
 
 

 

 

 

Γεσηέρα 21 Οκηωβρίοσ 2019 

ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ση.Βαλιάνος: Η διαβούλεσζη με ηοσς πολίηες, ζσζηαηικό ηης θιλοζοθίας μας. 

Πξόζθιεζε πξνο δεκόηεο, θνξείο, ζπιιόγνπο θαη νξγαλώζεηο (κε αλαγλώξηζε από ην 

Πξωηνδηθείν) λα εθθξάζνπλ ως ηην Παραζκεσή 15 Νοεμβρίοσ ην ελδηαθέξνλ ηνπο 

γηα ζπκκεηνρή ζηε Γημοηική Δπιηροπή Γιαβούλεσζης, απεπζύλεη ν Δήκνο 

Αξηζηνηέιε. 

 

Σε ζρεηηθή δήιωζε ν Γήμαρτος Αριζηοηέλη Σηέλιος Βαλιάνος, επηζεκαίλεη: «Η 

δηαβνύιεπζε κε ηνπο πνιίηεο επί δεηεκάηωλ πνπ αθνξνύλ ηελ θαζεκεξηλόηεηά ηνπο, 

απνηειεί έθθξαζε δεκνθξαηίαο ηελ νπνία επηδηώθνπκε, όρη απιώο επεηδή ην νξίδεη ν 

λόκνο, αιιά επεηδή απνηειεί αλαπόζπαζην ζπζηαηηθό ηεο θηινζνθίαο καο γηα έλαλ 

ζύγρξνλν ηξόπν δηνίθεζεο ηνπ Δήκνπ κε δηαξθή ινγνδνζία πξνο ηνπο ζπκπνιίηεο καο. 

Φπζηθά δελ πεξηνξίδεηαη ε επηθνηλωλία καο ζηελ ιεηηνπξγία κηαο επηηξνπήο, αιιά 

πξνηξέπω ηνπο ζπκπνιίηεο κνπ, λα αμηνπνηήζνπλ θαη ην ελ ιόγω ζεζκηθό εξγαιείν.» 

 

Η επηηξνπή ζα ζπγθξνηεζεί ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ Ν. 3852/2010, 

όπωο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 78 ηνπ Ν.4555/18, ηα δε ελδηαθεξόκελα λνκηθά 

πξόζωπα, ζα πξέπεη λα απνζηείινπλ ζρεηηθά έγγξαθά ηνπο, κε ηα νπνία ζα νξίδεηαη ην 

όλνκα θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλωλίαο (ππνρξεωηηθά θαη δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ 

ηαρπδξνκείνπ e-mail) ηνπ πξνηεηλόκελνπ εθπξνζώπνπ ηνπο θαη ηνπ αλαπιεξωηή ηνπ 

ζηελ Δεκνηηθή Επηηξνπή Δηαβνύιεπζεο.  

 

Οη ελδηαθεξόκελνη, ζπιινγηθνί θνξείο θαη δεκόηεο, κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ ηα ζρεηηθά 

έγγξαθά ηνπο ζηελ έδξα ηνπ Δήκνπ, ζηελ Ιεξηζζό, ζηελ Δ/λζε: Δήκνο Αξηζηνηέιε, 

Γξαθείν Δεκάξρνπ, Τ.Κ. 630 75 Ιεξηζζόο (ζηνηρεία επηθνηλωλίαο: ηει. 23773 50003, 

θαμ: 23770 24120, e-mail: dimarchos@dimosaristoteli.gr).  

 

Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο ηωλ κειώλ ηεο δεκνηηθήο επηηξνπήο δηαβνύιεπζεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πξνέδξνπ, κπνξεί λα είλαη από είθνζη πέληε (25) έωο 

πελήληα (50) κέιε.  

Σηε δεκνηηθή επηηξνπή δηαβνύιεπζεο ζπκκεηέρνπλ θαη δημόηες, ζε αξηζκό ίζν κε ην 

έλα ηξίην (1/3) ηνπ αξηζκνύ ηωλ κειώλ εθπξνζώπωλ θνξέωλ, νη νπνίνη νξίδνληαη κεηά 

από θιήξωζε, κεηαμύ ηωλ εγγεγξακκέλωλ ζε εηδηθό θαηάινγν πνπ ηεξείηαη ζην δήκν 

θαη ζηνλ νπνίν κπνξεί λα εγγξάθεηαη θάζε δεκόηεο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνο ζηνπο 

εθινγηθνύο θαηαιόγνπο ηνπ δήκνπ.  
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