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ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ 

Α.Γ.Α.: ΒΟΝΥΩΗ8-ΟΟ8 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Τστικό, 01-11-2011 

ΓΖΚΝΠ ΦΗΙΝΘΔΖΠ – ΤΣΗΘΝ  

Καραθωνοδρόμοσ 95 Τστικό Ρ.Θ. 15452 Αρ. Απόθ.: 285 

 Αρ. Ξρωη.: 23012/01-11-2011 

 

ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ 

ΑΞΝ ΡΝ ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΡΖΠ ΑΞΝ 27-10-2011 26ης ΠΛΔΓΟΗΑΠΔΥΠ ΡΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ 

ΓΖΚΝ ΦΗΙΝΘΔΖΠ – ΤΣΗΘΝ 

 

 Πην Τπρηθφ ζήκεξα ζηηο είκοζι επηά (27) ηνπ κελφο Νκηωβρίοσ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα Ξέμπηη θαη 

ψξα 18:00 ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, απνηεινχκελν απφ ηνπο: 

 

ΞΑΟΝΛΡΔΠ ΑΞΝΛΡΔΠ 

ΑΙΔΜΝΞΝΙΝ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ ΣΑΙΑΕΥΛΗΡΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 

ΠΝΚΞΑΠΑΘΖ – ΞΑΞΑΓΖΚΝΙΖ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΑ ΓΑΛΗΖΙ – ΕΑΦΟΑΘΝΞΝΙΝ ΠΝΦΗΑ 
ΞΔΡΟΗΡΠΖ – ΚΝΟΑΛΡ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ ΘΝΚΛΖΛΝ – ΘΝΚΞΑ ΑΛΛΑ 

ΠΑΚΑΟΝΞΝΙΝΠ ΒΟΥΛ – ΞΑΙΝΠ ΡΠΑΚΖΠ ΑΛΓΟΔΑΠ 
ΞΑΞΑΣΟΝΛΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ  

ΑΛΡΞΑ – ΘΝΓΘΝΙΝ ΓΗΝΛΠΗΑ  
ΚΑΕΑΟΑΘΖΠ ΓΔΟΑΠΗΚΝΠ – ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ  

ΙΑΒΓΑ ΔΙΔΛΖ  

ΓΝΛΓΝΙΑΘΖ ΔΙΔΛΖ  
ΓΑΙΑΛΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ  

ΒΑΘΗΟΡΕΖ ΡΗΡΗΘΑ  
ΘΑΛΔΙΙΑΘΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ  

ΑΛΓΟΝΙΗΓΑΘΖΠ ΚΗΣΑΖΙ  

ΣΑΟΝΘΝΞΝΠ ΞΑΛΡΔΙΖΠ  
ΞΙΗΥΡΑ ΣΟΠΝΙΑ  

ΣΑΛΑΘΝΙΑΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ  
ΘΑΟΗΥΡΖΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ  

ΓΑΡΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ – ΑΙΘΗΒΗΑΓΖΠ  
ΚΞΑΡΕΑΘΖ ΚΑΟΗΑ  

ΟΑΞΡΖ ΕΥΖ  

ΡΟΔΕΝ – ΠΘΝΟΝΓΗΑΛΛΖ ΚΑΟΗΑ – ΔΙΔΛΖ  
ΝΗΘΝΛΝΚΗΓΖΠ ΘΔΝΦΟΑΠΡΝΠ  

ΘΑΒΑΙΑΟΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ  
 

 Ππλήιζε παξφληνο θαη ηνπ Γεκάξρνπ Ξαληειή Μπξηδάθε, ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε ζην Γεκνηηθφ 

Θαηάζηεκα επί ηεο νδνχ Καξαζσλνδξφκνπ 95, χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκ. πξση. 22168/21-10-2011 έγγξαθε 

πξφζθιεζε ηεο Ξξνέδξνπ, πνπ επηδφζεθε θαη δεκνζηεχζεθε λφκηκα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 

ηνπ Λ. 3852/2010, γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ επί ησλ θαησηέξσ ζεκάησλ Ζ.Γ. θαη Δ.Ζ.Γ.. 

 

 Ξξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο δηαπηζηψζεθε φηη επί ζπλφινπ είθνζη επηά (27) Γεκνηηθψλ 

Ππκβνχισλ παξφληεο ήηαλ είθνζη δχν (22) θαη απφληεο πέληε (5) ήηνη νη θ.θ. Σαιαδσλίηεο Γεκήηξηνο, Γαληήι – 

Εαθξαθνπνχινπ Πνθία, Θνκλελνχ – Θνχκπα Άλλα, Κπαηδάθε Καξία θαη Ρζάκεο Αλδξέαο. 

 

 Ζ Γεκνηηθή Πχκβνπινο θ. Κπαηδάθε Καξία πξνζήιζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 3νπ ζέκαηνο Ζ.Γ.. 

 

 Ζ Γεκνηηθή Πχκβνπινο θ. Πνπκπαζάθε – Ξαπαδεκνχιε Θσλζηαληίλα απερψξεζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 

1νπ ζέκαηνο Ζ.Γ.. Ν Γεκνηηθφο Πχκβνπινο θ. Νηθνλνκίδεο Θεφθξαζηνο απερψξεζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 3νπ 

ζέκαηνο Ζ.Γ.. Νη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη θ.θ. Αληχπα – Θνχγθνπινπ Γηνλπζία θαη Θαξηψηεο Αιέμαλδξνο 

απερψξεζαλ θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 10νπ ζέκαηνο Ζ.Γ.. Ζ Γεκνηηθή Πχκβνπινο θ. Οάπηε Εσή απερψξεζε θαηά 
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ηε ζπδήηεζε ηνπ 16νπ ζέκαηνο Ζ.Γ.. Ζ Γεκνηηθή Πχκβνπινο θ. Ρξέδνπ – Πθνπξνγηάλλε Καξία - Διέλε 

απερψξεζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 19νπ ζέκαηνο Ζ.Γ.. 

 

 Πηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ θαη ν ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Γεψξγηνο 

Κνχηζηνο. 

 

ΘΔΚΑ 1ο Ζ.Γ. 

Έγκριζη κανονιζμού λειηοσργίας ηοσ Γημοηικού Πσμβοσλίοσ  

ηοσ Γήμοσ Φιλοθέης – Τστικού. 

 

 Δηζεγνχκελε ην αλσηέξσ ζέκα ε Ξξφεδξνο είπε: 

 Θέησ ππφςε ζαο ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ν νπνίνο έρεη σο αθνινχζσο: 

 

«ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ  

ΓΖΚΝ ΦΗΙΝΘΔΖΠ – ΤΣΗΘΝ» 

 

ΝΟΓΑΛΑ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΡΝ ΓΖΚΝ 

 Ν Γήκνο δηνηθείηαη απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, ηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ηελ Δπηηξνπή Ξνηφηεηαο 

Εσήο, ηελ εθηειεζηηθή επηηξνπή θαη ηνλ Γήκαξρν. Ξέξαλ ησλ αλσηέξσ, ε Γεκνηηθή Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο, ν 

Ππκπαξαζηάηεο ηνπ Γεκφηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο θαη ην Ππκβνχιην Έληαμεο Κεηαλαζηψλ ιεηηνπξγνχλ σο λέα 

ζπκκεηνρηθά θαη δηακεζνιαβεηηθά φξγαλα ηνπ Γήκνπ. 

ΑΟΘΟΝ 1 

ΓΔΛΗΘΔΠ ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ 

1. Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην δηεπζχλεη θαη ξπζκίδεη φιεο ηηο ηνπηθέο ππνζέζεηο ζχκθσλα µε ηηο αξρέο ηεο 

επηθνπξηθφηεηαο θαη ηεο εγγχηεηαο, µε ζηφρν ηελ πξνζηαζία, ηελ αλάπηπμε θαη ηε ζπλερή βειηίσζε ησλ 

ζπκθεξφλησλ θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. 

2. Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην εθθξάδεη θαη δηαηππψλεη ηηο ζέζεηο ηνπ ζε ζέκαηα ηνπηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη 

γλσκνδνηεί νπνηεδήπνηε δεκφζηεο αξρέο ή αξκφδηα φξγαλα δεηνχλ ηε γλψκε ηνπ. 

3. Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην απνθαζίδεη, θαηά ηεθκήξην αξκνδηφηεηαο, γηα φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην 

Γήκν -εθηφο απφ εθείλα πνπ αλήθνπλ µε ξεηή δηάηαμε λφκνπ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Γεκάξρνπ ή άιινπ 

νξγάλνπ ηνπ Γήκνπ ή γηα ζέκαηα πνπ ην ίδην κεηαβίβαζε ζε επηηξνπή- θαη ηδίσο γηα ζέκαηα ζηνπο ηνκείο 

ηεο Αλάπηπμεο, ηνπ Ξεξηβάιινληνο, ηεο Ξνηφηεηαο δσήο θαη ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο πφιεο, ηεο 

Απαζρφιεζεο, ηεο Ξξσηνβάζκηαο γείαο, ηεο Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγχεο, ηεο Ξαηδείαο θαη 

δηα Βίνπ Κάζεζεο, ηνπ Ξνιηηηζκνχ, ηνπ Αζιεηηζκνχ, θαη ηεο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο. 

4. Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ζπδεηά θαη λα δίλεη γεληθέο θαηεπζχλζεηο ζε άιια 

φξγαλα ηνπ Γήκνπ γηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη µε ηε δηνίθεζε, ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ θαη ησλ λνκηθψλ ηνπ πξνζψπσλ, δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ δηθαίνπ. 

5. Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην απνθαζίδεη µε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ µειψλ ηνπ γηα ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ ζε νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο πξνγξάκκαηα θαη κέηξα, µε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο 

θαηάξηηζεο θαη εθηέιεζήο ηνπο, εθφζνλ νη δξάζεηο ηνπο, αλεμαξηήησο εάλ ζπλάπηνληαη µε αξκνδηφηεηεο 

ησλ δήκσλ, ζπκβάιινπλ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ηελ θνηλσληθή πξφλνηα θαη ζπλνρή, ηελ 

πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία θαη ηελ ελ γέλεη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο (άξζξν 

96 Λ.3852/2010). 

6. Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην δχλαηαη λα ζπγθξνηεί ad hoc επηηξνπέο («εηδηθνχ ζθνπνχ») ηδίσο γηα ηελ 

επεμεξγαζία θαη εηζήγεζε ζεκάησλ µε εηδηθφ ηερληθφ ή επηζηεκνληθφ αληηθείκελν πνπ αλάγνληαη ζηηο 

αξκνδηφηεηεο ηνπ θαη νξίδεη ηα µέιε ησλ επηηξνπψλ απηψλ απφ εθπξνζψπνπο θνξέσλ θαη νξγαλψζεσλ, 

επηζηήκνλεο θαη άιινπο πνιίηεο µε εηδηθέο γλψζεηο ή επαγγεικαηηθή εκπεηξία, εμαζθαιίδνληαο ηε 

δηαπαξαηαμηαθή εθπξνζψπεζε ησλ αηξεηψλ ηνπ δήκνπ εθφζνλ ζπκκεηέρνπλ ζηηο επηηξνπέο απηέο. 
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ΑΟΘΟΝ 2 

ΔΗΓΗΘΔΠ ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ 

 Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην έρεη, εηδηθφηεξα, ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο: 

1. Απνθαζίδεη γηα ηελ έλσζε ηνπ Γήκνπ µε άιιν Γήκν θαη ηε δεκηνπξγία λένπ Γήκνπ µε ηελ απμεκέλε 

πιεηνςεθία ησλ ηξηψλ πέκπησλ (3/5) ησλ µειψλ ηνπ (άξζξν 3 Λ.3463/2006). 

2. Απνθαζίδεη γηα ηε κεηαθνξά ηεο έδξαο ηνπ Γήκνπ µε πιεηνςεθία ησλ δχν ηξίησλ (2/3) ηνπ ζπλνιηθνχ 

αξηζκνχ ησλ µειψλ ηνπ (άξζξν 6, παξ. 4 Λ.3463/2006). 

3. Ξξνηείλεη ηε κεηνλνκαζία ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Γεκνηηθψλ  Θνηλνηήησλ, πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί ζρεηηθφ 

πξνεδξηθφ δηάηαγκα πεξί ηνχηνπ (άξζξν 7, παξ. 1 Λ.3463/2006). 

4. Ξαξέρεη γλψκε ζην πνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, κεηά απφ 

ζχκθσλε γλψκε ησλ νηθείσλ ζπκβνπιίσλ θαη ησλ δεκνηηθψλ  θνηλνηήησλ, γηα ηελ έθδνζε ησλ 

πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ πνπ αθνξνχλ ηε ζπγρψλεπζε δεκνηηθψλ ή ηνπηθψλ θνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ ή 

ηελ έληαμε απηψλ ζε άιινλ φκνξν Γήκν εθφζνλ δηαηππψζεη ζχκθσλε γλψκε θαη ην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην ηνπ Γήκνπ ζηνλ νπνίν εληάζζνληαη νη θνηλφηεηεο απηέο (άξζξν 283, παξ. 5 Λ.3852/2010). Ζ 

ίδηα δηαδηθαζία αθνινπζείηαη θαη ζηε πεξίπησζε έληαμεο δεκνηηθψλ ή ηνπηθψλ θνηλνηήησλ άιινπ Γήκνπ 

ζην Γήκν. 

5. Θαηαξηίδεη θαη εγθξίλεη µε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ µειψλ ηνπ ηνλ θαλνληζκφ 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ µε ηελ ίδηα πιεηνςεθία. 

6. Απνθαζίδεη γηα ηελ νλνκαζία ζπλνηθηψλ, νδψλ θαη πιαηεηψλ χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο νηθείαο θνηλφηεηαο 

θαη ζχκθσλε γλψκε ηεο επηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 8 Λ.3463/2006. 

7. Πηελ πεξίπησζε πνπ ν δήκαξρνο έρεη ηεζεί ζε αξγία, απνθαζίδεη θαη νξίδεη ηνλ αληηδήκαξρν πνπ ζα 

αζθεί ηα θαζήθνληα δεκάξρνπ φζν δηαξθεί ε αξγία, κέζα ζε πξνζεζκία πέληε (5) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ 

ν δήκαξρνο ηέζεθε ζε αξγία. Κε ηελ ίδηα απφθαζε νξίδεηαη, γηα ηελ πεξίπησζε θσιχκαηνο ή απνπζίαο 

ηνπ αλσηέξσ νξηζζέληνο αληηδεκάξρνπ, πνηνο ζα είλαη αλαπιεξσηήο ηνπ, πνπ κπνξεί λα είλαη άιινο 

αληηδήκαξρνο ή δεκνηηθφο ζχκβνπινο ηνπ επηηπρφληνο ζπλδπαζκνχ (άξζξν 89, παξ. 2 Λ.3463/2006). 

8. Γλσκνδνηεί πξηλ απφ ηελ έθδνζε δηνηθεηηθψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ απφ ηηο θξαηηθέο αξρέο πνπ αθνξά 

ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηα ξπζκηζηηθά ή ρσξνηαμηθά ζρέδηα θαη ηηο απνθάζεηο ρσξνζέηεζεο 

εγθαηαζηάζεσλ θαη ινηπψλ δξαζηεξηνηήησλ γηα πξάμεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πεξηθέξεηα έσο δέθα (10) 

δήκσλ (άξζξν 77, παξ. 1α’ Λ.3463/2006). Ζ γλψκε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ πξέπεη λα παξέρεηαη 

ζηελ αξκφδηα αξρή κέζα ζε δχν (2) κήλεο, απφ ηφηε πνπ ν δήκνο έιαβε ην ζρεηηθφ εξψηεκα. 

9. Γλσκνδνηεί γηα ηηο πξάμεηο πνπ αθνξνχλ ηα πνιενδνκηθά ζρέδηα ζηε δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα ηνπ δήκνπ 

πνπ πξφθεηηαη λα ηζρχζνπλ νη πξάμεηο απηέο (άξζξν 77, παξ. 2 Λ.3463/2006). Ζ γλψκε ηνπ Γεκνηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ πξέπεη λα παξέρεηαη ζηελ αξκφδηα αξρή κέζα ζε δχν (2) κήλεο, απφ ηφηε πνπ ν δήκνο 

έιαβε ην ζρεηηθφ εξψηεκα. 

10. Γλσκνδνηεί επί πξνγξακκάησλ πνπ θαηαξηίδνπλ θξαηηθά ή πεξηθεξεηαθά φξγαλα γηα ηελ πεξηθεξεηαθή 

αλάπηπμε, ηελ ρσξνηαμία θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο φηαλ ηα πξνγξάκκαηα απηά αθνξνχλ ηε 

δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα ηνπ δήκνπ (άξζξν 77 παξ. 5 Λ.3463/2006). 

11. Απνθαζίδεη, µε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ µειψλ ηνπ, γηα ηελ έγθξηζε θαη ζχλαςε 

ζπκβάζεσλ δηαδεκνηηθήο θαη δηαβαζκηδηθήο ζπλεξγαζίαο ηνπ Γήκνπ (άξζξν 99 Λ.3852/2010). 

12. Απνθαζίδεη γηα ηελ έγθξηζε θαη ζχλαςε πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ ηνπ δήκνπ µε θνξείο ηεο παξ. 1 

άξζξνπ 100 Λ.3852/2010. 

13. Απνθαζίδεη γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ δήκνπ ζε δίθηπα δήκσλ θαη πεξηθεξεηψλ θαη γηα ηε ζχζηαζε δηθηχσλ 

καδί µε άιινπο δήκνπο θαη πεξηθέξεηεο, πνπ ιεηηνπξγνχλ µε ηε κνξθή αζηηθήο εηαηξείαο µε 

θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα θαηά ην άξζξν 741 ηνπ Αζηηθνχ Θψδηθα (άξζξν 101 Λ.3852/2010). 

14. Κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ µειψλ ηνπ κπνξεί λα απνθαζίδεη θαη λα κεηαβηβάδεη -

πέξαλ ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο – ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο ηνπ 

ζηα ζπκβνχιηα δεκνηηθψλ θνηλνηήησλ. Ζ απφθαζε απηή ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ δεκνζηεχεηαη ζε µία 

(1) ηνπιάρηζηνλ εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία εθεκεξίδα, θαη αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ. Νη 
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κεηαβηβαδφκελεο αξκνδηφηεηεο αζθνχληαη κέζα ζηα φξηα ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο (άξζξν 83, παξ. 9 

Λ.3852/2010). 

15. Πηελ αξρή θάζε δεκνηηθήο πεξηφδνπ, µε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ µειψλ ηνπ ην 

δεκνηηθφ ζπκβνχιην κπνξεί λα απνθαζίδεη θαη λα αλαζέηεη ζηα ζπκβνχιηα δεκνηηθψλ  θνηλνηήησλ ηελ 

άζθεζε θαη άιισλ αξκνδηνηήησλ, εθηφο απφ: 

α) ηελ έθδνζε θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, 

β) ηελ επηβνιή θφξσλ, ηειψλ θαη δηθαησκάησλ, 

γ) ηε ζχλαςε δαλείσλ, 

δ) ηε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία δεκνηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ινηπψλ δεκνηηθψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, θαζψο 

θαη γηα ηελ εθινγή ησλ µειψλ ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ πνπ ηα δηνηθνχλ, 

ε) ηηο απνθάζεηο πνπ θαηά εηδηθέο δηαηάμεηο ιακβάλνληαη µε εηδηθή πιεηνςεθία ησλ µειψλ ηνπ δεκνηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ. Ζ απφθαζε απηή ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ θαη 

δεκνζηεχεηαη ζε µία (1) ηνπιάρηζηνλ εθεκεξίδα ηνπ Λνκνχ. Αλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ην ζπκβνχιην 

δεκνηηθήο  θνηλφηεηαο δελ αζθεί ηηο παξαπάλσ αξκνδηφηεηεο, ηφηε ηηο αζθεί ν δήκνο µε ηα αξκφδηα 

φξγαλά ηνπ. Πρεηηθή δηαπηζησηηθή πξάμε εθδίδεη ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην, κεηά απφ ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ 

θαηά ηφπν αξκνδίνπ αληηδεκάξρνπ (άξζξν 84, παξ. 6 θαη 7 Λ.3852/2010). 

16. Δπηιακβάλεηαη θαη απνθαζίδεη, εθφζνλ εκπίπηεη ζηελ αξκνδηφηεηά ηνπ, γηα ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ, ηε ιήςε κέηξσλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, ηελ εθηέιεζε έξγσλ θαη ηελ εθαξκνγή 

πξνγξακκάησλ, πνπ πξνηείλνληαη ζηηο ζπλειεχζεηο θαηνίθσλ ησλ δεκνηηθψλ θνηλνηήησλ (άξζξν 85 

Λ.3852/2010). 

17. Απνθαζίδεη γηα ηε ζπγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ηνπηθψλ ζπκβνπιίσλ πξφιεςεο παξαβαηηθφηεηαο θαη’ 

εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 84 Λ.3463/2006 φπσο ηζρχεη. 

18. Απνθαζίδεη µε πιεηνςεθία ησλ δχν ηξίησλ (2/3) ησλ µειψλ ηνπ γηα ηε ζπγθξφηεζε ηεο δεκνηηθήο 

επηηξνπήο δηαβνχιεπζεο ηνπ άξζξνπ 76 Λ.3852/2010. Ζ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ 

εθδίδεηαη εληφο δχν (2) κελψλ απφ ηελ εγθαηάζηαζε ησλ δεκνηηθψλ αξρψλ. 

19. Απνθαζίδεη γηα ηε ζπγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζπκβνπιίνπ έληαμεο µκεηαλαζηψλ ηνπ άξζξνπ 78 

Λ.3852/2010 θαη νξίδεη ηνλ πξφεδξφ ηνπ. 

20. Απνθαζίδεη γηα ηε ζπγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγία δεµνηηθψλ γξαθείσλ ελεκέξσζεο γηα ηελ απαζρφιεζε θαη 

πξνζδηνξίδεη ηνπο φξνπο ιεηηνπξγίαο ηνπο, ηε ζχλζεζε ησλ µειψλ ησλ γξαθείσλ απηψλ θαη ηνλ ηξφπν 

ζπλεξγαζίαο ηνπο µε ηα ηνπηθά γξαθεία ηνπ ΝΑΔΓ, ηα ΘΔΘ θαη άιινπο αξκφδηνπο θνξείο πνπ 

ιεηηνπξγνχλ ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ δήµνπ (άξζξν 85 Λ.3463/2006). 

