο επί του οποίου οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να απαντήσουν και 

στ. εκτίµηση του κόστους και των ωφελειών της σκοπούµενης ρύθµισης ή µέτρου, µέσω σχετικών 

οικονοµικών αναλύσεων. 

Άρθρο 5  

Υποβολή απόψεων στη δηµόσια διαβούλευση 

1. Οι απόψεις των µελών της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης και της τυχόν ηλεκτρονικής 

διαβούλευσης υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα. 



2. Στις συνεδριάσεις της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης 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. 

3. Κατά τη συνεδρίαση της, 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) ∆ύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχοµένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι 

οποίες εκδίδονται σύµφωνα µε το άρθρο 79 του Κ.∆.Κ. 

Άρθρο 6 

∆ιαδικασία ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης 

1. 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. 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.  

2. 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 εισήγησή της αναγράφονται όλες 
οι γνώµες που διατυπώνονται. 

3. 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. 

Άρθρο 7  

∆ιάρκεια διεξαγωγής των διαβουλεύσεων 

1. Η διάρκεια κάθε ηλεκτρονικής δηµόσιας διαβούλευσης είναι κατ' αρχήν 10 µέρες. 

2. Η ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης δύναται να ορίσει µεγαλύτερο ή µικρότερο χρονικό διάστηµα ως 

διάρκεια µιας δηµόσιας διαβούλευσης, το οποίο σε καµία περίπτωση δεν υπερβαίνει τους τρεις 

µήνες, λαµβάνοντας υπόψη, ιδίως: 

α. την τυχόν επείγουσα ανάγκη για τη λήψη µέτρων επί συγκεκριµένων ζητηµάτων αναφορικά µε τις 

ηλεκτρονικές επικοινωνίες, 



β. την πολυπλοκότητα των θεµάτων που θίγονται στη δηµόσια διαβούλευση, 

γ. την διενέργεια, προγενέστερα, διαβουλεύσεως για το ίδιο ή για ζήτηµα σχετικό µε το αντικείµενο της 

διαβούλευσης, 

δ. το συµβιβάσιµο µε άλλες ταχθείσες προθεσµίες δράσης, 

ε) άλλες συνθήκες που επικρατούν κατά τη διενέργεια της δηµόσιας διαβούλευσης και µπορούν να 

επηρεάσουν το χρόνο που απαιτείται από τους ενδιαφερόµενους φορείς για την αποστολή απαντήσεων  

στην εν λόγω δηµόσια διαβούλευση. 

Άρθρο 8  

Παράταση του χρόνου διενέργειας των διαβουλεύσεων 

1. Ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης δύναται να παρατείνει τη διάρκεια  δηµόσιας 

διαβούλευσης κατόπιν αιτηµάτων των συµµετεχόντων σε αυτή, τα οποία υποβάλλονται στην ∆ηµοτική 

Επιτροπή ∆ιαβούλευσης, όπως ορίζεται στο κείµενο της διαβούλευσης, το αργότερο τρεις (3) εργάσιµες 

ηµέρες πριν τη λήξη της ορισθείσας προθεσµίας αποστολής των σχετικών απαντήσεων. 

2. Η Απόφαση του Προέδρου της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης για παράταση της διάρκειας 

δηµόσιας διαβούλευσης, και ο ορισµός νέας προθεσµίας υποβολής γνωµών και απόψεων από τους 

ενδιαφερόµενους φορείς, ανακοινώνεται στο δικτυακό τόπο του ∆ήµου. 

3. Αιτήµατα σχετικά µε παράταση της διάρκειας δηµόσιας διαβούλευσης, που υποβάλλονται 

εκπρόθεσµα δεν εξετάζονται από την ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης. 

4. Κατ' εξαίρεση, σε περιπτώσεις επείγοντος, η ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης µε ανακοίνωση της, η 

οποία δηµοσιεύεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 7 του παρόντος Κανονισµού, µπορεί να 

συντµήσει την ορισθείσα προθεσµία υποβολής των απαντήσεων. 