21. Απνθαζίδεη γηα ηελ αδειθνπνίεζε ηνπ δήµνπ µε άιινπο δήµνπο μέλσλ ρσξψλ µε ζηφρν ηελ πξναγσγή 

ησλ νηθνλνκηθψλ, πνιηηηζηηθψλ, µκνξθσηηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαζψο επίζεο θαη ηε δεκηνπξγία 

δηθηχσλ πφιεσλ µε άιινπο δήµνπο ηεο ρψξαο (άξζξν 220 Λ.3463/2006). Γηα ηελ αδειθνπνίεζε 

απαηηείηαη ε ζχκθσλε γλψµε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 48 παξ. 2β’ ηνπ Λ.3345/2005 φπσο ηζρχεη. 

22. Απνθαζίδεη γηα ηε ζχζηαζε, θαηάξγεζε θαη ζπγρψλεπζε λνµηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη 

δεµνηηθψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ δήµνπ, θαζψο θαη γηα ηνλ νξηζµφ ή ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ µειψλ ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ απηψλ. 

23. Απνθαζίδεη γηα ηε ζχζηαζε λνµηθψλ πξνζψπσλ Πρνιηθψλ Δπηηξνπψλ θαζψο θαη γηα ηε ζπγρψλεπζε 

Πρνιηθψλ Δπηηξνπψλ, ζχµθσλα µε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο. 

24. Δθιέγεη ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπ δήµνπ ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην Ππλδέζµνπ ΝΡΑ ζηνλ νπνίν 

ζπκκεηέρεη ν δήµνο, ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 246 Λ.3463/2006 φπσο ηζρχνπλ. 

25. Απνθαζίδεη γηα ηελ ςήθηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ δήµνπ κέρξη ην ηέινο Λνεκβξίνπ ζε εηδηθή γηα ην 

ζθνπφ απηφ ζπλεδξίαζε. 

26. Δγθξίλεη ηηο απνθάζεηο ησλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ λνµηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ ηνπ δήµνπ 

πνπ αθνξνχλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ, ηνλ απνινγηζκφ, ηελ εθπνίεζε ή ηελ αληαιιαγή αθηλήησλ ή ηελ 

επηβάξπλζή ηνπο µε εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα, ηελ απνδνρή θιεξνλνκηψλ θαη δσξεψλ πνπ πεξηέρνπλ φξν, 

ή θιεξνδνζηψλ θαη ηε ζπλνκνιφγεζε δαλείσλ, θαζψο θαη ηνπο θαλνληζκνχο ιεηηνπξγίαο θαη ηνπο 

νξγαληζκνχο εζσηεξηθήο ππεξεζίαο πνπ θαηαξηίδνπλ ηα αλσηέξσ δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα. 

27. Δγθξίλεη, µε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ µειψλ ηνπ, ηηο απνθάζεηο ησλ δηνηθεηηθψλ 

ζπκβνπιίσλ ηεο θνηλσθεινχο επηρείξεζεο ηνπ δήµνπ φηαλ απηέο αθνξνχλ: 

 α) ηελ ςήθηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ηεο έθζεζεο πεπξαγκέλσλ, 
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 β) ηελ αγνξά ή εθπνίεζε αθηλήησλ ή ηελ επηβάξπλζε απηψλ µε εκπξάγκαην  δηθαίσκα, 

 γ) ηελ δηάζεζε ησλ θαζαξψλ θεξδψλ ή ηελ δηελέξγεηα επελδχζεσλ, 

 δ) ηελ αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ ηεο επηρείξεζεο, 

 ε) ηελ ζπγρψλεπζε ή ηε ιχζε ηεο επηρείξεζεο, 

 ζη) ηελ ζχλαςε δαλείσλ, θαη 

 δ) ηνπο θαλνληζκνχο ππεξεζηψλ, πξνζσπηθνχ θαη νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο, ζχµθσλα  µε ηηο 

ηζρχνπζεο θάζε θνξά ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο. 

 Νη απνθάζεηο ησλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ δήµνπ γηα ηα  αλσηέξσ ζέκαηα είλαη 
λφκηκεο φηαλ ιακβάλνληαη µε ηελ πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ  ησλ µειψλ ηνπο. Ζ έγθξηζε παξέρεηαη κέζα ζε 

έλα (1) κήλα απφ ηφηε πνπ  θνηλνπνηήζεθαλ νη απνθάζεηο ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην. Αλ πεξάζεη άπξαθηε ε 
 πξνζεζκία απηή, ζεσξείηαη φηη νη απνθάζεηο ησλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ έρνπλ  εγθξηζεί. 

28. Απνθαζίδεη, µε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ µειψλ ηνπ, γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

θνηλσθεινχο επηρείξεζεο ηνπ δήµνπ ππφ ηελ πξνυπφζεζε θαηάζεζεο απφ ηελ επηρείξεζε δηεηνχο 

πξνγξάκκαηνο δξάζεο, ζχµθσλα µε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 
29. Δπηιέγεη θαη δηνξίδεη δχν (2) ειεγθηέο ζηελ αξρή θάζε νηθνλνκηθνχ έηνπο νη νπνίνη δηελεξγνχλ ηνλ 

ηαθηηθφ δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν ηεο θνηλσθεινχο επηρείξεζεο ηνπ δήµνπ. 

30. Απνθαζίδεη, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, γηα ηελ θαηαβνιή εμφδσλ παξάζηαζεο 

ζηνλ πξφεδξν θαη ηνλ αληηπξφεδξν λνκηθνχ πξνζψπνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ ηνπ δήµνπ εθφζνλ ν 

νηθνλνκηθφο απνινγηζκφο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, ππεξβαίλεη ηηο ηξηαθφζηεο 

ρηιηάδεο (300.000) επξψ, θαζψο θαη γηα ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο ζηνλ πξφεδξν θαη ηα µέιε ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ γηα θάζε ζπλεδξίαζε έσο θαη ηξεηο (3) ζπλεδξηάζεηο ην κήλα (άξζξν 242 

Λ.3463/2006). Ρν χςνο ησλ εμφδσλ παξάζηαζεο ζε θάζε πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 

αλψηεξν χςνο πνπ θαζνξίδεηαη εθάζηνηε απφ ηε ζρεηηθή Θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε. 

31. Απνθαζίδεη, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο θνηλσθεινχο επηρείξεζεο ηνπ δήµνπ, 

γηα ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο ζηνλ πξφεδξν ή ζηνλ αληηπξφεδξν ηεο επηρείξεζεο, αλάινγα µε ηηο 

ππεξεζίεο πνπ παξέρεη, θαζψο θαη γηα ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο ζηα µέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ 

ηεο επηρείξεζεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο ζπλεδξηάζεηο. 

32. Απνθαζίδεη, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο θνηλσθεινχο επηρείξεζεο ηνπ δήµνπ, 

γηα ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο ζηνλ πξφεδξν ή ζηνλ αληηπξφεδξν ηεο επηρείξεζεο, αλάινγα µε ηηο 

ππεξεζίεο πνπ παξέρεη, θαζψο θαη γηα ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο ζηα µέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ 

ηεο επηρείξεζεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο ζπλεδξηάζεηο. 

33. Τεθίδεη ηνπο νξγαληζκνχο εζσηεξηθήο ππεξεζίαο ησλ λνµηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ ηνπ δήµνπ, 

µεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ απηψλ (άξζξν 10, παξ. 2 Λ.3584/2007). 

34. Δγθξίλεη ην πεληαεηέο Ρερληθφ Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα (ΡΔΞ) ηνπ δήµνπ ην νπνίν εμεηδηθεχεηαη θαη’ 

έηνο ζε Δηήζην Ξξφγξακκα δξάζεο (ΔΞ) θαη εηήζην Ξξνυπνινγηζκφ. Ρν Ρερληθφ Ξξφγξακκα θαηαξηίδεηαη 

καδί µε ην ΔΞ, ην νπνίν απνηειεί κέξνο ηνπ θαη επηζπλάπηεηαη ζε απηφ σο παξάξηεκα θαη ππνβάιινληαη 

ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην απφ ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή (άξζξν 266, παξ. 1 ηνπ Λ.3852/2010 φπσο 

αλαδηαηππψζεθε µε ην άξζξν 18, πεξίπησζε θα’, εδάθην 10 ηνπ Λ.3870/2010). 

35. Δγθξίλεη ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξαµµα θαη ην ηερληθφ πξφγξαµµα ηνπ δήµνπ, πνπ θαηαξηίδεη θαη εηζεγείηαη 

ζην δεµνηηθφ ζπµβνχιην ε εθηειεζηηθή επηηξνπή (άξζξν 63 β’ θαη γ’ Λ.3852/2010). 

36. Απνθαζίδεη γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνηάζεσλ έξγσλ, πξνγξαµµάησλ, δξάζεσλ θαη ελεξγεηψλ ηνπ 

δήµνπ γηα έληαμε ζην Ξξφγξαµµα ΔΙΙ.Α.Γ.Α. (Διιεληθή Αξρηηεθηνληθή Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο), 

θαζψο θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ εγθεθξηµέλνπ πξνγξάµµαηνο ηνπ δήµνπ ζην ελ ιφγσ Ξξφγξαµµα. 

37. Απνθαζίδεη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ θαη ηνλ ηξφπν εθηέιεζήο ηνπο (δηαγσληζµφο, επ’ επζείαο 

αλάζεζε) ζχµθσλα µε φζα νξίδνληαη εηδηθφηεξα ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 

38. Απνθαζίδεη γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ ηνπ δήµνπ µε απηεπηζηαζία χζηεξα απφ ζχµθσλε εηζήγεζε ηνπ 

δεµάξρνπ, ρσξίο λα απαηηείηαη γλσµάηεπζε ηεο δηεπζχλνπζαο ή επηβιέπνπζαο ππεξεζίαο (άξζξν 11 

Ξ.Γ. 171/1987). 
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39. Απνθαζίδεη γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ δηα ζπµβάζεσλ µε λνµηθά πξφζσπα 

ηδησηηθνχ ηνµέα, ζχµθσλα µε ηνπο φξνπο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ Λ. 3389/2005 (Π.Γ.Η.Ρ.) φπσο θάζε 

θνξά ηζρχεη. 

40. Απνθαζίδεη γηα ηελ απ’ επζείαο αλάζεζε πξνµεζεηψλ ηνπ δήµνπ εθφζνλ ζπληξέρεη µία απφ ηηο 

πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 3 πεξίπησζε γ’ ηνπ Δληαίνπ Θαλνληζµνχ Ξξνµεζεηψλ ΝΡΑ 

(Δ.Θ.Ξ.Ν.Ρ.Α.). 

41. Θαζνξίδεη ηνπο θφξνπο, ηα ηέιε, ηα δηθαηψµαηα θαη ηηο εηζθνξέο, µεηά απφ εηζήγεζε ηεο νηθνλνµηθήο 

επηηξνπήο. 

42. Απνθαζίδεη γηα ηε µεηαθνξά πηζηψζεσλ µε εηδηθή απφθαζε θαη επηζήµαλζε ησλ θεθαιαίσλ θαη άξζξσλ 

φπνπ απμάλνληαη νη πηζηψζεηο θαη µεηαθέξνληαη ηα αλαιαµβαλφµελα πνζά ή θαη θαζνξίδνληαη ην λέα 

θεθάιαηα θαη άξζξα ηα νπνία δεµηνπξγνχληαη νζάθηο πξφθεηηαη πεξί απξνφπηνπ δαπάλεο (άξζξν 1 Λ.Γ. 

777/1957). 

43. Απνθαζίδεη γηα ηελ αλαµφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζµνχ, εθ’ φζνλ ν Διεγθηήο Λνµηµφηεηαο δηαπηζηψζεη 

φηη δελ έρνπλ εγγξαθεί ζ’ απηφλ νη ππνρξεσηηθέο δαπάλεο ή έζνδα πνπ επηβάιινληαη ππνρξεσηηθά απφ 

ην λφµν θαη’ άξζξν 162 παξ. 2 Λ.3463/2006. 

44. Θαζνξίδεη θαη’ έηνο µε απφθαζή ηνπ ην αλψηαην χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηνπ επνκέλνπ έηνπο 

ησλ δεκνηηθψλ  θνηλνηήησλ ηνπ δήκνπ (άξζξν 86, παξ. 1 Λ.3852/2010), θαζψο θαη ηα πνζνζηά 

θαηαλνµήο ησλ πφξσλ πνπ αθνξνχλ ζηηο δεµνηηθέο ελφηεηεο ηνπ δήµνπ, ζχµθσλα µε ηελ εθάζηνηε 

ηζρχνπζα ππνπξγηθή απφθαζε (άξζξν 266, παξ.3 Λ.3852/2010). 

45. Απνθαζίδεη γηα ηελ έγθξηζε ηνπ απνινγηζµνχ ή θαη ηνπ ηζνινγηζµνχ ηνπ δήµνπ θαη δηαηππψλεη ηεο 

παξαηεξήζεηο ηνπ γη’ απηφλ ζε εηδηθή ζπλεδξίαζε θαη εληφο πξνζεζµίαο δχν (2) µελψλ αθ’ φηνπ 

παξέιαβε ηνλ απνινγηζµφ ή ηζνινγηζµφ θαη ηελ έθζεζε ηεο νηθνλνµηθήο επηηξνπήο (άξζξν 163 παξ. 4 

Λ.3463/2006). 

46. Απνθαζίδεη, µε πιεηνςεθία ησλ ηξηψλ πέµπησλ (3/5) ηνπ ζπλφινπ ησλ µειψλ ηνπ, γηα ηελ ππνβνιή 

αίηεζεο έληαμεο δεµνηηθψλ ελνηήησλ θαη ηνπηθψλ θαη δεµνηηθψλ θνηλνηήησλ ηνπ δήµνπ ζην εηδηθφ 

πξφγξαµµα εμπγίαλζεο ηνπ άξζξνπ 262 ηνπ Λ.3852/2010. 

47. Απνθαζίδεη γηα ηελ έληνθε θαηάζεζε ησλ εζφδσλ ηνπ δήµνπ ζε ινγαξηαζµφ φςεσο ή πξνζεζµηαθφ θαη 

ζε πηζησηηθφ ίδξπµα πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην ίδην δεµνηηθφ ζπµβνχιην, πιελ ησλ µεηξεηψλ πνπ πξέπεη 

λα ηεξεί ζην ηαµείν ηνπ ν δεµνηηθφο ηαµίαο (άξζξν 171, παξ. 2 Λ.3463/2006). 

48. Δγθξίλεη ηελ ηξηµεληαία έθζεζε, σο πξνο ηα απνηειέζµαηα εθηέιεζεο ηνπ δεµνηηθνχ πξνυπνινγηζµνχ 

θαηά ην πξνεγνχµελν ηεο έθζεζεο ηξίµελν, πνπ ππνβάιιεη ζην δεµνηηθφ ζπµβνχιην ε νηθνλνµηθή 

επηηξνπή (άξζξν 266, παξ. 9 Λ.3852/2010). 

49. Απνθαζίδεη γηα ηελ έγθξηζε ησλ δαπαλψλ θαη ηε δηάζεζε ησλ πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζµνχ, εθηφο 

απφ εθείλεο πνπ ζχµθσλα µε ηηο θείµελεο δηαηάμεηο απνθαζίδεη ε νηθνλνµηθή επηηξνπή (άξζξν 72, παξ. 1 

πεξίπη. δ’ Λ.3852/2010). 

50. Δγθξίλεη ην εηήζην ζρέδην δηαρείξηζεο θαη αμηνπνίεζεο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ δήµνπ, πνπ ππνβάιιεη ζην 

ζπµβνχιην µε εηζήγεζή ηεο ε νηθνλνµηθή επηηξνπή. 

51. Απνθαζίδεη γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ αθηλήησλ ηνπ δήµνπ, µεηά απφ έθθξαζε ζρεηηθήο γλψµεο ή 

δηαηχπσζε ζρεηηθήο πξφηαζεο ησλ ζπµβνπιίσλ ησλ δεµνηηθψλ  θνηλνηήησλ ηνπ δήµνπ ζηα νπνία 

ππάγνληαη ηα αθίλεηα απηά. 

52. Απνθαζίδεη γηα ηε ρνξήγεζε αδεηψλ πνπ αθνξνχλ ζπµµεηνρή ζε ρξηζηνπγελληάηηθεο ενξηέο ή µε ηελ 

επθαηξία ζξεζθεπηηθψλ ή επεηεηαθψλ ενξηψλ θαη ηζρχνπλ γηα ζπγθεθξηµέλε ζέζε θαη ρψξν πνπ 

πξνζδηνξίδνληαη µε ηελ ίδηα απφθαζε. 

53. Δθδίδεη απνθάζεηο γηα ηελ ίδξπζε, ηε µεηαθίλεζε, ηε δηάιπζε θαη ηνλ θαζνξηζµφ ηνπ ηξφπνπ ηεο ελ 

γέλεη ιεηηνπξγίαο Ιατθψλ Αγνξψλ, ζχµθσλα µε ηελ θείµελε λνµνζεζία πεξηιαµβαλνµέλεο ηεο ρνξήγεζεο 

επαγγειµαηηθψλ θαη παξαγσγηθψλ αδεηψλ, θαζψο θαη θάζε άιινπ ζπλαθνχο αληηθεηµέλνπ, εθηφο απφ ηελ 

απφθαζε ηνπνζέηεζεο ησλ πσιεηψλ ζηηο Ιατθέο Αγνξέο, ε νπνία εθδίδεηαη απφ ην Ξεξηθεξεηαθφ 

ζπµβνχιην, αλά πεξηθεξεηαθή ελφηεηα. 

54. Θαζνξίδεη ηνπο ρψξνπο, ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο ησλ ιατθψλ αγνξψλ, µεηά απφ 

εηζήγεζε ηεο επηηξνπήο πνηφηεηαο δσήο ε νπνία δηαµνξθψλεηαη µεηά απφ πξφηαζε ηνπ ζπµβνπιίνπ ηεο 

νηθείαο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο ηνπ δήµνπ. 

55. Δθδίδεη ηηο θαλνληζηηθέο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε ξχζµηζε ηεο θπθινθνξίαο, ηνλ θαζνξηζµφ 

πεδνδξφµσλ, µνλνδξνµήζεσλ θαη θαηεπζχλζεσλ ηεο θπθινθνξίαο, ηνλ πξνζδηνξηζµφ θαη ηε ιεηηνπξγία 
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ησλ ρψξσλ ζηάζµεπζεο νρεµάησλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο χζηεξα απφ πξνεγνχµελε θαηάξηηζε 

ζρεηηθψλ µειεηψλ πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ ηερληθή ππεξεζία ηνπ δήµνπ (άξζξν 82, παξ. 1 

Λ.3463/2006). 

56. Δγθξίλεη ηα ζρέδηα ησλ θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ ηνπ δήµνπ πνπ εµπίπηνπλ ζηελ εηζεγεηηθή δηθαηνδνζία 

ηεο νηθνλνµηθήο επηηξνπήο, µε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 73, παξ.1, πεξίπησζε B, 

εδάθην v’ Λ.3852/2010. 

57. Κεηά απφ εηζήγεζε ηεο επηηξνπήο πνηφηεηαο δσήο απνθαζίδεη γηα ηα ζέµαηα: 

 α) θαζνξηζµνχ ρξήζεσλ γεο, 

 β) ξπζµηζηηθψλ ζρεδίσλ, πξνγξαµµαηηζµνχ εθαξµνγήο ξπζµηζηηθψλ ζρεδίσλ,  νηθηζηηθήο νξγάλσζεο 

αλνηθηψλ πφιεσλ, εθαξµνγήο Γεληθνχ Ξνιενδνµηθνχ Πρεδίνπ  (Γ.Ξ.Π.), πνιενδνµηθψλ µειεηψλ, αλάπιαζεο 
πεξηνρψλ, πνιενδνµηθψλ επεµβάζεσλ,  ρξεµαηνδφηεζεο πξνγξαµµάησλ αλάπιαζεο, αλαζπγθξφηεζεο 

ππνβαζµηζµέλσλ  πεξηνρψλ, πνιενδνµηθήο αλαµφξθσζεο πξνβιεµαηηθψλ πεξηνρψλ, απνδεµίσζεο 

 ξπµνηνµνχµελσλ, πνιενδνµηθψλ ξπζµίζεσλ, εηζθνξάο ζε γε ή ζε ρξήµα, πεξηνρψλ  εηδηθά 
ξπζµηδφµελεο πνιενδφµεζεο (Ξ.Δ.Ο.ΞΝ.) θαη έγθξηζεο πνιενδνµηθψλ µειεηψλ, 

 γ) ιήςεο µέηξσλ, δξάζεσλ θαη πξνγξαµµάησλ πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, 

 δ) ησλ θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ ησλ άξζξσλ 79 θαη 82 ηνπ Λ.3463/2006 (Θψδηθαο  Γήµσλ θαη 

Θνηλνηήησλ), φπσο ηζρχνπλ. 

58. Ππδεηά θαη εγθξίλεη ηελ εηήζηα έθζεζε πεπξαγµέλσλ ηεο επηηξνπήο πνηφηεηαο δσήο (άξζξν 73 παξ. 2 

Λ.3852/2010).  

59. Ρν δεµνηηθφ ζπµβνχιην µπνξεί µε απφθαζή ηνπ λα µεηαβηβάδεη ζηελ επηηξνπή πνηφηεηαο δσήο, 

αξµνδηφηεηέο ηνπ ζρεηηθέο µε ην αληηθείµελφ ηεο. 

60. Κπνξεί λα απνθαζίδεη µε εηδηθή αηηηνινγία θαη µε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ µειψλ ηνπ 

γηα ζέµαηα ηδηαίηεξα ζνβαξά φηη ζα αζθήζεη ην ίδην αξκνδηφηεηεο ησλ παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ 

Λ.3852/2010 πνπ έρεη ε επηηξνπή πνηφηεηαο δσήο, θαζψο θαη γηα θάζε άιιν ζέµα αξκνδηφηεηαο ηεο 

επηηξνπήο πνηφηεηαο δσήο ην νπνίν παξαπέκπεηαη απφ ηελ επηηξνπή ζην δεµνηηθφ ζπµβνχιην γηα ηε 

ιήςε απφθαζεο (άξζξν 73 παξ. 3 θαη 4 Λ.3852/2010). 

61. Κπνξεί λα απνθαζίδεη µε εηδηθή αηηηνινγία θαη µε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ µειψλ ηνπ 

γηα ζέµαηα ηδηαίηεξα ζνβαξά φηη ζα αζθήζεη ην ίδην αξκνδηφηεηεο ησλ παξ. 1, 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ 

Λ.3852/2010 πνπ έρεη ε νηθνλνµηθή επηηξνπή, θαζψο θαη γηα θάζε άιιν ζέµα αξκνδηφηεηαο ηεο 

νηθνλνµηθήο επηηξνπήο ην νπνίν παξαπέκπεηαη απφ ηελ επηηξνπή ζην δεµνηηθφ ζπµβνχιην γηα ηε ιήςε 

απφθαζεο (άξζξν 72, παξ. 3 θαη 4 Λ.3852/2010). 

62. Απνθαίλεηαη µε πξάμε ηνπ γηα ηελ αληηθαηάζηαζε µέινπο ηεο νηθνλνµηθήο επηηξνπήο θαη ηεο επηηξνπήο 

πνηφηεηαο δσήο πνπ απνπζηάδεη αδηθαηνιφγεηα απφ ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ ζπλεδξηάζεηο ηεο επηηξνπήο 

ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη (άξζξν 75, παξ. 4 Λ.3852/2010). Ξξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηφο ν έιεγρνο γηα 

ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο δηάηαμεο, νη πξφεδξνη ησλ επηηξνπψλ απνζηέιινπλ θάζε δίµελν, ζην 

πξνεδξείν ηνπ δεµνηηθνχ ζπµβνπιίνπ, δειηία παξνπζηψλ θαη απνπζηψλ ησλ µειψλ απφ ηηο ζπλεδξηάζεηο 

ησλ επηηξνπψλ. 

63. Απνθαζίδεη γηα ηελ επηβνιή θνκίζηξνπ ην νπνίν έρεη αληαπνδνηηθφ ραξαθηήξα θαη θαιχπηεη  απνθιεηζηηθά 

ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ζηελ πεξίπησζε πνπ ν δήµνο έρεη αλαπηχμεη ζπγθνηλσληαθφ έξγν θαη’ εθαξκνγή 

ηνπ άξζξνπ 83 Λ.3463/2006. 

64. Απνθαζίδεη γηα ηελ παξνρή δηεπθνιχλζεσλ ζε νθεηιέηεο ηνπ δήµνπ θαη παξέρεη δηεπθνιχλζεηο 

ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο θαη’ αλαινγία πξνο ηε ζρεηηθή λνµνζεζία πνπ ηζρχεη γηα ηνπο νθεηιέηεο ηνπ 

δεκνζίνπ θαη ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 14 ηνπ Λ.2648/1998 θαη άξζξν 170, παξ. 1 

Λ.3463/2006. 

65. Απνθαζίδεη γηα ηε ζπλνκνιφγεζε δαλείσλ µε ην θξάηνο, µε αλαγλσξηζκέλα πηζησηηθά ηδξχµαηα ή 

ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο ηεο Διιάδνο ή ηνπ εμσηεξηθνχ, απνθιεηζηηθά γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ζθνπψλ ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ δήµνπ ή ηεο δξάζεο ηνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο απνπιεξσκήο 

ιεμηπξφζεζκσλ ρξεψλ ζχµθσλα µε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 176 Λ.3463/2006. Δπίζεο 

απνθαζίδεη γηα ην άλνηγκα βξαρππξφζεζκσλ πηζηψζεσλ αιιειφρξεσλ ινγαξηαζκψλ, ζχκβαζεο 

δεκηνπξγίαο ρξεσζηηθνχ ππνινίπνπ ζε ινγαξηαζκνχο θαηαζέζεσλ θαη ζχλαςε νκνινγηαθψλ δαλείσλ 

ζχµθσλα µε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 7 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 176 Λ.3463/2006. 
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66. Απνθαζίδεη γηα ηε δσξεά δεµνηηθψλ αθηλήησλ χζηεξα απφ εηδηθή αηηηνινγεκέλε απφθαζε πνπ 

ιακβάλεηαη µε ηελ πιεηνςεθία 2/3 ηνπ αξηζκνχ ησλ µειψλ ηνπ γηα ηελ εθπιήξσζε ζπνπδαίνπ 

θνηλσθεινχο ζθνπνχ πνπ ζπλδέεηαη µε ηελ πξναγσγή ησλ ηνπηθψλ ζπκθεξφλησλ θαη ηελ εμππεξέηεζε 

ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο (άξζξν 184, παξ. 1 Λ.3463/2006). 

67. Απνθαζίδεη γηα ηελ παξαρψξεζε θαηά ρξήζε ιφγσ δσξεάο δεµνηηθνχ αθηλήηνπ ζην Γεκφζην ή ζε ΛΞΓΓ 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθηεο θαη επείγνπζαο αλάγθεο. Ζ παξαρψξεζε αλαθαιείηαη µε φµνηα απφθαζε 

εθ’ φζνλ νη ιφγνη πνπ ηελ είραλ ππαγνξεχζεη έρνπλ εθιείςεη (άξζξν 185, παξ. 1 Λ.3463/2006). 

68. Απνθαζίδεη γηα ηελ παξαρψξεζε δσξεάλ ρξήζεο αθηλήησλ ζε άιια λνµηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ 

απνθιεηζηηθή θαη µφλν θνηλσθειή δξαζηεξηφηεηα ή πξνάγνπλ ηα ηνπηθά ζπκθέξνληα. 

69. Απνθαζίδεη µε εηδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζε πνπ ιαµβάλεη µε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ 

ησλ µειψλ ηνπ, ηελ απ’ επζείαο θαη ρσξίο δεκνπξαζία εθπνίεζε αθηλήησλ ζην δεκφζην ή ζε άιινπο 

ΝΡΑ, ζε επηρεηξήζεηο ησλ ΝΡΑ, ζε ΛΞΓΓ θαη ζε νξγαληζκνχο θαη επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο γηα ηελ 

εθηέιεζε έξγσλ ηνπ πξνγξάµµαηνο ηνπο θαη’ άξζξν 186 Λ.3463/2006 θαζψο θαη γηα ηελ εθπνίεζε µε 

δεκνπξαζία ζχµθσλα µε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 186 Λ.3463/2006. 

70. Απνθαζίδεη γηα ηελ αληαιιαγή ηνπ αθηλήηνπ ρσξίο δεκνπξαζία µε ζχκβαζε πνπ γίλεηαη µε ηηο δηαηάμεηο 

ησλ άξζξσλ 513, 573 θαη 1033 ηνπ Αζηηθνχ Θψδηθα θαη µε ηελ νπνία ζπκθσλείηαη ε κεηαβίβαζε 

θπξηφηεηαο δεµνηηθνχ αθηλήηνπ ζε θπζηθφ ή λνµηθφ πξφζσπν θαη αληίζηνηρα ε κεηαβίβαζε απφ θπζηθφ ή 

λνµηθφ πξφζσπν πξνο ην δήµν άιινπ αθηλήηνπ ίζεο αμίαο (άξζξν 190 Λ.3463/2006). 

71. Απνθαζίδεη γηα ηελ αγνξά αθηλήηνπ ζχµθσλα µε ηνπο νξηζκνχο ηνπ άξζξνπ 186 Λ.3463/2006 πνπ 

εθαξκφδεηαη αλάινγα. Δπίζεο αλ ήζειε θξηζεί φηη µφλν έλα αθίλεην είλαη θαηάιιειν γηα δεµνηηθφ 

αθίλεην ην αθίλεην µπνξεί λα αγνξαζζεί απ’ επζείαο µε ηελ εηδηθή πιεηνςεθία ησλ δχν ηξίησλ (2/3) ησλ 

µειψλ ηνπ (άξζξν 191 Λ.3463/2006). 

72. Απνθαζίδεη µε πιεηνςεθία ησλ δχν ηξίησλ (2/3) ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ µειψλ ηνπ γηα ηελ 

εθκίζζσζε αθηλήησλ ηνπ Γήµνπ µε δεκνπξαζία θαηά ην άξζξν 192 Λ.3463/2006 ή θαη ρσξίο 

δεκνπξαζία (παξ. 2 άξζξνπ 192 Λ.3463/2006) ή ηελ απ’ επζείαο εθκίζζσζε δεµνηηθνχ αθηλήηνπ (παξ. 3 

άξζξνπ 192 Λ.3463/2006) ή ηελ απ’ επζείαο εθκίζζσζε ηνπ δηθαηψκαηνο εθκεηαιιεχζεσο ιαηνκείσλ 

αδξαλψλ πιηθψλ ζε ζπλεηαηξηζκνχο (παξ. 6 άξζξνπ 192 Λ.3463/2006) ή ηελ εθκίζζσζε µε κεησκέλν 

κίζζσκα (παξ. 8 άξζξνπ 192 Λ.3463/2006). 

73. Απνθαζίδεη γηα ηε κίζζσζε θηλεηψλ πξαγκάησλ απφ ην δήκν µε ηελ ίδηα δηαδηθαζία πνπ αλαθέξεηαη θαη 

γηα ηελ εθκίζζσζε. 

74. Απνθαζίδεη γηα ηε ζχλαςε ζπµβάζεσλ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο πνπ έρεη σο αληηθείκελν πξάγµαηα 

θηλεηά ή αθίλεηα ζχµθσλα µε ηνπο νξηζκνχο ηνπ άξζξνπ 193 Λ.3463/2006 ζε ζπλδπαζµφ µε ηηο 

ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Λ.1665/1986 φπσο ηζρχνπλ. 

75. Απνθαζίδεη γηα ηε κίζζσζε αθηλήησλ απφ ην δήµν πνπ γίλεηαη µε δεκνπξαζία ή µε απ’ επζείαο κίζζσζε 

θαηφπηλ εηδηθά αηηηνινγεκέλεο απνθάζεσο ηνπ ζπµβνπιίνπ θαη µε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ 

ησλ µειψλ ηνπ (άξζξν 194 Λ.3463/2006). 

76. Απνθαζίδεη, ζχµθσλα µε ην άξζξν 198 Λ.3463/2006, γηα ηελ άζθεζε ηεο δηαρείξηζεο θαη εθκεηάιιεπζεο 

αθηλήησλ ηνπ δήµνπ πνπ αλήθνπλ εμ’ αδηαηξέηνπ ζε πεξηζζφηεξνπο δήµνπο, θαζψο θαη γηα ηελ 

θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο µε ηελ νπνία εθπνηνχληαη ή εθκηζζψλνληαη ηέηνηα 

αθίλεηα, µε ηελ επηθχιαμε ησλ παξ. 1ε’ θαη 4 ηνπ άξζξνπ 72 Λ.3852/2010. 

77. Απνθαζίδεη, ζχµθσλα µε ην άξζξν 199 Λ.3463/2006, γηα ηελ εθπνίεζε θηλεηψλ πξαγκάησλ ηνπ δήµνπ 

µε δεκνπξαζία ή µε πξφρεηξε δεκνπξαζία πξνθεηκέλνπ γηα πξάγµαηα αμίαο έσο ρίιηα (1.000) επξψ 

θαηφπηλ αηηηνινγεκέλεο απφθαζήο ηνπ ή γηα ηελ απ’ επζείαο ρσξίο δεκνπξαζία εθπνίεζε θηλεηψλ 

πξαγκάησλ ηνπ δήµνπ -πνπ ζηε πεξίπησζε απηή ιακβάλεηαη µε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλνιηθνχ 

αξηζκνχ ησλ µειψλ ηνπ- πξνο ην δεκφζην, άιινπο ΝΡΑ θαη επηρεηξήζεηο ΝΡΑ, λνµηθά πξφζσπα δεκνζίνπ 

δηθαίνπ, νξγαληζκνχο θαη επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο, µε ζθνπφ ηελ θάιπςε αλαγθψλ ηνπο. Ρσλ 

απνθάζεσλ απηψλ πξνεγείηαη ν θαζνξηζµφο ηνπ ηηκήκαηνο ησλ πξνο εθπνίεζε θηλεηψλ πξαγκάησλ απφ 

ηελ επηηξνπή ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 186 Λ.3463/2006. 

78. Απνθαζίδεη γηα ηε δσξεά θηλεηψλ πξαγκάησλ, πιελ ρξεκαηηθψλ παξνρψλ, µε απφθαζε ηεο απνιχηνπ 

πιεηνςεθίαο ηνπ ζπλφινπ ησλ µειψλ ηνπ, πξνο ην Γεκφζην, ΝΡΑ, επηρεηξήζεηο ΝΡΑ, ΛΞΓΓ θαη 

νξγαληζκνχο θαη επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο γηα ηελ εθπιήξσζε ζθνπνχ πνπ ζπλδέεηαη µε ηελ 

πξναγσγή ησλ ηνπηθψλ ζπκθεξφλησλ ή ηελ άµεζε εμππεξέηεζε ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο (άξζξν 

199, παξ. 4 Λ.3463/2006). 
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79. Απνθαζίδεη γηα ηελ εμψδηθε ή δηθαζηηθή αληηκεηψπηζε λνµηθψλ δεηεκάησλ ηα νπνία έρνπλ ηδηαίηεξε 

ζεκαζία ή ζπνπδαηφηεηα θαη απαηηνχλ εμεηδηθεπκέλε λνµηθή γλψζε ή εκπεηξία, γηα ηελ αµνηβή ηνπ 

δηθεγφξνπ θαηά παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 281 µε ηελ απμεκέλε πιεηνςεθία 

ησλ 2/3 ηνπ ζπλφινπ ησλ µειψλ. Δπίζεο απνθαζίδεη γηα ην δηθαζηηθφ ζπκβηβαζκφ θαη εηζεγείηαη ζην 

δεµνηηθφ ζπµβνχιην γηα ηνλ εμψδηθν ζπκβηβαζκφ ή ηελ θαηάξγεζε δίθεο πνπ έρνπλ αληηθείκελν κέρξη 

πνζνχ ηξηάληα ρηιηάδσλ (30.000) επξψ. 

80. Απνθαζίδεη γηα ηελ αζθάιηζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ δήµνπ θαη ηελ αζηηθή επζχλε ζχµθσλα 

µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 286 Λ.3463/2006. 

81. Απνθαζίδεη γηα ηε ζπγθξφηεζε ησλ Δπηηξνπψλ πνπ πξνβιέπεη ν Δληαίνο Θαλνληζµφο Ξξνµεζεηψλ ΝΡΑ 

(Δ.Θ.Ξ.Ν.Ρ.Α.). 

82. Απνθαζίδεη γηα ηελ θαηαζηξνθή αληηθεηκέλσλ πνπ δελ έρνπλ θαµία αμία, χζηεξα απφ γλψµε επηηξνπήο 

πνπ νξίδεηαη απφ ην ζπµβνχιην θαη απνηειείηαη απφ ηξεηο (3) ζπκβνχινπο, ν έλαο εθ ησλ νπνίσλ 

πξνέξρεηαη απφ ηε κεηνςεθία. 

83. Απνθαζίδεη γηα ηελ παξνρή ρξεκαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ ζε λνµηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, 

πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εθθιεζηαζηηθψλ, ζε αζιεηηθνχο θαη πνιηηηζηηθνχο ζπιιφγνπο πνπ έρνπλ ηελ 

έδξα ηνπο ζην δήµν, ζε ηνπηθά παξαξηήκαηα νξγαλψζεσλ παλειιήληαο δξάζεο πνπ αλαπηχζζνπλ 

θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή δξαζηεξηφηεηα θαζψο θαη ζε πξσηνβάζµηεο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο 

εξγαδνκέλσλ ηνπ νηθείνπ δήµνπ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ, θαη 

κέρξη ηνπ πνζνχ πνπ δελ ππεξβαίλεη ην ελάµηζε ηνηο εθαηφ (1,5%) ησλ ηαθηηθψλ εζφδσλ (άξζξν 202, 

παξ.1 Λ.3463/2006). 

84. Απνθαζίδεη, µε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ µειψλ ηνπ, γηα ηελ θήξπμε αλαγθαζηηθήο 

απαιινηξίσζεο ππέξ ηνπ δήµνπ ή ηε ζχζηαζε δνπιείαο ζε αζηηθά ή αγξνηηθά αθίλεηα γηα ιφγνπο 

δεκφζηαο σθέιεηαο ζχµθσλα µε ηνπο φξνπο πνπ ζέηνπλ ηα άξζξα 211 θαη 212 ηνπ Λ.3463/2006. 

85. Δπηιέγεη, µε απφθαζή ηνπ, ε νπνία ιακβάλεηαη µε κπζηηθή ςεθνθνξία θαη µε πιεηνςεθία ησλ δχν 

ηξίησλ (2/3) ηνπ ζπλφινπ ησλ µειψλ, ηνλ ζπκπαξαζηάηε ηνπ δεµφηε θαη ηεο επηρείξεζεο. Ζ δηαδηθαζία 

ηεο επηινγήο ηνπ ζπκπαξαζηάηε πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δχν (2) µελψλ 

απφ ηελ εγθαηάζηαζε ησλ δεµνηηθψλ αξρψλ. 

86. Απνθαζίδεη γηα ηε δηελέξγεηα ηνπηθνχ δεκνςεθίζκαηνο µε ηελ εηδηθή πιεηνςεθία ησλ δχν ηξίησλ (2/3) 

ηνπ ζπλφινπ ησλ µειψλ ηνπ θαη πξνζδηνξίδεη ην εξψηεµα πνπ πξέπεη λα ηεζεί ζε ςεθνθνξία θαη ηελ 

εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ ζχµθσλα µε ηνπο νξηζκνχο ηνπ άξζξνπ 216 Λ.3463/2006. 

87. Απνθαζίδεη επί ησλ πξνηάζεσλ ησλ δεµνηψλ θαη ησλ θαηνίθσλ εθ’ φζνλ απηέο θέξνπλ ππνγξαθέο 

ηνπιάρηζηνλ είθνζη πέληε (25) αηφµσλ (άξζξν 215, παξ. 3 Λ.3463/2006). 

88. Απνθαζίδεη γηα ηνλ εηήζην απνινγηζµφ ησλ πεπξαγµέλσλ ηεο δεµνηηθήο αξρήο ζε εηδηθή δεκφζηα 

ζπλεδξίαζε θαη επηιέγεη ηνλ πξνζθνξφηεξν ρψξν γηα ηε δηεμαγσγή ηεο αλσηέξσ ζπλεδξίαζεο (άξζξν 

217 Λ.3463/2006). 

89. Απνθαζίζεη ή γλσκνδνηεί θαη γηα θάζε άιιν ζέµα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηηο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, εθφζνλ πξνβιέπεηαη απφ άιιεο δηαηάμεηο δηαηαγκάησλ, λφµσλ θαη 

ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ. 

90. Έλα (1) κήλα πξηλ απφ ηε δηελέξγεηα ησλ εθινγψλ θαη κέρξη ηελ εγθαηάζηαζε ησλ λέσλ δεµνηηθψλ 

αξρψλ, ην δεµνηηθφ ζπµβνχιην απνθαζίδεη µφλν γηα ζέµαηα πνπ αλαθέξνληαη ζε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο 

εμαηξεηηθά επείγνπζαο θαη απξφβιεπηεο αλάγθεο. 

91. Ζ εθηειεζηηθή επηηξνπή παξαθνινπζεί ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ απνθάζεσλ ηνπ δεµνηηθνχ ζπµβνπιίνπ 

(άξζξν 63α’ Λ.3852/2010). 

92. Έθδνζε ςεθηζκάησλ. 

 

ΑΟΘΟΝ 3 

ΑΠΘΖΠΖ ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΥΛ 

1. Ρν Γεµνηηθφ ζπµβνχιην αζθεί ηηο αξµνδηφηεηέο ηνπ ζχµθσλα µε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ λφµσλ, ησλ 

θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ ην ίδην ζεζπίδεη. 

2. Θαηά ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ην Γεµνηηθφ ζπµβνχιην ιαµβάλεη ππφςε ηνπ: 

 α) Ρηο εζληθέο, πεξηθεξεηαθέο θαη επξσπατθέο πνιηηηθέο πνπ ζρεηίδνληαη µε ηηο αξµνδηφηεηέο ηνπ. 
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 β) Ρελ αλάγθε ζπλεξγαζίαο θαη ζπληνληζκνχ µε άιιεο ηνπηθέο ή δεκφζηεο αξρέο θαη νξγαληζκνχο, νη 

νπνίνη έρνπλ ηελ αξκνδηφηεηα λα δξνπλ θαη λα δηαζέηνπλ πφξνπο ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ Γήµνπ.  

 γ) Ρνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο γηα ηελ θάιπςε ηεο αξκνδηφηεηαο θαη ηελ αλάγθε λα δηαζθαιηζζεί ε 

 επσθειήο, ε απνηειεζκαηηθή ρξήζε θαη ε ηζφξξνπε θαηαλνκή ηνπο. 

 δ) Ρελ αλάγθε λα νξγαλψλεη ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο µε ηξφπν ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε 

 επάξθεηα, ε πνηφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο, µε ζηφρν ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ 

 δεµνηψλ θαη θαηνίθσλ. 

 ε) Ρελ αλάγθε γηα πςειήο πνηφηεηαο πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία θαη πξνζηαζία ηεο πνιηηηζηηθήο 

 θιεξνλνκηάο, θαζψο θαη ηελ αλάγθε πξνψζεζεο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο  ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήµνπ. 

3. Νη αξκνδηφηεηεο ηνπ Γεµνηηθνχ ζπµβνπιίνπ κπνξνχλ, θαηά πεξίπησζε, λα αζθεζνχλ πξνο φθεινο: α) 

Ρνπ ζπλφινπ ηεο εδαθηθήο πεξηθέξεηαο ηνπ δήµνπ ή ηκήκαηνο απηήο (ηελ πφιε, δεκνηηθή ελφηεηα, 

δεκνηηθή/ηνπηθή θνηλφηεηα), β) Ρνπ ζπλφινπ ή κέξνπο ησλ δεµνηψλ θαη θαηνίθσλ ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ 

δήµνπ, γ) Πε δηαδεκνηηθφ επίπεδν, µέζσ ζπµβάζεσλ δηαδεκνηηθήο θαη δηαβαζκηδηθήο ζπλεξγαζίαο µε 

άιινπο Γήµνπο θαη ηελ πεξηθέξεηα, ζχµθσλα µε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο 

λνκνζεζίαο. 

 

ΆΟΘΟΝ 4 

ΠΓΘΙΖΠΖ ΡΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ 

 

1. Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ζπλεδξηάδεη χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ Ξξνέδξνπ, ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ν 

ηφπνο, ν ρξφλνο ηεο ζπλεδξίαζεο θαζψο θαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο ν Ξξφεδξνο ζπλεξγάδεηαη κε ην Γήκαξρν θαη ηα άιια φξγαλα ηνπ Γήκνπ θαη ηηο 

ππεξεζίεο απηνχ. Πηελ εκεξήζηα δηάηαμε ζπκπεξηιακβάλνληαη ππνρξεσηηθά θαη φια ηα ζέκαηα πνπ 

πξνηείλεη ν Γήκαξρνο, ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή, ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη ε Δπηηξνπή Ξνηφηεηαο Εσήο. 