Άρθρο 9 

Αποτελέσµατα ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης 

1. Η ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης δηµοσιεύει άµεσα µετά τη λήξη της διαβούλευσης, στην ιστοσελίδα του 

∆ήµου, αυτούσιες τις διατυπωµένες γνώµες και απόψεις των συµµετεχόντων στη συνεδρίαση της ∆ηµοτικής 

Επιτροπής ∆ιαβούλευσης εν όλω ή εν µέρει µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 10 του παρόντος 

Κανονισµού. ∆εν δηµοσιεύονται κείµενα µε υβριστικό περιεχόµενο.   

2. Η ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης δηµοσιεύει στην ιστοσελίδα του ∆ήµου τα αποτελέσµατα καθώς 

και τα συµπεράσµατά της 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 στη ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης ή να λάβουν 

αντίγραφα: 

α. µετά τη λήξη της διαβούλευσης των απόψεων των συµµετεχόντων, µε την επιφύλαξη των άρθρων 6 

και 10 του παρόντος Κανονισµού για την τήρηση εµπιστευτικότητας των υποβληθέντων στοιχείων, 

και των πρακτικών όσων διαβουλεύσεων διενεργήθηκαν µε ηµερίδα ή συνέδριο, 



λόγω επείγοντος, 

β. της απόφασης- γνωµοδότησης της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης µε τα αποτελέσµατα της 

διενεργηθείσας διαβούλευσης, 

Άρθρο 10  

Τήρηση εµπιστευτικότητας 

1. Οι γνώµες και απόψεις των µελών της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης και των λοιπών συµµετεχόντων 

κατά την διαδικασία της δηµόσιας διαβούλευσης, είναι αυστηρά εµπιστευτικές, εφόσον έχουν χαρακτηρισθεί 

ως τέτοιες από τη ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης, ή συνάγεται τούτο σαφώς από τη φύση των 

περιεχόµενων στις γνώµες τους στοιχείων. 

2. Η ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης δεν αποκαλύπτει οποιαδήποτε πληροφορία που καλύπτεται από 

το επαγγελµατικό   απόρρητο, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου (3) του παρόντος άρθρου. 

3. Η υποχρέωση της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης 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. 

Άρθρο 11  

Ματαίωση ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης 

Η ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης δύναται, µε απόφασή της ανά πάσα στιγµή να µαταιώσει τη 

συνέχιση κάποιας δηµόσιας διαβούλευσης, σε όποιο στάδιο και αν βρίσκεται, ιδίως αν περιέλθουν σε γνώση 

της νέα στοιχεία ή στοιχεία που δεν της είχαν γνωστοποιηθεί όταν αποφάσισε τη διεξαγωγή της. 

Άρθρο 12  

Τήρηση Αρχείου 

1. Η ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης τηρεί έντυπα ή και ηλεκτρονικά αρχείο διαβουλεύσεων. 

2. Η ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης τηρεί ηλεκτρονικά κεντρικό σηµείο πληροφόρησης στο οποίο 

παρατίθενται  όλα  τα  κείµενα των δηµοσίων διαβουλεύσεων, τα αποτελέσµατα αυτών καθώς και τα 

συµπεράσµατα της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης από  τις διαβουλεύσεις, µε εξαίρεση τις 

πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα. 

Άρθρο 13  

Έναρξη ισχύος 

Η  ισχύς του παρόντος Κανονισµού  αρχίζει από την  ηµεροµηνία ψήφισής του από το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο.  

Το δηµοτικό συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση  και αφού έλαβε υπόψη του την αριθµ. 6/2011 
απόφαση της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης Στυλίδας  

 
 
                                                                   Αποφασίζει  

 



Ψηφίζει τον κανονισµό λειτουργίας της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης  Στυλίδας, κατά πλειοψηφία 
µειοψηφούντος του ∆.Σ. κ. Οικονόµου Χρήστου ο οποίος τον καταψήφισε, όπως αυτός αναφέρεται στην αριθµ.  
6/2011 απόφασή της. 
 

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                         ΤΑ ΜΕΛΗ 

                  ΒΕΤΤΑΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ               ΠΡΕΜΕΤΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ                               ΤΥ 