2. Ν Ξξφεδξνο θξνληίδεη ε πξφζθιεζε λα ζηαιεί, εθηφο απφ ηνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο, ππνρξεσηηθά 

ζην Γήκαξρν θαη ζηνπο Ξξνέδξνπο ησλ Γεκνηηθψλ Θνηλνηήησλ, φηαλ ζπδεηνχληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ 

ηελ αληίζηνηρε θνηλφηεηα. Πε πεξίπησζε κε πξφζθιεζήο ηνπ, νη ζρεηηθέο απνθάζεηο πάζρνπλ απφ 

αθπξφηεηα. Δπίζεο, δχλαηαη λα θαιεί δεκνηηθνχο ππαιιήινπο ή ηδηψηεο, πξνθεηκέλνπ λα 

πιεξνθνξήζνπλ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηνχληαη. Ρέινο, ελεκεξψλεη ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο πνιίηεο γηα ηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, φηαλ ζηα ζέκαηα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο ζπκπεξηιακβάλνληαη αηηήζεηο, αλαθνξέο ή πξνηάζεηο ηνπ. 

3. Ππλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ πξαγκαηνπνηείηαη: 

 α) ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ηνλ κήλα, 

 β) φπνηε ηα απαηηνχλ νη ηνπηθέο ππνζέζεηο, θαζψο θαη φηαλ ππάξρνπλ θαηεπείγνπζεο πεξηπηψζεηο  πνπ 

 δηθαηνινγνχλ ηελ άκεζε ζχγθιηζή ηνπ, 

 γ) φπνηε ην δεηήζεη ν Γήκαξρνο ή ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ή ε Δπηηξνπή Ξνηφηεηαο Εσήο. 

 δ) φπνηε ην δεηήζεη ην έλα ηξίην (1/3) ηνπιάρηζηνλ ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ  κειψλ ηνπ ζπκβνπιίνπ 

 ή ην ζχλνιν ησλ ζπκβνχισλ ηεο κεηνςεθίαο, εθ’ φζνλ είλαη ιηγφηεξνη ηνπ ελφο ηξίηνπ (1/3) ηνπ 

 ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ ζπκβνπιίνπ. 

4. Πηελ αλσηέξσ ππφ ζηνηρεία (δ) πεξίπησζε απαηηείηαη γξαπηή αίηεζε, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ηα 

ζέκαηα πνπ ζα ζπδεηεζνχλ. Αλ ην ζπκβνχιην εθδψζεη απνξξηπηηθή απφθαζε επί ηνπ ζέκαηνο, δελ 

κπνξεί λα επαλππνβιεζεί αίηεκα γηα ην ίδην ζέκα, πξηλ παξέιζνπλ δχν (2) κήλεο αθφηνπ εθδφζεθε ε 

απνξξηπηηθή απφθαζε, εθηφο εάλ γίλεηαη επίθιεζε λεφηεξσλ ζηνηρείσλ. 

 Αλ θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ελφο ηξίηνπ (1/3) ησλ κειψλ ηνπ ζπκβνπιίνπ πξνθχπηεη δεθαδηθφο 

 αξηζκφο, ηφηε ν αξηζκφο απηφο ζηξνγγπινπνηείηαη ζηελ ακέζσο κεγαιχηεξε κνλάδα, εθφζνλ 

 πξφθεηηαη γηα ππνδηαίξεζε κεγαιχηεξε ή ίζε ηνπ εκίζεσο (0,5). 

 Αλ ην ζπκβνχιην δελ πξνζθιεζεί ην αξγφηεξν κέρξη ηελ έθηε εκέξα απφ ηελ  ππνβνιή ηεο αίηεζεο, 

 ζπλέξρεηαη χζηεξα απφ πξφζθιεζε εθείλσλ πνπ ππέβαιαλ ηελ  αίηεζε θαη απνθαζίδεη γηα ηα ζέκαηα 

 γηα ηα νπνία είρε δεηεζεί ε ζχγθιεζε ηνπ. 

5. Αλ ν Ξξφεδξνο παξαιείςεη αδηθαηνιφγεηα δχν ζπλερείο θνξέο λα θαιέζεη ην ζπκβνχιην, κπνξεί λα ηεζεί 
ζε αξγία θαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο κπνξεί λα θεξπρζεί έθπησηνο απφ ην αμίσκά ηνπ κε απφθαζε ηνπ 

Διεγθηή Λνκηκφηεηαο, ζχκθσλα κε ηελ Ξεηζαξρηθή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 234 ηνπ Λ.3852/2010. 
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6. Νη ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ δηεμάγνληαη, εθηφο εμαηξέζεσλ, θαηά ηηο απνγεπκαηηλέο έσο 
βξαδηλέο ψξεο. 

7. Ζ πξφζθιεζε επηδίδεηαη ή γλσζηνπνηείηαη ζηνπο ζπκβνχινπο ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ 
απφ ηελ εκέξα πνπ νξίδεηαη γηα ηε ζπλεδξίαζε θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ. Αλ θαηά ηε 

ζπλεδξίαζε απνπζηάζεη ηαθηηθφ κέινο ην νπνίν είηε δελ έρεη πξνζθιεζεί είηε δελ έρεη πξνζθιεζεί 

εγθαίξσο, ε ζπλεδξίαζε είλαη κε λφκηκε εθηφο θαη αλ ην κέινο πνπ δελ πξνζθιήζεθε είλαη παξφλ θαη 
ζπκκεηέρεη ζηε ζπλεδξίαζε. 

8. Γεκνηηθφο ζχκβνπινο, πνπ δελ θαηνηθεί ζηε δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα ηνπ Γήκνπ νθείιεη, ακέζσο κεηά ηελ 
εγθαηάζηαζε ησλ δεκνηηθψλ αξρψλ, λα δειψζεη ζηνλ Ξξφεδξν ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηε 

δηεχζπλζε θαηνηθίαο ηνπ θαη λα νξίζεη κε ηελ ίδηα δήισζε αληίθιεην ζηελ έδξα ηνπ δήκνπ, ζηνλ νπνίν 
λα επηδίδνληαη νη πξνζθιήζεηο γηα ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Κε ηελ ίδηα δήισζε 

νθείιεη, επίζεο, λα νξίζεη νπνηνδήπνηε, θαηά ηελ επηινγή ηνπ, πξφζθνξν κέζν γηα ηε γλσζηνπνίεζε ησλ 

αλσηέξσ πξνζθιήζεσλ. Αλ δελ νξίδεηαη αληίθιεηνο ή πξφζθνξν κέζν γηα ηε γλσζηνπνίεζε, αξθεί ε 
δεκνζίεπζε ηεο πξφζθιεζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ. 

9. Πε θαηεπείγνπζεο πεξηπηψζεηο, ε πξφζθιεζε κπνξεί λα επηδνζεί ή λα γλσζηνπνηεζεί ηελ εκέξα ηεο 
ζπλεδξίαζεο. Πηελ πξφζθιεζε πξέπεη λα αλαθέξεηαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε ζπλεδξίαζε έρεη 

θαηεπείγνληα ραξαθηήξα. Ξξηλ απφ ηε ζπδήηεζε ην ζπκβνχιην απνθαίλεηαη γηα ην θαηεπείγνλ ησλ 

ζεκάησλ. 
10. Αλ πθίζηαληαη ιφγνη αλσηέξαο βίαο, πνπ δελ επηηξέπνπλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλεδξίαζεο ζην 

ρξφλν πνπ έρεη νξηζζεί κε ηελ πξφζθιεζε, ηφηε ν Ξξφεδξνο γλσζηνπνηεί ζηνπο ζπκβνχινπο εγγξάθσο ή 
κε νπνηνδήπνηε πξφζθνξν κέζν έγθαηξα ηελ αλαβνιή ηεο ζπλεδξίαζεο αλαθέξνληαο θαη ηνπο ιφγνπο 

ηεο αλαβνιήο. Πηελ πεξίπησζε απηή ε ζπλεδξίαζε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηα ίδηα ζέκαηα ηεο 
εκεξήζηαο δηάηαμεο, άκεζα, κεηά ηελ άξζε ησλ ιφγσλ αλαβνιήο ηεο, ζε ρξφλν πνπ πξνζδηνξίδεη ν 

Ξξφεδξνο, ρσξίο λα είλαη απαξαίηεην λα ηεξεζεί ε πξνζεζκία ησλ ηξηψλ ηνπιάρηζηνλ εκεξψλ γηα ηελ 

γλσζηνπνίεζή ηεο. 

 

ΑΟΘΟΝ 5 

ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ 

 Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ζπλέξρεηαη ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε ηε ζπγθεθξηκέλε ψξα θαη εκέξα πνπ νξίδεηαη 

ζηελ πξφζθιεζε. 

 Ξξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο, ν Γξακκαηέαο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ εγγξάθεη ηνπο ππνςήθηνπο 

νκηιεηέο, είηε απηνί είλαη εηδηθνί αγνξεηέο αλά ζέκα πνπ νξίδνληαη απφ ηηο παξαηάμεηο κε ζρεηηθή γξαπηή δήισζή 

ηνπο είηε δεκνηηθνί ζχκβνπινη πνπ επηζπκνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ αλά ζέκα. 

 Πηε ζπλέρεηα, ν Γξακκαηέαο εθθσλεί ηνλ θαηάινγν ησλ παξφλησλ, θαηαγξάθεη ηνπο απφληεο απφ ηε 

ζπλεδξίαζε θαη ζεκεηψλεη αλ ε απνπζία ηνπο είλαη δηθαηνινγεκέλε ή φρη. 

 Αθνχ δηαπηζησζεί απαξηία, ν Ξξφεδξνο θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη δηεπζχλεη ηε 

ζπδήηεζε. Αλ ν Ξξφεδξνο απνπζηάδεη ή θσιχεηαη, αλαπιεξψλεηαη λνκίκσο απφ ηνλ Αληηπξφεδξν. Αλ απνπζηάδεη 

ή θσιχεηαη θαη ν Αληηπξφεδξνο, αζθεί θαζήθνληα Ξξνέδξνπ φπνηνο απφ ηνπο παξφληεο ζπκβνχινπο ηνπ 

επηηπρφληνο ζπλδπαζκνχ έρεη εθιεγεί κε ηηο πεξηζζφηεξεο ςήθνπο θαη, ζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο, φπνηνο είλαη 

γξακκέλνο πξψηνο ζηελ απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ. Κεηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο, ν Ξξφεδξνο αλαθνηλψλεη 

ζην ζψκα θάζε έγγξαθν πνπ απεπζχλεηαη ζην Ππκβνχιην. Πηε ζπλέρεηα, ν Γήκαξρνο, εθφζνλ παξίζηαηαη ζηε 

ζπλεδξίαζε, κπνξεί λα πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε αλαθνίλσζε, ελεκέξσζε ή πξφηαζε πξνο ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. 

 Κεηά ην Γήκαξρν, εθθξάδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο θαηά πξνηεξαηφηεηα έλαληη ησλ ινηπψλ δεκνηηθψλ 

ζπκβνχισλ νη επηθεθαιήο ησλ δεκνηηθψλ παξαηάμεσλ ηεο κεηνςεθίαο, ζχκθσλα κε ηε ζεηξά ηνπ αξηζκνχ ησλ 

εδξψλ πνπ δηαζέηεη θάζε παξάηαμε ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Πηε ζπλέρεηα ιακβάλνπλ ην ιφγν νη ινηπνί 

δεκνηηθνί ζχκβνπινη θαη νη ζπκκεηέρνληεο πξφεδξνη ησλ Γεκνηηθψλ Θνηλνηήησλ (φηαλ ζπδεηνχληαη ζέκαηα ηεο 

αληίζηνηρεο Γεκνηηθήο ή Ρνπηθήο θνηλφηεηαο), πξνθεηκέλνπ λα πξνβνχλ ζε αλαθνηλψζεηο ή πξνηάζεηο πξνο ην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ή λα απεπζχλνπλ εξσηήζεηο ή λα δεηνχλ ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία, ρξήζηκα γηα ηελ άζθεζε 

ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, απφ ηνλ Γήκαξρν, ηνπο Αληηδεκάξρνπο, ην πξνεδξείν ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ηελ 

Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ή ηελ Δπηηξνπή Ξνηφηεηαο Εσήο. 
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 Αθνινπζεί ε δηαδηθαζία ησλ απαληήζεσλ, ρσξίο δηάινγν, κε ηε δπλαηφηεηα θαη ππνρξέσζε ηνπ 

Γεκάξρνπ θαη ησλ Αληηδεκάξρσλ γηα παξνρή ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ εληφο ελφο κελφο. Ν ρξφλνο γηα θάζε 

αλαθνίλσζε, πξφηαζε, εξψηεζε, αλαδήηεζε ζηνηρείσλ ή απάληεζε δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα δχν ιεπηά. Νη 

πξνηάζεηο πνπ ηπρφλ ππνβιήζεθαλ δελ επηηξέπεηαη λα  ζπδεηεζνχλ, εθηφο αλ ραξαθηεξηζζνχλ σο θαηεπείγνλ 

ζέκα, νπφηε θαη εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ.3852/2010 θαη ε ζπδήηεζε 

πξνεγείηαη ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Δπίζεο, ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην έρεη δηθαίσκα λα απνθαζίδεη, 

κεηά απφ ζρεηηθή πξφηαζε-εηζήγεζε ηνπ Ξξνέδξνπ ή ηνπ Γεκάξρνπ ή ζπκβνχινπ επηθεθαιήο δεκνηηθήο 

παξάηαμεο θαη ρσξίο ζπδήηεζε, κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ, φηη έλα 

ζέκα, ην νπνίν δελ είλαη γξακκέλν ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε, είλαη θαηεπείγνλ, λα ην ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη 

απφθαζε γη` απηφ κε ηελ ίδηα πιεηνςεθία, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο. Ν ρξφλνο γηα ηε ζπδήηεζε ησλ εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζεκάησλ δελ κπνξεί λα μεπεξλά ηε κία ψξα. 

 Αθνινπζεί ε ζπδήηεζε επί ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Ν Ξξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ δίλεη ην ιφγν θάζε θνξά ζην Γήκαξρν ή Αληηδήκαξρν πνπ ζα εηζεγεζεί ην ζέκα, θαη απηνί κε ηε 

ζεηξά ηνπο κπνξνχλ λα ππνδείμνπλ θάπνηνλ δεκνηηθφ ζχκβνπιν ή ππεξεζηαθφ παξάγνληα πνπ ζα ην αλαιχζεη. Ν 

Ξξφεδξνο έρεη ην δηθαίσκα λα θαιεί ζηε ζπλεδξίαζε δεκνηηθνχο ππαιιήινπο, εθπξνζψπνπο θνξέσλ ή ηδηψηεο 

πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιινπλ κε ηηο ηνπνζεηήζεηο ηνπο ζηελ θαιχηεξε δηακφξθσζε ηεο απφθαζεο. 

 Ρπρφλ δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο έπνληαη ηεο εηζήγεζεο θαη πξνεγνχληαη ησλ ηνπνζεηήζεσλ ησλ 

νκηιεηψλ. Ν Γήκαξρνο, ν αξκφδηνο Αληηδήκαξρνο, νη επηθεθαιήο ησλ παξαηάμεσλ θαη νη εηδηθνί αγνξεηέο έρνπλ 

θαηά ηε ζπδήηεζε δηθαίσκα γηα πέληε ιεπηά νκηιίαο αλά ζέκα κε δπλαηφηεηα δεπηεξνινγίαο δηάξθεηαο ηξηψλ 

ιεπηψλ. Θαηά ηε δεπηεξνινγία, ν Γήκαξρνο νκηιεί ηειεπηαίνο, εθφζνλ ην επηζπκεί. Κε απφθαζε ηεο απφιπηεο 

πιεηνςεθίαο ησλ παξφλησλ είλαη δπλαηή, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Ξξνέδξνπ, ε παξάηαζε ή ε ζχληκεζε ηνπ 

αλσηέξσ πξνβιεπφκελνπ κέγηζηνπ ρξφλνπ νκηιίαο θαηά δχν ιεπηά. Ρνλ ίδην ρξφλν νκηιίαο έρνπλ θαη νη Ξξφεδξνη 

ησλ Γεκνηηθψλ Θνηλνηήησλ θαζψο θαη ν Δθπξφζσπνο Ρνπηθήο Θνηλφηεηαο, φηαλ θαινχληαη θαη ζπκκεηέρνπλ ζηε 

ζπλεδξίαζε γηα ζέκαηα ηεο θνηλφηεηαο ηνπο. Νη ππφινηπνη δεκνηηθνί ζχκβνπινη έρνπλ ρξφλν νκηιίαο δχν ιεπηψλ 

ην πνιχ. Πε θάζε πεξίπησζε, ν Γήκαξρνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο κπνξεί λα ιακβάλεη ην ιφγν θαηά 

πξνηεξαηφηεηα απέλαληη ζε θάζε άιινλ θαη λα εθθξάδεη ηηο απφςεηο ηνπ. 

 Νη δηαινγηθέο ζπδεηήζεηο δελ επηηξέπνληαη. Γηαθνπή νκηιεηή κπνξεί λα γίλεη αλ ην επηηξέςεη ν ίδηνο θαη 

αλ ζπκθσλεί ν Ξξφεδξνο. Πηελ πεξίπησζε απηή ε δηαθνπή δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην έλα ιεπηφ, ρσξίο ηζφρξνλε 

παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ ηεο νκηιίαο. Ν νκηιεηήο δελ κπνξεί λα απνκαθξχλεηαη απφ ην ππφ ζπδήηεζε ζέκα, 

δηαθνξεηηθά ν Ξξφεδξνο ηνλ θαιεί λα επαλέιζεη ζε απηφ. Αλ δελ ζπκκνξθσζεί, ν Ξξφεδξνο ηνλ πξνεηδνπνηεί φηη 

ζα ηνπ αθαηξέζεη ην ιφγν. Αλ θαη κεηά ηε λέα απηή επηζήκαλζε ν νκηιεηήο δελ επαλέιζεη ζην ζέκα, ν Ξξφεδξνο 

ηνπ αθαηξεί ην ιφγν. Ν Ξξφεδξνο αθαηξεί ην ιφγν θαη απφ φπνηνλ κηιά ρσξίο λα έρεη εγγξαθεί ζηνλ θαηάινγν 

ησλ νκηιεηψλ ή ρσξίο ηε ζρεηηθή άδεηα. Πηηο πεξηπηψζεηο παξαβάζεσλ απηήο ηεο παξαγξάθνπ, ν Ξξφεδξνο δίλεη 

εληνιή λα κελ γίλεηαη θαηαρψξεζε ησλ αληίζηνηρσλ νκηιηψλ ζηα πξαθηηθά. Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο 

δεκηνπξγεζνχλ ζφξπβνη πνπ παξαθσιχνπλ ηελ νκαιή ζπλέρηζή ηεο, ν Ξξφεδξνο νθείιεη λα πάξεη φια ηα 

απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ νκαινπνίεζή ηεο θαη αλ ε ίδηα θαηάζηαζε ζπλερηζηεί, ν Ξξφεδξνο δηαθφπηεη ηε 

ζπλεδξίαζε γηα νξηζκέλε ψξα, πνπ ηελ αλαθνηλψλεη ζην ζψκα. Θαηά ηε δηαθνπή νη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη 

εμέξρνληαη ηεο αίζνπζαο ζπλεδξίαζεο. Κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ δηαθνπήο, ν Ξξφεδξνο θεξχζζεη ηε 

ζπλέρηζε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη, αλ ν ζφξπβνο ζπλερηζηεί, δηθαηνχηαη λα ηε ιχζεη. 

 Αθνχ εμαληιεζεί ν θαηάινγνο ησλ νκηιεηψλ, ν Ξξφεδξνο δηαηππψλεη ηελ νξηζηηθή πξφηαζε πξνο 

ςήθηζε ηνπ ζέκαηνο, φπσο δηακνξθψζεθε κε ηηο ηξνπνινγίεο πνπ πηζαλφλ έρνπλ επέιζεη. Ν Γξακκαηέαο 

θαηαγξάθεη ηελ ςήθν ησλ ζπκβνχισλ θαζψο θαη φζνπο ζπκβνχινπο απνρσξνχλ απφ ηε ζπλεδξίαζε. 

 Ν Γήκαξρνο, ν Ξξφεδξνο θαη ηα ππφινηπα κέιε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαζψο θαη νη θαηά ην λφκν 

ζπκκεηέρνληεο ζηηο ζπδεηήζεηο κπνξνχλ λα επηθαιεζηνχλ παξεκπίπηνληα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηδίσο ηελ 

ηήξεζε ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, ηε ζεηξά ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη ηελ πξφηαζε γηα αλαβνιή ηεο 

ζπδήηεζεο νπνηνπδήπνηε ζέκαηνο. Ρα ίδηα πξφζσπα κπνξνχλ λα επηθαιεζηνχλ πξνζσπηθφ δήηεκα, φπσο ε 

κνκθή ζε βάξνο ηνπο ή ε πβξηζηηθή εθδήισζε ελαληίνλ ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο ή ε απφδνζε 

δηαθνξεηηθήο γλψκεο απφ εθείλε πνπ εμέθξαζαλ. Ν επηθαινχκελνο νπνηνδήπνηε παξεκπίπηνλ ή πξνζσπηθφ 

δήηεκα νθείιεη λα ην πξνζδηνξίζεη κέζα ζε έλα ιεπηφ ηεο ψξαο θαη λα ην ζηεξίμεη ζε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε ηνπ 
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παξφληνο θαλνληζκνχ ή ηεο λνκνζεζίαο, δηαθνξεηηθά ν Ξξφεδξνο απνξξίπηεη ηελ επίθιεζε. Γηα παξεκπίπηνληα 

θαη πξνζσπηθά δεηήκαηα απνθαίλεηαη ν Ξξφεδξνο. Αλ δηαηππσζνχλ αληηξξήζεηο απνθαζίδεη ζρεηηθά ην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην κε αλάηαζε ή έγεξζε, ρσξίο άιιε ζπδήηεζε. Δπίθιεζε παξεκπίπηνληνο ή πξνζσπηθνχ δεηήκαηνο δελ 

επηηξέπεηαη κεηά ηελ έλαξμε ηεο ςεθνθνξίαο γηα θχξην δήηεκα. Αθνχ εμαληιεζνχλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο, ν Ξξφεδξνο θεξχζζεη ηε ιήμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη φινη νη ζχκβνπινη πξνζέξρνληαη θαη ππνγξάθνπλ 

ηα πξφρεηξα ζπλνπηηθά πξαθηηθά. 

 

ΑΟΘΟΝ 6 

ΓΖΚΝΠΗΝΡΖΡΑ ΡΥΛ ΠΛΔΓΟΗΑΠΔΥΛ 

ΑΛΑΦΝΟΔΠ – ΞΟΝΡΑΠΔΗΠ – ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖ ΞΝΙΗΡΥΛ 

1. Νη ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ είλαη δεκφζηεο. Ππλέπεηα ηνπ δεκφζηνπ ραξαθηήξα ησλ 

ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ είλαη ε παξνπζία ησλ θνξέσλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαζψο 
θαη πνιηηψλ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ. Νη ελδηαθεξφκελνη γηα ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 

ελεκεξψλνληαη απφ ηνλ Ξξφεδξν. 
2. Πηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ νη παξεπξηζθφκελνη πνιίηεο πξέπεη λα είλαη εππξεπείο θαη 

ήζπρνη. Γελ επηηξέπεηαη λα ζπλνκηινχλ, λα ζρνιηάδνπλ, λα επηδνθηκάδνπλ ή λα απνδνθηκάδνπλ ηηο 

απφςεηο ησλ ζπκβνχισλ θαη γεληθά λα παξαθσιχνπλ ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηεο ζπλεδξίαζεο. Ν 
Ξξφεδξνο κπνξεί λα απνβάιεη απφ ηελ αίζνπζα θαζέλαλ πνπ δηαηαξάζζεη ηελ ηάμε ή παξαθσιχεη ηε 

ζπλεδξίαζε ή θαη λα δηαηάμεη ηελ εθθέλσζε ηεο αίζνπζαο απφ ην αθξναηήξην. 
3. Πηνπο δεκνζηνγξάθνπο θαη γεληθά ζε φια ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, παξέρεηαη θάζε δηεπθφιπλζε. 

Δπηηξέπεηαη ε ξαδηνθσληθή θαη ηειενπηηθή θάιπςε ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 
4. Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην κε πιεηνςεθία ησλ ηεζζάξσλ πέκπησλ (4/5) ησλ κειψλ ηνπ θαη κε 

αηηηνινγεκέλε απφθαζε, ε νπνία απαγγέιιεηαη ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, κπνξεί λα ζπλεδξηάδεη 

θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ. 
5. Γεκφηεο θαη θάηνηθνη πνπ έρνπλ εηδηθφ έλλνκν ζπκθέξνλ, κεηά απφ αίηεζή ηνπο, ιακβάλνπλ θπξσκέλα 

αληίγξαθα ζπγθεθξηκέλσλ πξαθηηθψλ θαη απνθάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Πε πεξίπησζε πνπ 
είλαη δπζρεξήο ε έθδνζε αληηγξάθσλ, ηίζεληαη ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ζε πιήξε γλψζε ησλ αηηνχλησλ 

γηα ελεκέξσζε ηνπο. 

6. Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ζπδεηά ππνρξεσηηθά πξνηάζεηο πνπ θαηαηίζεληαη ζ` απηφ απφ ηνπιάρηζηνλ 
είθνζη πέληε (25) άηνκα γηα ηελ επίιπζε δεηεκάησλ αξκνδηφηεηαο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Ν 

Γήκαξρνο ελεκεξψλεη ηνπο ελδηαθεξφκελνπο γηα ηε ζρεηηθή απφθαζε πνπ ειήθζε. 
7. Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην απνθαίλεηαη επί αλαθνξψλ, εξσηήζεσλ θαη αηηήζεσλ αξκνδηφηεηάο ηνπ, πνπ 

ππνβάιινληαη ζε απηφ απφ δεκφηεο θαη θαηνίθνπο αηνκηθά ή ζπιινγηθά, εληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) 
εκεξψλ απφ ηελ θαηάζεζε ηνπο. 

8. Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην εμαζθαιίδεη ζηνπο δεκφηεο πιήξε πιεξνθφξεζε γηα ηα, θάζε είδνπο, 

πξνβιήκαηα ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ, θαζψο θαη γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ, αλαθνξηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε 
θαη ιχζε ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ. 

 

ΑΟΘΟΝ 7 

ΡΝΞΝΠ ΠΛΔΓΟΗΑΠΖΠ 

1. Νη ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ γίλνληαη ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ 
Ξξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ή ηνπ Αληηπξνέδξνπ, πνπ ηνλ αλαπιεξψλεη λφκηκα. 

2. Πε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην κπνξεί, κε ηελ πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ 

ηνπ, λα απνθαζίδεη λα ζπλεδξηάδεη κφληκα ή θαηά πεξίπησζε ζε άιιν θαηάιιειν νίθεκα ηεο έδξαο, αλ 
θξίλεη φηη ην δεκνηηθφ θαηάζηεκα είλαη αθαηάιιειν ή δελ επαξθεί γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. 

3. Πε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην κπνξεί λα ζπλεδξηάδεη, εθηφο ηεο έδξαο ηνπ, ζηηο 
Γεκνηηθέο θνηλφηεηεο, χζηεξα απφ απφθαζε ησλ ηξηψλ πέκπησλ (3/5) ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ. 

4. Πε πεξίπησζε νξηζκνχ νηθηζκνχ ηνπ Γήκνπ σο ηζηνξηθήο έδξαο, ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην κπνξεί, κεηά 

απφ απφθαζή ηνπ, λα πξαγκαηνπνηεί ζπλεδξηάζεηο ζηελ ηζηνξηθή απηή έδξα. 

 

ΑΟΘΟΝ 8 
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ΑΞΑΟΡΗΑ – ΙΖΤΖ ΑΞΝΦΑΠΔΥΛ 

1. Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ζπλεδξηάδεη λφκηκα εθφζνλ έρεη απαξηία. 
2. Ρν Ππκβνχιην έρεη απαξηία φηαλ είλαη παξφλ ην ήκηζπ πιένλ ελφο ηνπ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ, ρσξίο λα 

ππνινγίδεηαη ν δεθαδηθφο αξηζκφο, δει. φηαλ είλαη παξφληα πεξηζζφηεξα απφ ηα απφληα κέιε ηνπ. Ρπρφλ 
θιεζέληεο θαη παξηζηάκελνη Ξξφεδξνη ησλ Γεκνηηθψλ Θνηλνηήησλ δε ιακβάλνληαη ππφςε ζηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο απαξηίαο. 

3. Αλ κεηά απφ δχν ζπλερείο πξνζθιήζεηο ην Ππκβνχιην δελ έρεη απαξηία, ζπλεδξηάδεη χζηεξα απφ ηξίηε 
πξφζθιεζε θαη ιακβάλεη απνθάζεηο κφλν γηα ηα ζέκαηα πνπ είραλ εγγξαθεί ζηελ αξρηθή εκεξήζηα 

δηάηαμε, εθφζνλ ηα κέιε πνπ είλαη παξφληα απνηεινχλ ην έλα ηξίην (1/3) ηνπιάρηζηνλ ηνπ ζπλνιηθνχ 
αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ. Πηελ ηξίηε πξφζθιεζε γίλεηαη εηδηθή αλαθνξά ησλ αλσηέξσ. 

4. Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ιεηηνπξγεί λφκηκα, έζησ θαη κε ειιηπή ζχλζεζε πνπ δελ κπνξεί πάλησο λα είλαη 
θαηψηεξε απφ ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ απαξηία, ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ κέιε 

δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ απνπνηεζνχλ ηελ εθινγή ηνπο, παξαηηεζνχλ, απνβηψζνπλ, εθπέζνπλ ή ηεζνχλ ζε 

αξγία ή αλ νη έδξεο κείλνπλ θελέο γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ιφγν θαη κέρξη νη θελέο ζέζεηο λα 
ζπκπιεξσζνχλ κε αλαπιήξσζε ή κε εθινγέο ή κε ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ αξγίαο. 

5. Ρα κέιε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, πνπ ήηαλ παξφληα θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο (θαηά ηελ 
εθθψλεζε ησλ νλνκάησλ) θαη κε ηελ παξνπζία ηνπο δηαπηζηψζεθε απαξηία, θαη αλ αθφκα απνρσξήζνπλ 

ζηε ζπλέρεηα, ζεσξνχληαη παξφληα κέρξη ην ηέινο ηεο ζπλεδξίαζεο σο πξνο ηελ χπαξμε ηεο απαξηίαο. 

Ζ απαξηία απηή ζεσξείηαη φηη ζπληξέρεη γηα φια ηα ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε 
ηεο ζπλεδξίαζεο. 

6. Πε πεξίπησζε απνβνιήο κέινπο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ απφ ηνλ Ξξφεδξν, ιφγσ δηαηάξαμεο ηεο 
ζπλεδξίαζεο, δελ επεξεάδεηαη ε απαξηία. 

7. Ρν ζπκβνχιην ιακβάλεη ηηο απνθάζεηο ηνπ κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ, αλ δελ νξίδεηαη 
δηαθνξεηηθά κε άιιε δηάηαμε. Πε πεξίπησζε ηζνςεθίαο επηθξαηεί ε ςήθνο ηνπ Ξξνέδξνπ. Δάλ θαηά ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο πιεηνςεθίαο πξνθχπηεη δεθαδηθφο αξηζκφο άλσ ηνπ εκίζεσο ηεο κνλάδαο, απηφο 

ζηξνγγπινπνηείηαη ζηελ ακέζσο κεγαιχηεξε κνλάδα. Γηα ηε ιήςε απφθαζεο πνπ αθνξά Γεκνηηθή 
Θνηλφηεηα ζηνλ αξηζκφ ησλ ςήθσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ιήςεο ηεο απφθαζεο απηήο πξνζκεηξάηαη 

θαη ε ςήθνο ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο Γεκνηηθήο Θνηλφηεηαο. 
8. Πηελ πεξίπησζε απνρψξεζεο κειψλ ηνπ ζπκβνπιίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο, πξνθεηκέλνπ λα 

ιεθζεί απφθαζε, ε απαηηνχκελε πιεηνςεθία δελ ππνινγίδεηαη επί ησλ πξαγκαηηθά παξφλησλ κειψλ 

θαηά ηελ ςεθνθνξία, αιιά κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απαξηία. 
9. Ζ ιεπθή ςήθνο ή ε άξλεζε ςήθνπ απφ κέινο ηνπ ζπκβνπιίνπ κεηξνχλ σο αξλεηηθέο ςήθνη, ελψ ην 

κέινο ινγίδεηαη παξφλ. 
10. Ν Γήκαξρνο κεηέρεη ζηηο ζπδεηήζεηο ηνπ ζπκβνπιίνπ ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ. Όηαλ φκσο αλαπιεξψλεηαη 

λνκίκσο επεηδή απνπζηάδεη ή θσιχεηαη, ν αλαπιεξσηήο ηνπ δε ζηεξείηαη ην δηθαίσκα ςήθνπ. 

11. Νη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε θαλεξή ςεθνθνξία γηα θάζε ζέκα μερσξηζηά θαη γίλεηαη κε νλνκαζηηθή 
θιήζε θάζε ζπκβνχινπ, ν νπνίνο δειψλεη φηη ςεθίδεη ππέξ ή θαηά ηεο δηακνξθσζείζαο πξφηαζεο. 

12. Κπζηηθή ςεθνθνξία δηεμάγεηαη κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπεηαη ξεηά απφ ηηο δηαηάμεηο. Γίλεηαη 
κε ηε ρξήζε ςεθνδειηίσλ. Αλ δηαπηζησζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ςεθνθνξίαο φηη ςεθνδέιηηα πεξηέρνπλ 

δηαθξηηηθά ζεκεία πνπ παξαβηάδνπλ ην απφξξεην ηεο ςεθνθνξίαο, απηά αθπξψλνληαη. Ζ κπζηηθή 
ςεθνθνξία επαλαιακβάλεηαη, αλ ζ’ απηή δε ζπγθεληξσζεί ν απαηηνχκελνο αξηζκφο ςήθσλ, φπσο θαη 

ζηελ πεξίπησζε πνπ πξνθχςεη δηαθνξά ζηελ θαηακέηξεζε κεηαμχ απηψλ πνπ ςήθηζαλ θαη ησλ 

ςεθνδειηίσλ. Απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία, φπνπ δελ ην επηηάζζεη ν λφκνο, είλαη 
άθπξεο. 

13. Ππλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ κπνξεί κε απφθαζή ηνπ, λα δηαθνπεί θαη λα ζπλερηζηεί 
κεηαγελέζηεξα γηα ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο γηα ηα νπνία ην ζπκβνχιην δελ έιαβε απφθαζε, 

φηαλ ιφγσ ηεο ζνβαξφηεηαο θαη ηεο θχζεο ησλ ζεκάησλ παξαηείλεηαη ε ζπδήηεζε. Πηελ πεξίπησζε 

απηή ζεσξείηαη φηη ε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ απηψλ άξρηζε θαη ηειείσζε θαηά ηελ ηειεπηαία απηή 
ζπλεδξίαζε, αθνχ πξψηα ν Ξξφεδξνο ελεκεξψζεη ην ζψκα γηα ηα φζα ζπδεηήζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε 

ζπλεδξίαζε. 
14. Γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ ησλ Γεκνηηθψλ Ππκβνπιίσλ ε απαξηία θαη νη απαξαίηεηεο πιεηνςεθίεο 

ππνινγίδνληαη κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ πνπ έρνπλ νξθηζζεί θαη εγθαηαζηαζεί. 

 

ΑΟΘΟΝ 9  

ΞΟΑΘΡΗΘΑ ΠΛΔΓΟΗΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ 

1. Πηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε καηαίσζήο ηεο, ηεξνχληαη 

πξαθηηθά κε επζχλε ηνπ Γξακκαηέα ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ηνπ δεκνηηθνχ ππαιιήινπ πνπ έρεη 
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νξηζηεί γηα ην ζθνπφ απηφ. Πηα πξαθηηθά θαηαρσξνχληαη νη ζπδεηήζεηο, νη ςεθνθνξίεο, νη απνθάζεηο θαη 
κεηνςεθνχζεο γλψκεο γηα θάζε ζέκα. 

2. Ρα πξαθηηθά θαηαξηίδνληαη κε ηε βνήζεηα καγλεηνθσληθήο ζπζθεπήο ή «βίληεν» ή κε θάζε άιιν 
πξφζθνξν ειεθηξνληθφ κέζν. Ν εθηειψλ ρξέε πξαθηηθνγξάθνπ δεκνηηθφο ππάιιεινο, ηεξεί παξάιιεια 

θαη πξφρεηξα ζπλνπηηθά πξαθηηθά. 

3. Ρα απνκαγλεηνθσλεκέλα ή απνκαγλεηνζθνπεκέλα θείκελα κεηαθέξνληαη ζε θχιια ραξηηνχ, πνπ 
αξηζκνχληαη θα κνλνγξάθνληαη απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Πην ηέινο ηνπ ρξφλνπ 

βηβιηνδεηνχληαη κε επζχλε ηνπ πξνέδξνπ θαη ηνπ Γξακκαηέα ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 
4. Αλ ζε θάπνηα ζπλεδξίαζε δελ είλαη δπλαηή ε ρξήζε καγλεηνθσληθήο ζπζθεπήο ή «βίληεν», ηεξνχληαη 

πξφρεηξα πξαθηηθά πνπ αληηγξάθνληαη ζε θχιια ραξηηνχ, κνλνγξαθεκέλα απφ ηνλ Ξξφεδξν ηνπ 
Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Ρα θχιια απηά αξηζκνχληαη κε ηξφπν ψζηε ε αξίζκεζή ηνπο λα απνηειεί 

ζπλέρεηα ηεο αξίζκεζεο ησλ απνκαγλεηνθσλεκέλσλ ή απνκαγλεηνζθνπεκέλσλ θεηκέλσλ θαη 

βηβιηνδεηνχληαη καδί κε απηά. 
5. Ζ κε ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ζπληζηά πεηζαξρηθφ αδίθεκα γηα ηνλ Ξξφεδξν θαη 

Γξακκαηέα ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 
6. Ρα πξαθηηθά ππνγξάθνληαη απφ φια ηα κέιε πνπ κεηέρνπλ ζηε ζπλεδξίαζε. Ζ άξλεζε ππνγξαθήο απφ 

ζχκβνπιν θαη ε αηηία ηεο αλαθέξνληαη ζηα πξαθηηθά. Ζ κε ππνγξαθή ησλ πξαθηηθψλ δελ επεξεάδεη ην 

θχξνο ηεο απφθαζεο. 
7. Ρα πξαθηηθά ηεο θάζε ζπλεδξίαζεο, φπσο θαη θάζε απφθαζεο, παίξλνπλ αχμνληα αξηζκφ. Θάζε ρξφλν 

μεθηλάεη θαηλνχξηα αξίζκεζε. 
8. Νπνηνζδήπνηε Γεκνηηθφο Πχκβνπινο δεηήζεη, κπνξεί λα ιάβεη αληίγξαθα ησλ πξαθηηθψλ ή λα ιάβεη 

πιήξε γλψζε απηψλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη δπζρεξήο ε έθδνζε αληηγξάθσλ. 

 

ΑΟΘΟΝ 10 

ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΡΥΛ ΑΞΝΦΑΠΔΥΛ ΡΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ 

ΔΙΔΓΣΝΠ ΛΝΚΗΚΝΡΖΡΑΠ 

1. Ρξεηο (3) εκέξεο κεηά ηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, κε επζχλε ηνπ αξκφδηνπ ππαιιήινπ 
ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Ξξφεδξν ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, δεκνζηεχεηαη πίλαθαο πνπ πεξηιακβάλεη ηα 

ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ, ηνλ αξηζκφ ησλ απνθάζεσλ θαη πεξίιεςε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο. Νη 
δεκνζηεχζεηο γίλνληαη κε ηνηρνθφιιεζε ζε εηδηθφ πίλαθα ηνπ δεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο, πνπ είλαη 

πξννξηζκέλνο γηα απηφλ ην ζθνπφ. Γηα ηηο δεκνζηεχζεηο απηέο ζπληάζζεηαη απνδεηθηηθφ ελψπηνλ δχν 
καξηχξσλ. 

2. Νη αηνκηθνχ πεξηερνκέλνπ πξάμεηο δεκνζηεχνληαη ππφ κνξθή πεξηιήςεσο θαη θνηλνπνηνχληαη ζηνλ 

ελδηαθεξφκελν. 
3. Νη θαλνληζηηθνχ πεξηερνκέλνπ απνθάζεηο δεκνζηεχνληαη ζε πιήξεο θείκελν ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα, 

ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία, ελψ πεξίιεςή ηνπο δεκνζηεχεηαη ζε κία ηνπιάρηζηνλ έληππε, 
εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία ηνπηθή εθεκεξίδα θαη θαηαρσξνχληαη, κε επζχλε ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ. Νη απνθάζεηο απηέο παξακέλνπλ ζπλερψο εθηεζεηκέλεο ζε 

ρψξν ηνπ δεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο πνπ είλαη πξνζηηφο ζην θνηλφ. Ζ κε δεκνζίεπζε ησλ απνθάζεσλ 
θαηά ηνλ αλσηέξσ ηξφπν ηηο θαζηζηά αλππφζηαηεο. Δπηπιένλ, ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ιακβάλεη κέηξα 

γηα ηελ φζν ην δπλαηφλ επξχηεξε δεκνζηνπνίεζε ησλ απνθάζεσλ απηψλ, κέζσ ησλ ηνπηθψλ κέζσλ 
καδηθήο ελεκέξσζεο, εθδίδνληαο εηδηθνχο νδεγνχο ελεκέξσζεο ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ νηθείσλ 

επαγγεικαηηθψλ ηάμεσλ θαη ρξεζηκνπνηεί, γηα ηνλ ίδην ζθνπφ, νπνηνδήπνηε άιιν πξφζθνξν κέζν. 
4. Πε πεξίπησζε πνπ εηδηθέο δηαηάμεηο πξνβιέπνπλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν δεκνζίεπζεο ησλ απνθάζεσλ ηνπ 

Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, αθνινπζείηαη ν ηξφπνο απηφο. 

5. Απνθάζεηο Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, φπσο απηέο πξνβιέπνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 2 
ηνπ Λ. 3861/2010 θαη κε ηηο επηθπιάμεηο θαη εμαηξέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 5 θαη ζηελ πεξ. 4, 

παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, αλαξηψληαη ππνρξεσηηθά ζην Ξξφγξακκα Γηαχγεηα. Πε αληίζεηε 
πεξίπησζε δελ εθηεινχληαη. 

6. Νη απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ απνζηέιινληαη ππνρξεσηηθά γηα έιεγρν λνκηκφηεηαο ζηελ 

Απηνηειή πεξεζία Δπνπηείαο Ν.Ρ.Α, εθφζνλ αθνξνχλ: 
α) ξπζκίζεηο θαλνληζηηθνχ πεξηερνκέλνπ, 

β) ηελ αλάζεζε έξγσλ, ππεξεζηψλ, κειεηψλ θαη πξνκεζεηψλ, 

γ) ηελ αγνξά θαη εθπνίεζε αθηλήησλ, 
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δ) ηελ θήξπμε αλαγθαζηηθψλ απαιινηξηψζεσλ, 

ε) ηελ επηβνιή θφξσλ, ηειψλ θαη δηθαησκάησλ, 

ζη) ηε ζχλαςε θάζε κνξθήο ζπκβάζεσλ, ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη  εθείλεο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ εηδηθέο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, 

δ) ηε ζχλαςε δαλείσλ, 

ε) ηε δηελέξγεηα ηνπηθνχ δεκνςεθίζκαηνο φηαλ πξνβιέπεηαη απφ ηελ θείκελε  λνκνζεζία, 

ζ) ηηο δηαδηθαζίεο θαηάξηηζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ. Νη απνθάζεηο,  πνπ 
απνζηέιινληαη γηα έιεγρν λνκηκφηεηαο κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο  απφ ηε ζπλεδξίαζε 

ηνπ ζπκβνπιίνπ, ζπλνδεχνληαη απφ αληίγξαθν ηνπ  απνδεηθηηθνχ δεκνζίεπζεο θαη απφ ηα έγγξαθα 

ζηνηρεία πνπ είλαη απαξαίηεηα  γηα ηελ έθδνζή ηεο. 

ΑΟΘΟΝ 11 

ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΘΑΗ ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΑ ΓΖΚΝΡΗΘΥΛ ΠΚΒΝΙΥΛ 

1. Νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη έρνπλ ππνρξέσζε λα κεηέρνπλ ζε φιεο ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ θαη λα ελεκεξψλνπλ ηνλ Ξξφεδξν ζε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπο. Δπίζεο, έρνπλ ππνρξέσζε 

λα κεηέρνπλ ζε φιεο ηηο επηηξνπέο ζηηο νπνίεο ηνπο έρεη εθιέμεη ην Ππκβνχιην, θαζψο θαη λα εθηεινχλ κε 
επηκέιεηα ηα ινηπά θαζήθνληά ηνπο θαη θάζε εξγαζία πνπ ηνπο αλαζέηεη λφκηκα ην ζπκβνχιην. 

2. Ν δεκνηηθφο ζχκβνπινο εθθξάδεη ηε γλψκε ηνπ θαη ςεθίδεη θαηά ζπλείδεζε, απνβιέπνληαο πάληνηε 
ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ ζπκθέξνληνο ηνπ ζπλφινπ ησλ δεκνηψλ. 

3. Ν δεκνηηθφο ζχκβνπινο νθείιεη λα εμνθιεί ηπρφλ νθεηιή ηνπ πξνο ην Γήκν ή ηα λνκηθά ηνπ πξφζσπα 

θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Λ. 3852/2010 κέζα ζε πξνζεζκία δχν (2) κελψλ,  αθφηνπ 
θαηέζηε νξηζηηθή ε βεβαίσζε ηεο νθεηιήο θαη έιαβε γλψζε απηήο. 

4. Αλ έλαο ζχκβνπινο απνπζηάδεη αδηθαηνιφγεηα απφ ηξεηο (3) ζπλερείο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ 
Ππκβνπιίνπ ή δελ εθηειεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ γηα δηάζηεκα πνπ ππεξβαίλεη ηνπο ηξεηο (3) ζπλερείο 

κήλεο κέζα ζην έηνο, ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ Ππκβνπιίνπ, κπνξεί λα ηεζεί ζε αξγία θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 234 ηνπ Λ.3852/2010 θαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο λα θεξπρζεί έθπησηνο. 

5. Ν Ξξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη γξαπηψο ηνλ Διεγθηή Λνκηκφηεηαο 

γηα ηηο αδηθαηνιφγεηεο απνπζίεο ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ θαζψο θαη ζε πεξίπησζε κε εθηέιεζεο ησλ 
ππνρξεψζεσλ ηνπο θαηά ηα αλσηέξσ. Ξαξάιεηςε ηεο ππνρξέσζεο απηήο απφ ηνλ Ξξφεδξν απνηειεί 

ζνβαξή παξάβαζε θαζήθνληνο. 
6. Γεκνηηθφο ζχκβνπινο δελ κπνξεί λα κεηάζρεη ζηε ζπδήηεζε ελφο ζέκαηνο ή ζηελ θαηάξηηζε απνθάζεσο 

ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ή λα ζπκκεηάζρεη ζε γλσκνδνηηθά ζπιινγηθά φξγαλα, ηα νπνία γλσκνδνηνχλ 

γηα ζέκα πνπ ζα εηζαρζεί ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, εθφζνλ ν ίδηνο, ν/ε ζχδπγφο ηνπ ή ζπγγελήο ηνπ έσο 
ην δεχηεξν βαζκφ εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο ή πξφζσπν πξνο ην νπνίν δηαηεξεί ζηελφ δεζκφ, έρεη πιηθφ 

ή εζηθφ ζπκθέξνλ. Ν δεκνηηθφο ζχκβνπινο ζηελ πεξίπησζε απηή έρεη ππνρξέσζε λα ελεκεξψζεη ην 
ζψκα γηα ην θψιπκα απηφ θαη λα απέρεη ηφζν θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο φζν θαη 

θαηά ηε ιήςε ηεο απφθαζεο. Πε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ε απφθαζε είλαη άθπξε. Ν ζχκβνπινο πνπ 

έιαβε κέξνο ζηε ζπλεδξίαζε δηαπξάηηεη ζνβαξή παξάβαζε θαζήθνληνο θαη ηηκσξείηαη κε ηελ πνηλή ηεο 
αξγίαο, ζχκθσλα κε ηα άξζξν 233 θαη 234 ηνπ Λ. 3852/2010. 

7. Νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη έρνπλ δηθαίσκα λα ιακβάλνπλ γλψζε, ηνπιάρηζηνλ κία εκέξα πξηλ ηε 
ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, φισλ ησλ εηζεγήζεσλ θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηα 

ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 
8. Νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη κπνξνχλ λα δεηνχλ δηα ηνπ Ξξνέδξνπ, απφ ην Γήκαξρν, ηελ Νηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή, ηελ Δπηηξνπή Ξνηφηεηαο Εσήο θαη ηνπο Αληηδεκάξρνπο, πιεξνθνξίεο θαη ζπγθεθξηκέλα 

ζηνηρεία, πνπ είλαη ρξήζηκα γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Νη παξαπάλσ, νθείινπλ λα παξέρνπλ 
ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηα ζηνηρεία, εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ. 

9. Δπίζεο, νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη κπνξνχλ λα θαηαζέηνπλ γξαπηέο εξσηήζεηο, δηα ηνπ Ξξνέδξνπ πξνο ην 
Γήκαξρν θαη ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Γήκνπ, νη νπνίεο απαληψληαη εγγξάθσο εληφο δεθαπέληε (15) 

εκεξψλ. Αλ δελ απαληεζνχλ, νη εξσηήζεηο επαλαθέξνληαη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη απαληψληαη 

εγγξάθσο ζηελ πξψηε ζπλεδξίαζε, κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ κήλα απφ ηελ θαηάζεζή ηνπο, ζην ηέινο 
ηεο ζπλεδξίαζεο, κεηά ηε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Πηελ εξψηεζε, κεηά ηελ 

αλάπηπμή ηεο απφ ηνλ εξσηψληα δεκνηηθφ ζχκβνπιν, απαληά ν Γήκαξρνο ή ν Αληηδήκαξρνο πνπ ζα 
νξίζεη ν ίδηνο θαη ε ζπδήηεζε δελ γεληθεχεηαη. 

10. Γεκνηηθνί ζχκβνπινη πνπ είλαη Αληηδήκαξρνη, κέιε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ή ηεο Δπηηξνπήο 
Ξνηφηεηαο Εσήο, είλαη ππνρξεσκέλνη λα ππνβάιινπλ εηήζηα δήισζε γηα ηελ πεξηνπζηαθή ηνπο 
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θαηάζηαζε ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη λα ηε δεκνζηνπνηνχλ κε αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα 
ηνπ δήκνπ. Αθφκε, πξέπεη λα δειψλνπλ θάζε πξνζσπηθφ ζπκθέξνλ (ηδηνθηεζηαθφ ή νηθνγελεηαθφ) πνπ 

έρνπλ ζε ζρέζε κε ηα ζέκαηα ηνπ Γήκνπ, θαζψο θαη λα ελζαξξχλνπλ θαη λα πξνσζνχλ θάζε κέηξν πνπ 
πξνάγεη ηε δηαθάλεηα θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο, ζην πιαίζην άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο 

θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ. 

11. Γεκνηηθνί ζχκβνπινη πνπ είλαη Αληηδήκαξρνη, δελ επηηξέπεηαη λα απνπζηάζνπλ πεξηζζφηεξν απφ ηξηάληα 
(30) εκέξεο ζπλνιηθά θάζε ρξφλν, ρσξίο άδεηα ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Ζ απνπζία απηή κπνξεί λα 

παξαηείλεηαη γηα εμαηξεηηθνχο ιφγνπο έσο ηξεηο (3) κήλεο, κε άδεηα ηνπ ζπκβνπιίνπ. 

 

ΑΟΘΟΝ 12 

ΠΠΡΑΠΖ ΔΞΗΡΟΝΞΥΛ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ 

1. Ρν δεκνηηθφ ζπκβνχιην κε απφθαζή ηνπ ζα ζπγθξνηήζεη επηηξνπέο γηα ηελ επεμεξγαζία θαη εηζήγεζε 

ζεκάησλ ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 70 ηνπ Λ. 3852/2010. 
2. Πηηο επηηξνπέο κεηέρνπλ ζχκβνπινη πνπ πξνηείλνληαη απφ φιεο ηηο δεκνηηθέο παξαηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ, ππάιιεινη ηεο αξκφδηαο δηεχζπλζεο ηνπ Γήκνπ, θαζψο θαη ηδηψηεο εκπεηξνγλψκνλεο ζηα 

ζέκαηα ηεο επηηξνπήο θαη εθπξφζσπνη θνηλσληθψλ θνξέσλ ηεο πεξηνρήο. 
3. Πηηο επηηξνπέο πξνεδξεχεη δεκνηηθφο ζχκβνπινο, πνπ νξίδεηαη κε ηελ απφθαζε ηεο ζπγθξφηεζεο. 

4. Νη Δπηηξνπέο κειεηνχλ ζέκαηα αξκνδηφηεηάο ηνπο πνπ παξαπέκπεη ζε απηέο ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην 
χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Γεκάξρνπ. Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαζνξίδεη πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή 

ζρεηηθήο κειέηεο ή εηζήγεζεο. 

5. Ν Ξξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ κπνξεί λα παξαπέκπεη ζε επηηξνπή νπνηνδήπνηε άιιν ζέκα, πξηλ 
απηφ εγγξαθεί πξνο ζπδήηεζε ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. 

6. Θέκαηα, πνπ εηζάγεη πξνο ζπδήηεζε ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ή ε Δπηηξνπή 
Ξνηφηεηαο Εσήο, δελ παξαπέκπνληαη ζε επηηξνπή ηνπ παξφληνο. 

7. Νη επηηξνπέο βξίζθνληαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδνπλ λφκηκα, φηαλ ηα παξφληα κέιε είλαη πεξηζζφηεξα 
απφ ηα απφληα. Ιακβάλνπλ απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ ηα ζηνηρεία θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δεηνχλ γηα 

ηε δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ηνπο, δηα ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, θαηφπηλ ζπλεξγαζίαο κε 

ηνλ πξφεδξν ηεο θάζε επηηξνπήο. 
8. Νη Δπηηξνπέο δηαηππψλνπλ ηελ άπνςή ηνπο κε έθζεζή ηνπο, ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη θαη ηπρφλ 

δηαθνξεηηθέο απφςεηο πνπ δηακνξθψζεθαλ ζε απηή. Ζ έθζεζε ππνβάιιεηαη εληφο ηεο ηαζζφκελεο 
πξνζεζκίαο. Δάλ ε Δπηηξνπή θαζπζηεξήζεη λα ππνβάιιεη ηε ζρεηηθή έθζεζε, ν Ξξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ κπνξεί λα εγγξάςεη ην ζέκα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε θαη ρσξίο ηελ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο. Γηα 

ινηπά ζέκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2690/1999. 
9. Πηηο αλσηέξσ Δπηηξνπέο, εθφζνλ θξηζεί αλαγθαίν, κπνξεί λα νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ 

δεκνηηθφο ππάιιεινο γηα δηνηθεηηθή ππνζηήξημε. 

 

 

ΑΟΘΟΝ 13 

ΓΖΚΝΡΗΘΔΠ ΞΑΟΑΡΑΜΔΗΠ 

1. Ρα κέιε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ δηαθξίλνληαη ζε δεκνηηθέο παξαηάμεηο, αλάινγα κε ην ζπλδπαζκφ 

πνπ έρνπλ εθιεγεί. 

2. Δπηθεθαιήο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο είλαη ν ζχκβνπινο πνπ ήηαλ ππνςήθηνο Γήκαξρνο θαη, ζηελ 
πεξίπησζε ζαλάηνπ, παξαίηεζεο ή αδπλακίαο ηνπ, ν ζχκβνπινο πνπ εθιέγεηαη απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ 

δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ πνπ αλήθνπλ ζηελ παξάηαμε. 
3. Κέινο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ κπνξεί κε γξαπηή δήισζή ηνπ πξνο ην πξνεδξείν λα 

αλεμαξηεηνπνηεζεί απφ ηε δεκνηηθή παξάηαμε κε ηελ νπνία έρεη εθιεγεί. Δπίζεο, εάλ ε δεκνηηθή 
παξάηαμε έρεη ηνπιάρηζηνλ ηξία κέιε, κπνξεί κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε θαη κε πιεηνςεθία ησλ δχν 

ηξίησλ (2/3) λα δηαγξάςεη ζχκβνπιν πνπ είλαη κέινο ηεο. 

4. Κέινο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ πνπ αλεμαξηεηνπνηήζεθε ή δηαγξάθεθε απφ ηελ παξάηαμή ηνπ δελ 
κπνξεί λα εληαρζεί ζε άιιε παξάηαμε θαη δελ κπνξεί λα εμαθνινπζήζεη λα είλαη κέινο ηνπ πξνεδξείνπ ή 

ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ή ηεο Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο Εσήο, φπνπ εθιέρηεθε σο κέινο ηεο παξάηαμεο 
απφ ηελ νπνία αλεμαξηεηνπνηήζεθε ή δηαγξάθεθε, θαζψο θαη λα νξηζζεί ή λα παξακείλεη Αληηδήκαξρνο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ. 
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5. Γεκνηηθφο Πχκβνπινο πνπ δηαγξάθεθε ή αλεμαξηεηνπνηήζεθε απφ ηελ παξάηαμή ηνπ, είλαη δπλαηφλ λα 
επαλεληαρηεί ζηελ παξάηαμε απηή, εθφζνλ ηνχην γίλεη δεθηφ απφ ηα δχν ηξίηα (2/3) ησλ κειψλ, 

πξνθεηκέλνπ γηα παξαηάμεηο πνπ έρνπλ ηνπιάρηζηνλ ηξία (3) κέιε θαη απφ φια ηα κέιε, πξνθεηκέλνπ γηα 
παξαηάμεηο κε ιηγφηεξα απφ ηξία (3) κέιε. 

6. Νη επηθεθαιήο ησλ δεκνηηθψλ παξαηάμεσλ ζπλεξγάδνληαη κε ηνλ πξφεδξν ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ 

θαη ηνλ Γήκαξρν, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ δεκνηηθψλ παξαηάμεσλ κε 
ελεκεξψζεηο θαη παξνρή ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ. Δπίζεο, ν Γήκαξρνο 

νθείιεη λα παξέρεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δεηνχλ νη επηθεθαιήο ησλ δεκνηηθψλ παξαηάμεσλ απφ ηνλ ίδην ή 
ηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ή ηελ Δπηηξνπή Ξνηφηεηαο Εσήο, εληφο κελφο. 

7. Γηα ηελ απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία ησλ δεκνηηθψλ παξαηάμεσλ ε δεκνηηθή αξρή παξαρσξεί ζε απηέο 
θαηάιιεια εμνπιηζκέλν ρψξν, θαζψο θαη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε. 

 

ΑΟΘΟΝ 14  

ΑΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΔΞΟΑΓΚΔΛΥΛ ΡΖΠ ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ ΑΟΣΖΠ 

1. Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ζπλεδξηάδεη θάζε ρξφλν ζε εηδηθή δεκφζηα ζπλεδξίαζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 

217 ηνπ Λ. 3463/2006, φπνπ γίλεηαη απνινγηζκφο ησλ πεπξαγκέλσλ ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο ζε φ,ηη αθνξά 
ηελ δηνίθεζε ηνπ Γήκνπ, ηελ εθαξκνγή ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο θαη ηελ ελ γέλεη νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ηνπ δήκνπ. Πηελ ίδηα ζπλεδξίαζε παξνπζηάδεηαη απφ ηνλ Ππκπαξαζηάηε ηνπ Γεκφηε θαη ηεο 
Δπηρείξεζεο ε εηήζηα έθζεζή ηνπ. 

2. Ζ εηδηθή δεκφζηα ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ γίλεηαη κέρξη ηέινο Ηνπλίνπ θαη αλαθνηλψλεηαη 

δεθαπέληε (15) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο λσξίηεξα, κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, κε επζχλε ηνπ Ξξνέδξνπ. Πε 
απηήλ θαινχληαη νη θάηνηθνη θαη φινη νη θνξείο ηεο πφιεο. 

3. Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην επηιέγεη ηνλ πξνζθνξφηεξν ρψξν γηα ηε δηεμαγσγή ηεο αλσηέξσ ζπλεδξίαζεο. 
4. Ν Ξξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ επηκειείηαη ζε ζπλεξγαζία κε ην Γήκαξρν θαη ηηο αξκφδηεο 

ππεξεζίεο, γηα ηε ζσζηή νξγάλσζε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ηελ εκπεξηζηαησκέλε ζχληαμε ηνπ 
απνινγηζκνχ ησλ πεπξαγκέλσλ ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο ζηνπο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε, ηε Γηνίθεζε ηνπ Γήκνπ θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο δεκνηηθήο  δξάζεο. Κε επζχλε 

ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ πέληε (5) κέξεο πξηλ απφ ηε ζπλεδξίαζε βξίζθνληαη ζηε 
δηάζεζε ησλ δεκνηηθψλ παξαηάμεσλ ην θείκελν ηνπ απνινγηζκνχ πεπξαγκέλσλ κε φια ηα ζηνηρεία πνπ 

ην ζπλνδεχνπλ. 
5. Θαηά ηελ εηδηθή δεκφζηα ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηε ζπδήηεζε δηεπζχλεη ν Ξξφεδξνο ηνπ 

Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Ν Γήκαξρνο εθ κέξνπο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ελεκεξψλεη ην αθξναηήξην 

γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο δεκνηηθήο αξρήο θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπνζεηνχληαη φιεο νη δεκνηηθέο παξαηάμεηο 
δηα ησλ εθπξνζψπσλ ηνπο κε ηε ζεηξά ηεο εθινγηθήο ηνπο δχλακεο. Δπίζεο, κπνξνχλ λα πάξνπλ ην ιφγν 

ηα κέιε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ηα κέιε ησλ Ππκβνπιίσλ ησλ Γεκνηηθψλ θαη Ρνπηθψλ 
Θνηλνηήησλ. 

6. Πηε ζπλέρεηα, θάζε θνξέαο, δεκφηεο, θάηνηθνο ή θνξνινγνχκελνο απφ ηνλ δήκν έρεη δηθαίσκα λα 

δηαηππψζεη παξαηεξήζεηο ζρεηηθέο κε ηνλ απνινγηζκφ ζηε ζπλεδξίαζε απηή. 
7. Πε πεξίπησζε πνπ ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ πξνβιέπεη ην παξφλ άξζξν παξέιζεη ρσξίο λα θηλεζνχλ νη 

δηαδηθαζίεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο εηδηθήο δεκφζηαο ζπλεδξίαζεο απνινγηζκνχ, κπνξνχλ νη 
δεκνηηθέο παξαηάμεηο ή νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη λα πξνθαιέζνπλ ηε ζπλεδξίαζε απηή ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 67, παξ. 2, ηνπ Λ. 3852/2010. 

 

ΑΟΘΟΝ 15 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ – ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ 

 Πην Γήκν θαη ζηα πιαίζηα ηνπ Νξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο πεξεζίαο, ιεηηνπξγεί ππεξεζία Γεκνηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ κε αξκνδηφηεηεο δηεθπεξαίσζεο φισλ ησλ ζεκάησλ, πνπ αθνξνχλ ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη ην 

πξνεδξείν ηνπ. Ζ ππεξεζία απνηειείηαη απφ ηνλ εηδηθφ γξακκαηέα ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη άιινπο 

ππαιιήινπο, ζχκθσλα κε ηνλ ΝΔ θαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο. 

 Πηηο αξκνδηφηεηεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ε ηήξεζε ηνπ αξρείνπ ησλ απνθάζεσλ θαη ησλ ινηπψλ ζρεηηθψλ 

εγγξάθσλ, ε δηεμαγσγή ηεο αιιεινγξαθίαο, ε ζχληαμε ησλ πξαθηηθψλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ, ε πξνψζεζε θαη 

δεκνζίεπζε ησλ απνθάζεσλ θαζψο θαη ε αλάξηεζή ηνπο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ε ελεκέξσζε ησλ 
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δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ θαη ησλ Ξξνέδξσλ ησλ Ρνπηθψλ ή Γεκνηηθψλ Θνηλνηήησλ επί ζεκάησλ πνπ ηνπο 

αθνξνχλ θαη γεληθά θάζε ζρεηηθή κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ εξγαζία. 

 Δπηζεκαίλεηαη ηδηαίηεξα ε αξκνδηφηεηα ηεο ππεξεζίαο απηήο ζηελ πξνψζεζε ησλ ζρεηηθψλ κε ηε 

ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηηο ηνπηθέο ππνζέζεηο εξγαζηψλ, φπσο θαη ησλ εξγαζηψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ 

ελεκέξσζή ηνπο ζε αηνκηθή ή ζπιινγηθή βάζε, επί ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ πνπ ηνπο 

ελδηαθέξνπλ, φηαλ απηνί θαηαζέηνπλ αλαθνξέο θαη εξσηήζεηο. 

 Ν ππεχζπλνο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο ππάιιεινο, επζχλεηαη γηα ηελ πξνψζεζε ησλ 

αλαθεξφκελσλ ζεκάησλ, ψζηε νη απαληήζεηο ζηηο παξαπάλσ αλαθνξέο θαη εξσηήζεηο ησλ πνιηηψλ λα δίλνληαη 

απφ ην αξκφδην φξγαλν κέζα ζε πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ. 

 

ΑΟΘΟΝ 16 

ΗΠΣΠ – ΔΦΑΟΚΝΓΖ ΑΙΙΥΛ ΓΗΑΡΑΜΔΥΛ – ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΖ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ 

1. Ν παξψλ θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηίζεηαη ζε ηζρχ απφ ηελ εκέξα πνπ ζα 
ςεθηζηεί απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην κε απφθαζή ηνπ, ε νπνία ιακβάλεηαη κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία 

ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ. 
2. Γηα ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ηα νπνία δελ ξπζκίδνληαη απφ ηνλ 

παξφληα θαλνληζκφ, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Θψδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ (Λ. 3463/2006, ΦΔΘ 

114 Α΄) θαη ηνπ N. 3852/2010 (ΦΔΘ 87 Α΄), θαη αλαινγηθά νη δηαηάμεηο ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο 
Γηαδηθαζίαο (Λ. 2690/1999, ΦΔΘ 45 Α΄). 

3. Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ γίλεηαη θαηφπηλ απνθάζεσο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ πνπ 
ιακβάλεηαη κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ. 

 

 Ξαξαθαιψ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

 

Ρο Γημοηικό Πσμβούλιο αθνχ έιαβε ππφςε: 

1. Ρελ εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ,  

2. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Λ.3852/2010, 

κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε 

 

ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΘΑΡΑ ΞΙΔΗΝΤΖΦΗΑ 

 

 Δγθξίλεη ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ σο αθνινχζσο: 

 

«ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ  

ΓΖΚΝ ΦΗΙΝΘΔΖΠ – ΤΣΗΘΝ» 

 

ΝΟΓΑΛΑ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΡΝ ΓΖΚΝ 

 Ν Γήκνο δηνηθείηαη απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, ηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ηελ Δπηηξνπή Ξνηφηεηαο 

Εσήο, ηελ εθηειεζηηθή επηηξνπή θαη ηνλ Γήκαξρν. Ξέξαλ ησλ αλσηέξσ, ε Γεκνηηθή Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο, ν 

Ππκπαξαζηάηεο ηνπ Γεκφηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο θαη ην Ππκβνχιην Έληαμεο Κεηαλαζηψλ ιεηηνπξγνχλ σο λέα 

ζπκκεηνρηθά θαη δηακεζνιαβεηηθά φξγαλα ηνπ Γήκνπ. 

ΑΟΘΟΝ 1 

ΓΔΛΗΘΔΠ ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ 
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1. Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην δηεπζχλεη θαη ξπζκίδεη φιεο ηηο ηνπηθέο ππνζέζεηο ζχκθσλα µε ηηο αξρέο ηεο 

επηθνπξηθφηεηαο θαη ηεο εγγχηεηαο, µε ζηφρν ηελ πξνζηαζία, ηελ αλάπηπμε θαη ηε ζπλερή βειηίσζε ησλ 

ζπκθεξφλησλ θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. 

2. Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην εθθξάδεη θαη δηαηππψλεη ηηο ζέζεηο ηνπ ζε ζέκαηα ηνπηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη 

γλσκνδνηεί νπνηεδήπνηε δεκφζηεο αξρέο ή αξκφδηα φξγαλα δεηνχλ ηε γλψκε ηνπ. 

3. Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην απνθαζίδεη, θαηά ηεθκήξην αξκνδηφηεηαο, γηα φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην 

Γήκν -εθηφο απφ εθείλα πνπ αλήθνπλ µε ξεηή δηάηαμε λφκνπ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Γεκάξρνπ ή άιινπ 

νξγάλνπ ηνπ Γήκνπ ή γηα ζέκαηα πνπ ην ίδην κεηαβίβαζε ζε επηηξνπή- θαη ηδίσο γηα ζέκαηα ζηνπο ηνκείο 

ηεο Αλάπηπμεο, ηνπ Ξεξηβάιινληνο, ηεο Ξνηφηεηαο δσήο θαη ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο πφιεο, ηεο 

Απαζρφιεζεο, ηεο Ξξσηνβάζκηαο γείαο, ηεο Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγχεο, ηεο Ξαηδείαο θαη 

δηα Βίνπ Κάζεζεο, ηνπ Ξνιηηηζκνχ, ηνπ Αζιεηηζκνχ, θαη ηεο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο. 

4. Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ζπδεηά θαη λα δίλεη γεληθέο θαηεπζχλζεηο ζε άιια 

φξγαλα ηνπ Γήκνπ γηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη µε ηε δηνίθεζε, ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ θαη ησλ λνκηθψλ ηνπ πξνζψπσλ, δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ δηθαίνπ. 

5. Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην απνθαζίδεη µε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ µειψλ ηνπ γηα ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ ζε νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο πξνγξάκκαηα θαη κέηξα, µε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο 

θαηάξηηζεο θαη εθηέιεζήο ηνπο, εθφζνλ νη δξάζεηο ηνπο, αλεμαξηήησο εάλ ζπλάπηνληαη µε αξκνδηφηεηεο 

ησλ δήκσλ, ζπκβάιινπλ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ηελ θνηλσληθή πξφλνηα θαη ζπλνρή, ηελ 

πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία θαη ηελ ελ γέλεη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο (άξζξν 

96 Λ.3852/2010). 

6. Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην δχλαηαη λα ζπγθξνηεί ad hoc επηηξνπέο («εηδηθνχ ζθνπνχ») ηδίσο γηα ηελ 

επεμεξγαζία θαη εηζήγεζε ζεκάησλ µε εηδηθφ ηερληθφ ή επηζηεκνληθφ αληηθείκελν πνπ αλάγνληαη ζηηο 

αξκνδηφηεηεο ηνπ θαη νξίδεη ηα µέιε ησλ επηηξνπψλ απηψλ απφ εθπξνζψπνπο θνξέσλ θαη νξγαλψζεσλ, 

επηζηήκνλεο θαη άιινπο πνιίηεο µε εηδηθέο γλψζεηο ή επαγγεικαηηθή εκπεηξία, εμαζθαιίδνληαο ηε 

δηαπαξαηαμηαθή εθπξνζψπεζε ησλ αηξεηψλ ηνπ δήκνπ εθφζνλ ζπκκεηέρνπλ ζηηο επηηξνπέο απηέο. 

 

 

ΑΟΘΟΝ 2 

ΔΗΓΗΘΔΠ ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ 

 Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην έρεη, εηδηθφηεξα, ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο: 

1. Απνθαζίδεη γηα ηελ έλσζε ηνπ Γήκνπ µε άιιν Γήκν θαη ηε δεκηνπξγία λένπ Γήκνπ µε ηελ απμεκέλε 

πιεηνςεθία ησλ ηξηψλ πέκπησλ (3/5) ησλ µειψλ ηνπ (άξζξν 3 Λ.3463/2006). 

2. Απνθαζίδεη γηα ηε κεηαθνξά ηεο έδξαο ηνπ Γήκνπ µε πιεηνςεθία ησλ δχν ηξίησλ (2/3) ηνπ ζπλνιηθνχ 

αξηζκνχ ησλ µειψλ ηνπ (άξζξν 6, παξ. 4 Λ.3463/2006). 

3. Ξξνηείλεη ηε κεηνλνκαζία ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Γεκνηηθψλ  Θνηλνηήησλ, πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί ζρεηηθφ 

πξνεδξηθφ δηάηαγκα πεξί ηνχηνπ (άξζξν 7, παξ. 1 Λ.3463/2006). 

4. Ξαξέρεη γλψκε ζην πνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, κεηά απφ 

ζχκθσλε γλψκε ησλ νηθείσλ ζπκβνπιίσλ θαη ησλ δεκνηηθψλ  θνηλνηήησλ, γηα ηελ έθδνζε ησλ 

πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ πνπ αθνξνχλ ηε ζπγρψλεπζε δεκνηηθψλ ή ηνπηθψλ θνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ ή 

ηελ έληαμε απηψλ ζε άιινλ φκνξν Γήκν εθφζνλ δηαηππψζεη ζχκθσλε γλψκε θαη ην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην ηνπ Γήκνπ ζηνλ νπνίν εληάζζνληαη νη θνηλφηεηεο απηέο (άξζξν 283, παξ. 5 Λ.3852/2010). Ζ 

ίδηα δηαδηθαζία αθνινπζείηαη θαη ζηε πεξίπησζε έληαμεο δεκνηηθψλ ή ηνπηθψλ θνηλνηήησλ άιινπ Γήκνπ 

ζην Γήκν. 

5. Θαηαξηίδεη θαη εγθξίλεη µε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ µειψλ ηνπ ηνλ θαλνληζκφ 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ µε ηελ ίδηα πιεηνςεθία. 

6. Απνθαζίδεη γηα ηελ νλνκαζία ζπλνηθηψλ, νδψλ θαη πιαηεηψλ χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο νηθείαο θνηλφηεηαο 

θαη ζχκθσλε γλψκε ηεο επηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 8 Λ.3463/2006. 

7. Πηελ πεξίπησζε πνπ ν δήκαξρνο έρεη ηεζεί ζε αξγία, απνθαζίδεη θαη νξίδεη ηνλ αληηδήκαξρν πνπ ζα 

αζθεί ηα θαζήθνληα δεκάξρνπ φζν δηαξθεί ε αξγία, κέζα ζε πξνζεζκία πέληε (5) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ 

ν δήκαξρνο ηέζεθε ζε αξγία. Κε ηελ ίδηα απφθαζε νξίδεηαη, γηα ηελ πεξίπησζε θσιχκαηνο ή απνπζίαο 
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ηνπ αλσηέξσ νξηζζέληνο αληηδεκάξρνπ, πνηνο ζα είλαη αλαπιεξσηήο ηνπ, πνπ κπνξεί λα είλαη άιινο 

αληηδήκαξρνο ή δεκνηηθφο ζχκβνπινο ηνπ επηηπρφληνο ζπλδπαζκνχ (άξζξν 89, παξ. 2 Λ.3463/2006). 

8. Γλσκνδνηεί πξηλ απφ ηελ έθδνζε δηνηθεηηθψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ απφ ηηο θξαηηθέο αξρέο πνπ αθνξά 

ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηα ξπζκηζηηθά ή ρσξνηαμηθά ζρέδηα θαη ηηο απνθάζεηο ρσξνζέηεζεο 

εγθαηαζηάζεσλ θαη ινηπψλ δξαζηεξηνηήησλ γηα πξάμεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πεξηθέξεηα έσο δέθα (10) 

δήκσλ (άξζξν 77, παξ. 1α’ Λ.3463/2006). Ζ γλψκε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ πξέπεη λα παξέρεηαη 

ζηελ αξκφδηα αξρή κέζα ζε δχν (2) κήλεο, απφ ηφηε πνπ ν δήκνο έιαβε ην ζρεηηθφ εξψηεκα. 

9. Γλσκνδνηεί γηα ηηο πξάμεηο πνπ αθνξνχλ ηα πνιενδνκηθά ζρέδηα ζηε δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα ηνπ δήκνπ 

πνπ πξφθεηηαη λα ηζρχζνπλ νη πξάμεηο απηέο (άξζξν 77, παξ. 2 Λ.3463/2006). Ζ γλψκε ηνπ Γεκνηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ πξέπεη λα παξέρεηαη ζηελ αξκφδηα αξρή κέζα ζε δχν (2) κήλεο, απφ ηφηε πνπ ν δήκνο 

έιαβε ην ζρεηηθφ εξψηεκα. 

10. Γλσκνδνηεί επί πξνγξακκάησλ πνπ θαηαξηίδνπλ θξαηηθά ή πεξηθεξεηαθά φξγαλα γηα ηελ πεξηθεξεηαθή 

αλάπηπμε, ηελ ρσξνηαμία θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο φηαλ ηα πξνγξάκκαηα απηά αθνξνχλ ηε 

δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα ηνπ δήκνπ (άξζξν 77 παξ. 5 Λ.3463/2006). 

11. Απνθαζίδεη, µε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ µειψλ ηνπ, γηα ηελ έγθξηζε θαη ζχλαςε 

ζπκβάζεσλ δηαδεκνηηθήο θαη δηαβαζκηδηθήο ζπλεξγαζίαο ηνπ Γήκνπ (άξζξν 99 Λ.3852/2010). 

12. Απνθαζίδεη γηα ηελ έγθξηζε θαη ζχλαςε πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ ηνπ δήκνπ µε θνξείο ηεο παξ. 1 

άξζξνπ 100 Λ.3852/2010. 

13. Απνθαζίδεη γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ δήκνπ ζε δίθηπα δήκσλ θαη πεξηθεξεηψλ θαη γηα ηε ζχζηαζε δηθηχσλ 

καδί µε άιινπο δήκνπο θαη πεξηθέξεηεο, πνπ ιεηηνπξγνχλ µε ηε κνξθή αζηηθήο εηαηξείαο µε 

θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα θαηά ην άξζξν 741 ηνπ Αζηηθνχ Θψδηθα (άξζξν 101 Λ.3852/2010). 

14. Κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ µειψλ ηνπ κπνξεί λα απνθαζίδεη θαη λα κεηαβηβάδεη -

πέξαλ ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο – ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο ηνπ 

ζηα ζπκβνχιηα δεκνηηθψλ θνηλνηήησλ. Ζ απφθαζε απηή ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ δεκνζηεχεηαη ζε µία 

(1) ηνπιάρηζηνλ εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία εθεκεξίδα, θαη αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ. Νη 

κεηαβηβαδφκελεο αξκνδηφηεηεο αζθνχληαη κέζα ζηα φξηα ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο (άξζξν 83, παξ. 9 

Λ.3852/2010). 

15. Πηελ αξρή θάζε δεκνηηθήο πεξηφδνπ, µε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ µειψλ ηνπ ην 

δεκνηηθφ ζπκβνχιην κπνξεί λα απνθαζίδεη θαη λα αλαζέηεη ζηα ζπκβνχιηα δεκνηηθψλ  θνηλνηήησλ ηελ 

άζθεζε θαη άιισλ αξκνδηνηήησλ, εθηφο απφ: 

α) ηελ έθδνζε θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, 

β) ηελ επηβνιή θφξσλ, ηειψλ θαη δηθαησκάησλ, 

γ) ηε ζχλαςε δαλείσλ, 

δ) ηε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία δεκνηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ινηπψλ δεκνηηθψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, θαζψο 

θαη γηα ηελ εθινγή ησλ µειψλ ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ πνπ ηα δηνηθνχλ, 

ε) ηηο απνθάζεηο πνπ θαηά εηδηθέο δηαηάμεηο ιακβάλνληαη µε εηδηθή πιεηνςεθία ησλ µειψλ ηνπ δεκνηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ. Ζ απφθαζε απηή ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ θαη 

δεκνζηεχεηαη ζε µία (1) ηνπιάρηζηνλ εθεκεξίδα ηνπ Λνκνχ. Αλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ην ζπκβνχιην 

δεκνηηθήο  θνηλφηεηαο δελ αζθεί ηηο παξαπάλσ αξκνδηφηεηεο, ηφηε ηηο αζθεί ν δήκνο µε ηα αξκφδηα 

φξγαλά ηνπ. Πρεηηθή δηαπηζησηηθή πξάμε εθδίδεη ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην, κεηά απφ ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ 

θαηά ηφπν αξκνδίνπ αληηδεκάξρνπ (άξζξν 84, παξ. 6 θαη 7 Λ.3852/2010). 

16. Δπηιακβάλεηαη θαη απνθαζίδεη, εθφζνλ εκπίπηεη ζηελ αξκνδηφηεηά ηνπ, γηα ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ, ηε ιήςε κέηξσλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, ηελ εθηέιεζε έξγσλ θαη ηελ εθαξκνγή 

πξνγξακκάησλ, πνπ πξνηείλνληαη ζηηο ζπλειεχζεηο θαηνίθσλ ησλ δεκνηηθψλ θνηλνηήησλ (άξζξν 85 

Λ.3852/2010). 

17. Απνθαζίδεη γηα ηε ζπγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ηνπηθψλ ζπκβνπιίσλ πξφιεςεο παξαβαηηθφηεηαο θαη’ 

εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 84 Λ.3463/2006 φπσο ηζρχεη. 

18. Απνθαζίδεη µε πιεηνςεθία ησλ δχν ηξίησλ (2/3) ησλ µειψλ ηνπ γηα ηε ζπγθξφηεζε ηεο δεκνηηθήο 

επηηξνπήο δηαβνχιεπζεο ηνπ άξζξνπ 76 Λ.3852/2010. Ζ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ 

εθδίδεηαη εληφο δχν (2) κελψλ απφ ηελ εγθαηάζηαζε ησλ δεκνηηθψλ αξρψλ. 

19. Απνθαζίδεη γηα ηε ζπγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζπκβνπιίνπ έληαμεο µκεηαλαζηψλ ηνπ άξζξνπ 78 

Λ.3852/2010 θαη νξίδεη ηνλ πξφεδξφ ηνπ. 
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20. Απνθαζίδεη γηα ηε ζπγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγία δεµνηηθψλ γξαθείσλ ελεκέξσζεο γηα ηελ απαζρφιεζε θαη 

πξνζδηνξίδεη ηνπο φξνπο ιεηηνπξγίαο ηνπο, ηε ζχλζεζε ησλ µειψλ ησλ γξαθείσλ απηψλ θαη ηνλ ηξφπν 

ζπλεξγαζίαο ηνπο µε ηα ηνπηθά γξαθεία ηνπ ΝΑΔΓ, ηα ΘΔΘ θαη άιινπο αξκφδηνπο θνξείο πνπ 

ιεηηνπξγνχλ ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ δήµνπ (άξζξν 85 Λ.3463/2006). 

21. Απνθαζίδεη γηα ηελ αδειθνπνίεζε ηνπ δήµνπ µε άιινπο δήµνπο μέλσλ ρσξψλ µε ζηφρν ηελ πξναγσγή 

ησλ νηθνλνκηθψλ, πνιηηηζηηθψλ, µκνξθσηηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαζψο επίζεο θαη ηε δεκηνπξγία 

δηθηχσλ πφιεσλ µε άιινπο δήµνπο ηεο ρψξαο (άξζξν 220 Λ.3463/2006). Γηα ηελ αδειθνπνίεζε 

απαηηείηαη ε ζχκθσλε γλψµε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 48 παξ. 2β’ ηνπ Λ.3345/2005 φπσο ηζρχεη. 

22. Απνθαζίδεη γηα ηε ζχζηαζε, θαηάξγεζε θαη ζπγρψλεπζε λνµηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη 

δεµνηηθψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ δήµνπ, θαζψο θαη γηα ηνλ νξηζµφ ή ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ µειψλ ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ απηψλ. 

23. Απνθαζίδεη γηα ηε ζχζηαζε λνµηθψλ πξνζψπσλ Πρνιηθψλ Δπηηξνπψλ θαζψο θαη γηα ηε ζπγρψλεπζε 

Πρνιηθψλ Δπηηξνπψλ, ζχµθσλα µε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο. 

24. Δθιέγεη ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπ δήµνπ ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην Ππλδέζµνπ ΝΡΑ ζηνλ νπνίν 

ζπκκεηέρεη ν δήµνο, ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 246 Λ.3463/2006 φπσο ηζρχνπλ. 

25. Απνθαζίδεη γηα ηελ ςήθηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ δήµνπ κέρξη ην ηέινο Λνεκβξίνπ ζε εηδηθή γηα ην 

ζθνπφ απηφ ζπλεδξίαζε. 

26. Δγθξίλεη ηηο απνθάζεηο ησλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ λνµηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ ηνπ δήµνπ 

πνπ αθνξνχλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ, ηνλ απνινγηζκφ, ηελ εθπνίεζε ή ηελ αληαιιαγή αθηλήησλ ή ηελ 

επηβάξπλζή ηνπο µε εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα, ηελ απνδνρή θιεξνλνκηψλ θαη δσξεψλ πνπ πεξηέρνπλ φξν, 

ή θιεξνδνζηψλ θαη ηε ζπλνκνιφγεζε δαλείσλ, θαζψο θαη ηνπο θαλνληζκνχο ιεηηνπξγίαο θαη ηνπο 

νξγαληζκνχο εζσηεξηθήο ππεξεζίαο πνπ θαηαξηίδνπλ ηα αλσηέξσ δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα. 

27. Δγθξίλεη, µε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ µειψλ ηνπ, ηηο απνθάζεηο ησλ δηνηθεηηθψλ 

ζπκβνπιίσλ ηεο θνηλσθεινχο επηρείξεζεο ηνπ δήµνπ φηαλ απηέο αθνξνχλ: 

 α) ηελ ςήθηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ηεο έθζεζεο πεπξαγκέλσλ, 

 β) ηελ αγνξά ή εθπνίεζε αθηλήησλ ή ηελ επηβάξπλζε απηψλ µε εκπξάγκαην  δηθαίσκα, 

 γ) ηελ δηάζεζε ησλ θαζαξψλ θεξδψλ ή ηελ δηελέξγεηα επελδχζεσλ, 

 δ) ηελ αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ ηεο επηρείξεζεο, 

 ε) ηελ ζπγρψλεπζε ή ηε ιχζε ηεο επηρείξεζεο, 

 ζη) ηελ ζχλαςε δαλείσλ, θαη 

 δ) ηνπο θαλνληζκνχο ππεξεζηψλ, πξνζσπηθνχ θαη νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο, ζχµθσλα  µε ηηο 

ηζρχνπζεο θάζε θνξά ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο. 

 Νη απνθάζεηο ησλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ δήµνπ γηα ηα  αλσηέξσ ζέκαηα είλαη 
λφκηκεο φηαλ ιακβάλνληαη µε ηελ πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ  ησλ µειψλ ηνπο. Ζ έγθξηζε παξέρεηαη κέζα ζε 

έλα (1) κήλα απφ ηφηε πνπ  θνηλνπνηήζεθαλ νη απνθάζεηο ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην. Αλ πεξάζεη άπξαθηε ε 

 πξνζεζκία απηή, ζεσξείηαη φηη νη απνθάζεηο ησλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ έρνπλ  εγθξηζεί. 

28. Απνθαζίδεη, µε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ µειψλ ηνπ, γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

θνηλσθεινχο επηρείξεζεο ηνπ δήµνπ ππφ ηελ πξνυπφζεζε θαηάζεζεο απφ ηελ επηρείξεζε δηεηνχο 

πξνγξάκκαηνο δξάζεο, ζχµθσλα µε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 
29. Δπηιέγεη θαη δηνξίδεη δχν (2) ειεγθηέο ζηελ αξρή θάζε νηθνλνκηθνχ έηνπο νη νπνίνη δηελεξγνχλ ηνλ 

ηαθηηθφ δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν ηεο θνηλσθεινχο επηρείξεζεο ηνπ δήµνπ. 

30. Απνθαζίδεη, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, γηα ηελ θαηαβνιή εμφδσλ παξάζηαζεο 

ζηνλ πξφεδξν θαη ηνλ αληηπξφεδξν λνκηθνχ πξνζψπνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ ηνπ δήµνπ εθφζνλ ν 

νηθνλνκηθφο απνινγηζκφο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, ππεξβαίλεη ηηο ηξηαθφζηεο 

ρηιηάδεο (300.000) επξψ, θαζψο θαη γηα ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο ζηνλ πξφεδξν θαη ηα µέιε ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ γηα θάζε ζπλεδξίαζε έσο θαη ηξεηο (3) ζπλεδξηάζεηο ην κήλα (άξζξν 242 

Λ.3463/2006). Ρν χςνο ησλ εμφδσλ παξάζηαζεο ζε θάζε πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 

αλψηεξν χςνο πνπ θαζνξίδεηαη εθάζηνηε απφ ηε ζρεηηθή Θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε. 
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31. Απνθαζίδεη, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο θνηλσθεινχο επηρείξεζεο ηνπ δήµνπ, 

γηα ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο ζηνλ πξφεδξν ή ζηνλ αληηπξφεδξν ηεο επηρείξεζεο, αλάινγα µε ηηο 

ππεξεζίεο πνπ παξέρεη, θαζψο θαη γηα ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο ζηα µέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ 

ηεο επηρείξεζεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο ζπλεδξηάζεηο. 

32. Απνθαζίδεη, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο θνηλσθεινχο επηρείξεζεο ηνπ δήµνπ, 

γηα ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο ζηνλ πξφεδξν ή ζηνλ αληηπξφεδξν ηεο επηρείξεζεο, αλάινγα µε ηηο 

ππεξεζίεο πνπ παξέρεη, θαζψο θαη γηα ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο ζηα µέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ 

ηεο επηρείξεζεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο ζπλεδξηάζεηο. 

33. Τεθίδεη ηνπο νξγαληζκνχο εζσηεξηθήο ππεξεζίαο ησλ λνµηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ ηνπ δήµνπ, 

µεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ απηψλ (άξζξν 10, παξ. 2 Λ.3584/2007). 

34. Δγθξίλεη ην πεληαεηέο Ρερληθφ Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα (ΡΔΞ) ηνπ δήµνπ ην νπνίν εμεηδηθεχεηαη θαη’ 

έηνο ζε Δηήζην Ξξφγξακκα δξάζεο (ΔΞ) θαη εηήζην Ξξνυπνινγηζκφ. Ρν Ρερληθφ Ξξφγξακκα θαηαξηίδεηαη 

καδί µε ην ΔΞ, ην νπνίν απνηειεί κέξνο ηνπ θαη επηζπλάπηεηαη ζε απηφ σο παξάξηεκα θαη ππνβάιινληαη 

ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην απφ ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή (άξζξν 266, παξ. 1 ηνπ Λ.3852/2010 φπσο 

αλαδηαηππψζεθε µε ην άξζξν 18, πεξίπησζε θα’, εδάθην 10 ηνπ Λ.3870/2010). 

35. Δγθξίλεη ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξαµµα θαη ην ηερληθφ πξφγξαµµα ηνπ δήµνπ, πνπ θαηαξηίδεη θαη εηζεγείηαη 

ζην δεµνηηθφ ζπµβνχιην ε εθηειεζηηθή επηηξνπή (άξζξν 63 β’ θαη γ’ Λ.3852/2010). 

36. Απνθαζίδεη γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνηάζεσλ έξγσλ, πξνγξαµµάησλ, δξάζεσλ θαη ελεξγεηψλ ηνπ 

δήµνπ γηα έληαμε ζην Ξξφγξαµµα ΔΙΙ.Α.Γ.Α. (Διιεληθή Αξρηηεθηνληθή Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο), 

θαζψο θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ εγθεθξηµέλνπ πξνγξάµµαηνο ηνπ δήµνπ ζην ελ ιφγσ Ξξφγξαµµα. 

37. Απνθαζίδεη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ θαη ηνλ ηξφπν εθηέιεζήο ηνπο (δηαγσληζµφο, επ’ επζείαο 

αλάζεζε) ζχµθσλα µε φζα νξίδνληαη εηδηθφηεξα ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 

38. Απνθαζίδεη γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ ηνπ δήµνπ µε απηεπηζηαζία χζηεξα απφ ζχµθσλε εηζήγεζε ηνπ 

δεµάξρνπ, ρσξίο λα απαηηείηαη γλσµάηεπζε ηεο δηεπζχλνπζαο ή επηβιέπνπζαο ππεξεζίαο (άξζξν 11 

Ξ.Γ. 171/1987). 

39. Απνθαζίδεη γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ δηα ζπµβάζεσλ µε λνµηθά πξφζσπα 

ηδησηηθνχ ηνµέα, ζχµθσλα µε ηνπο φξνπο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ Λ. 3389/2005 (Π.Γ.Η.Ρ.) φπσο θάζε 

θνξά ηζρχεη. 

40. Απνθαζίδεη γηα ηελ απ’ επζείαο αλάζεζε πξνµεζεηψλ ηνπ δήµνπ εθφζνλ ζπληξέρεη µία απφ ηηο 

πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 3 πεξίπησζε γ’ ηνπ Δληαίνπ Θαλνληζµνχ Ξξνµεζεηψλ ΝΡΑ 

(Δ.Θ.Ξ.Ν.Ρ.Α.). 

41. Θαζνξίδεη ηνπο θφξνπο, ηα ηέιε, ηα δηθαηψµαηα θαη ηηο εηζθνξέο, µεηά απφ εηζήγεζε ηεο νηθνλνµηθήο 

επηηξνπήο. 

42. Απνθαζίδεη γηα ηε µεηαθνξά πηζηψζεσλ µε εηδηθή απφθαζε θαη επηζήµαλζε ησλ θεθαιαίσλ θαη άξζξσλ 

φπνπ απμάλνληαη νη πηζηψζεηο θαη µεηαθέξνληαη ηα αλαιαµβαλφµελα πνζά ή θαη θαζνξίδνληαη ην λέα 

θεθάιαηα θαη άξζξα ηα νπνία δεµηνπξγνχληαη νζάθηο πξφθεηηαη πεξί απξνφπηνπ δαπάλεο (άξζξν 1 Λ.Γ. 

777/1957). 

43. Απνθαζίδεη γηα ηελ αλαµφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζµνχ, εθ’ φζνλ ν Διεγθηήο Λνµηµφηεηαο δηαπηζηψζεη 

φηη δελ έρνπλ εγγξαθεί ζ’ απηφλ νη ππνρξεσηηθέο δαπάλεο ή έζνδα πνπ επηβάιινληαη ππνρξεσηηθά απφ 

ην λφµν θαη’ άξζξν 162 παξ. 2 Λ.3463/2006. 

44. Θαζνξίδεη θαη’ έηνο µε απφθαζή ηνπ ην αλψηαην χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηνπ επνκέλνπ έηνπο 

ησλ δεκνηηθψλ  θνηλνηήησλ ηνπ δήκνπ (άξζξν 86, παξ. 1 Λ.3852/2010), θαζψο θαη ηα πνζνζηά 

θαηαλνµήο ησλ πφξσλ πνπ αθνξνχλ ζηηο δεµνηηθέο ελφηεηεο ηνπ δήµνπ, ζχµθσλα µε ηελ εθάζηνηε 

ηζρχνπζα ππνπξγηθή απφθαζε (άξζξν 266, παξ.3 Λ.3852/2010). 

45. Απνθαζίδεη γηα ηελ έγθξηζε ηνπ απνινγηζµνχ ή θαη ηνπ ηζνινγηζµνχ ηνπ δήµνπ θαη δηαηππψλεη ηεο 

παξαηεξήζεηο ηνπ γη’ απηφλ ζε εηδηθή ζπλεδξίαζε θαη εληφο πξνζεζµίαο δχν (2) µελψλ αθ’ φηνπ 

παξέιαβε ηνλ απνινγηζµφ ή ηζνινγηζµφ θαη ηελ έθζεζε ηεο νηθνλνµηθήο επηηξνπήο (άξζξν 163 παξ. 4 

Λ.3463/2006). 

46. Απνθαζίδεη, µε πιεηνςεθία ησλ ηξηψλ πέµπησλ (3/5) ηνπ ζπλφινπ ησλ µειψλ ηνπ, γηα ηελ ππνβνιή 

αίηεζεο έληαμεο δεµνηηθψλ ελνηήησλ θαη ηνπηθψλ θαη δεµνηηθψλ θνηλνηήησλ ηνπ δήµνπ ζην εηδηθφ 

πξφγξαµµα εμπγίαλζεο ηνπ άξζξνπ 262 ηνπ Λ.3852/2010. 
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47. Απνθαζίδεη γηα ηελ έληνθε θαηάζεζε ησλ εζφδσλ ηνπ δήµνπ ζε ινγαξηαζµφ φςεσο ή πξνζεζµηαθφ θαη 

ζε πηζησηηθφ ίδξπµα πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην ίδην δεµνηηθφ ζπµβνχιην, πιελ ησλ µεηξεηψλ πνπ πξέπεη 

λα ηεξεί ζην ηαµείν ηνπ ν δεµνηηθφο ηαµίαο (άξζξν 171, παξ. 2 Λ.3463/2006). 

48. Δγθξίλεη ηελ ηξηµεληαία έθζεζε, σο πξνο ηα απνηειέζµαηα εθηέιεζεο ηνπ δεµνηηθνχ πξνυπνινγηζµνχ 

θαηά ην πξνεγνχµελν ηεο έθζεζεο ηξίµελν, πνπ ππνβάιιεη ζην δεµνηηθφ ζπµβνχιην ε νηθνλνµηθή 

επηηξνπή (άξζξν 266, παξ. 9 Λ.3852/2010). 

49. Απνθαζίδεη γηα ηελ έγθξηζε ησλ δαπαλψλ θαη ηε δηάζεζε ησλ πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζµνχ, εθηφο 

απφ εθείλεο πνπ ζχµθσλα µε ηηο θείµελεο δηαηάμεηο απνθαζίδεη ε νηθνλνµηθή επηηξνπή (άξζξν 72, παξ. 1 

πεξίπη. δ’ Λ.3852/2010). 

50. Δγθξίλεη ην εηήζην ζρέδην δηαρείξηζεο θαη αμηνπνίεζεο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ δήµνπ, πνπ ππνβάιιεη ζην 

ζπµβνχιην µε εηζήγεζή ηεο ε νηθνλνµηθή επηηξνπή. 

51. Απνθαζίδεη γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ αθηλήησλ ηνπ δήµνπ, µεηά απφ έθθξαζε ζρεηηθήο γλψµεο ή 

δηαηχπσζε ζρεηηθήο πξφηαζεο ησλ ζπµβνπιίσλ ησλ δεµνηηθψλ  θνηλνηήησλ ηνπ δήµνπ ζηα νπνία 

ππάγνληαη ηα αθίλεηα απηά. 

52. Απνθαζίδεη γηα ηε ρνξήγεζε αδεηψλ πνπ αθνξνχλ ζπµµεηνρή ζε ρξηζηνπγελληάηηθεο ενξηέο ή µε ηελ 

επθαηξία ζξεζθεπηηθψλ ή επεηεηαθψλ ενξηψλ θαη ηζρχνπλ γηα ζπγθεθξηµέλε ζέζε θαη ρψξν πνπ 

πξνζδηνξίδνληαη µε ηελ ίδηα απφθαζε. 

53. Δθδίδεη απνθάζεηο γηα ηελ ίδξπζε, ηε µεηαθίλεζε, ηε δηάιπζε θαη ηνλ θαζνξηζµφ ηνπ ηξφπνπ ηεο ελ 

γέλεη ιεηηνπξγίαο Ιατθψλ Αγνξψλ, ζχµθσλα µε ηελ θείµελε λνµνζεζία πεξηιαµβαλνµέλεο ηεο ρνξήγεζεο 

επαγγειµαηηθψλ θαη παξαγσγηθψλ αδεηψλ, θαζψο θαη θάζε άιινπ ζπλαθνχο αληηθεηµέλνπ, εθηφο απφ ηελ 

απφθαζε ηνπνζέηεζεο ησλ πσιεηψλ ζηηο Ιατθέο Αγνξέο, ε νπνία εθδίδεηαη απφ ην Ξεξηθεξεηαθφ 

ζπµβνχιην, αλά πεξηθεξεηαθή ελφηεηα. 

54. Θαζνξίδεη ηνπο ρψξνπο, ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο ησλ ιατθψλ αγνξψλ, µεηά απφ 

εηζήγεζε ηεο επηηξνπήο πνηφηεηαο δσήο ε νπνία δηαµνξθψλεηαη µεηά απφ πξφηαζε ηνπ ζπµβνπιίνπ ηεο 

νηθείαο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο ηνπ δήµνπ. 

55. Δθδίδεη ηηο θαλνληζηηθέο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε ξχζµηζε ηεο θπθινθνξίαο, ηνλ θαζνξηζµφ 

πεδνδξφµσλ, µνλνδξνµήζεσλ θαη θαηεπζχλζεσλ ηεο θπθινθνξίαο, ηνλ πξνζδηνξηζµφ θαη ηε ιεηηνπξγία 

ησλ ρψξσλ ζηάζµεπζεο νρεµάησλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο χζηεξα απφ πξνεγνχµελε θαηάξηηζε 

ζρεηηθψλ µειεηψλ πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ ηερληθή ππεξεζία ηνπ δήµνπ (άξζξν 82, παξ. 1 

Λ.3463/2006). 

56. Δγθξίλεη ηα ζρέδηα ησλ θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ ηνπ δήµνπ πνπ εµπίπηνπλ ζηελ εηζεγεηηθή δηθαηνδνζία 

ηεο νηθνλνµηθήο επηηξνπήο, µε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 73, παξ.1, πεξίπησζε B, 

εδάθην v’ Λ.3852/2010. 

57. Κεηά απφ εηζήγεζε ηεο επηηξνπήο πνηφηεηαο δσήο απνθαζίδεη γηα ηα ζέµαηα: 

 α) θαζνξηζµνχ ρξήζεσλ γεο, 

 β) ξπζµηζηηθψλ ζρεδίσλ, πξνγξαµµαηηζµνχ εθαξµνγήο ξπζµηζηηθψλ ζρεδίσλ,  νηθηζηηθήο νξγάλσζεο 

αλνηθηψλ πφιεσλ, εθαξµνγήο Γεληθνχ Ξνιενδνµηθνχ Πρεδίνπ  (Γ.Ξ.Π.), πνιενδνµηθψλ µειεηψλ, αλάπιαζεο 

πεξηνρψλ, πνιενδνµηθψλ επεµβάζεσλ,  ρξεµαηνδφηεζεο πξνγξαµµάησλ αλάπιαζεο, αλαζπγθξφηεζεο 
ππνβαζµηζµέλσλ  πεξηνρψλ, πνιενδνµηθήο αλαµφξθσζεο πξνβιεµαηηθψλ πεξηνρψλ, απνδεµίσζεο 

ξπµνηνµνχµελσλ, πνιενδνµηθψλ ξπζµίζεσλ, εηζθνξάο ζε γε ή ζε ρξήµα, πεξηνρψλ  εηδηθά ξπζµηδφµελεο 
πνιενδφµεζεο (Ξ.Δ.Ο.ΞΝ.) θαη έγθξηζεο πνιενδνµηθψλ µειεηψλ, 

 γ) ιήςεο µέηξσλ, δξάζεσλ θαη πξνγξαµµάησλ πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, 

 δ) ησλ θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ ησλ άξζξσλ 79 θαη 82 ηνπ Λ.3463/2006 (Θψδηθαο  Γήµσλ θαη 

Θνηλνηήησλ), φπσο ηζρχνπλ. 

58. Ππδεηά θαη εγθξίλεη ηελ εηήζηα έθζεζε πεπξαγµέλσλ ηεο επηηξνπήο πνηφηεηαο δσήο (άξζξν 73 παξ. 2 

Λ.3852/2010).  

59. Ρν δεµνηηθφ ζπµβνχιην µπνξεί µε απφθαζή ηνπ λα µεηαβηβάδεη ζηελ επηηξνπή πνηφηεηαο δσήο, 

αξµνδηφηεηέο ηνπ ζρεηηθέο µε ην αληηθείµελφ ηεο. 

60. Κπνξεί λα απνθαζίδεη µε εηδηθή αηηηνινγία θαη µε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ µειψλ ηνπ 

γηα ζέµαηα ηδηαίηεξα ζνβαξά φηη ζα αζθήζεη ην ίδην αξκνδηφηεηεο ησλ παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ 

Λ.3852/2010 πνπ έρεη ε επηηξνπή πνηφηεηαο δσήο, θαζψο θαη γηα θάζε άιιν ζέµα αξκνδηφηεηαο ηεο 
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επηηξνπήο πνηφηεηαο δσήο ην νπνίν παξαπέκπεηαη απφ ηελ επηηξνπή ζην δεµνηηθφ ζπµβνχιην γηα ηε 

ιήςε απφθαζεο (άξζξν 73 παξ. 3 θαη 4 Λ.3852/2010). 

61. Κπνξεί λα απνθαζίδεη µε εηδηθή αηηηνινγία θαη µε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ µειψλ ηνπ 

γηα ζέµαηα ηδηαίηεξα ζνβαξά φηη ζα αζθήζεη ην ίδην αξκνδηφηεηεο ησλ παξ. 1, 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ 

Λ.3852/2010 πνπ έρεη ε νηθνλνµηθή επηηξνπή, θαζψο θαη γηα θάζε άιιν ζέµα αξκνδηφηεηαο ηεο 

νηθνλνµηθήο επηηξνπήο ην νπνίν παξαπέκπεηαη απφ ηελ επηηξνπή ζην δεµνηηθφ ζπµβνχιην γηα ηε ιήςε 

απφθαζεο (άξζξν 72, παξ. 3 θαη 4 Λ.3852/2010). 

62. Απνθαίλεηαη µε πξάμε ηνπ γηα ηελ αληηθαηάζηαζε µέινπο ηεο νηθνλνµηθήο επηηξνπήο θαη ηεο επηηξνπήο 

πνηφηεηαο δσήο πνπ απνπζηάδεη αδηθαηνιφγεηα απφ ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ ζπλεδξηάζεηο ηεο επηηξνπήο 

ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη (άξζξν 75, παξ. 4 Λ.3852/2010). Ξξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηφο ν έιεγρνο γηα 

ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο δηάηαμεο, νη πξφεδξνη ησλ επηηξνπψλ απνζηέιινπλ θάζε δίµελν, ζην 

πξνεδξείν ηνπ δεµνηηθνχ ζπµβνπιίνπ, δειηία παξνπζηψλ θαη απνπζηψλ ησλ µειψλ απφ ηηο ζπλεδξηάζεηο 

ησλ επηηξνπψλ. 

63. Απνθαζίδεη γηα ηελ επηβνιή θνκίζηξνπ ην νπνίν έρεη αληαπνδνηηθφ ραξαθηήξα θαη θαιχπηεη  απνθιεηζηηθά 

ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ζηελ πεξίπησζε πνπ ν δήµνο έρεη αλαπηχμεη ζπγθνηλσληαθφ έξγν θαη’ εθαξκνγή 

ηνπ άξζξνπ 83 Λ.3463/2006. 

64. Απνθαζίδεη γηα ηελ παξνρή δηεπθνιχλζεσλ ζε νθεηιέηεο ηνπ δήµνπ θαη παξέρεη δηεπθνιχλζεηο 

ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο θαη’ αλαινγία πξνο ηε ζρεηηθή λνµνζεζία πνπ ηζρχεη γηα ηνπο νθεηιέηεο ηνπ 

δεκνζίνπ θαη ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 14 ηνπ Λ.2648/1998 θαη άξζξν 170, παξ. 1 

Λ.3463/2006. 

65. Απνθαζίδεη γηα ηε ζπλνκνιφγεζε δαλείσλ µε ην θξάηνο, µε αλαγλσξηζκέλα πηζησηηθά ηδξχµαηα ή 

ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο ηεο Διιάδνο ή ηνπ εμσηεξηθνχ, απνθιεηζηηθά γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ζθνπψλ ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ δήµνπ ή ηεο δξάζεο ηνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο απνπιεξσκήο 

ιεμηπξφζεζκσλ ρξεψλ ζχµθσλα µε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 176 Λ.3463/2006. Δπίζεο 

απνθαζίδεη γηα ην άλνηγκα βξαρππξφζεζκσλ πηζηψζεσλ αιιειφρξεσλ ινγαξηαζκψλ, ζχκβαζεο 

δεκηνπξγίαο ρξεσζηηθνχ ππνινίπνπ ζε ινγαξηαζκνχο θαηαζέζεσλ θαη ζχλαςε νκνινγηαθψλ δαλείσλ 

ζχµθσλα µε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 7 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 176 Λ.3463/2006. 

66. Απνθαζίδεη γηα ηε δσξεά δεµνηηθψλ αθηλήησλ χζηεξα απφ εηδηθή αηηηνινγεκέλε απφθαζε πνπ 

ιακβάλεηαη µε ηελ πιεηνςεθία 2/3 ηνπ αξηζκνχ ησλ µειψλ ηνπ γηα ηελ εθπιήξσζε ζπνπδαίνπ 

θνηλσθεινχο ζθνπνχ πνπ ζπλδέεηαη µε ηελ πξναγσγή ησλ ηνπηθψλ ζπκθεξφλησλ θαη ηελ εμππεξέηεζε 

ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο (άξζξν 184, παξ. 1 Λ.3463/2006). 

67. Απνθαζίδεη γηα ηελ παξαρψξεζε θαηά ρξήζε ιφγσ δσξεάο δεµνηηθνχ αθηλήηνπ ζην Γεκφζην ή ζε ΛΞΓΓ 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθηεο θαη επείγνπζαο αλάγθεο. Ζ παξαρψξεζε αλαθαιείηαη µε φµνηα απφθαζε 

εθ’ φζνλ νη ιφγνη πνπ ηελ είραλ ππαγνξεχζεη έρνπλ εθιείςεη (άξζξν 185, παξ. 1 Λ.3463/2006). 

68. Απνθαζίδεη γηα ηελ παξαρψξεζε δσξεάλ ρξήζεο αθηλήησλ ζε άιια λνµηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ 

απνθιεηζηηθή θαη µφλν θνηλσθειή δξαζηεξηφηεηα ή πξνάγνπλ ηα ηνπηθά ζπκθέξνληα. 

69. Απνθαζίδεη µε εηδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζε πνπ ιαµβάλεη µε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ 

ησλ µειψλ ηνπ, ηελ απ’ επζείαο θαη ρσξίο δεκνπξαζία εθπνίεζε αθηλήησλ ζην δεκφζην ή ζε άιινπο 

ΝΡΑ, ζε επηρεηξήζεηο ησλ ΝΡΑ, ζε ΛΞΓΓ θαη ζε νξγαληζκνχο θαη επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο γηα ηελ 

εθηέιεζε έξγσλ ηνπ πξνγξάµµαηνο ηνπο θαη’ άξζξν 186 Λ.3463/2006 θαζψο θαη γηα ηελ εθπνίεζε µε 

δεκνπξαζία ζχµθσλα µε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 186 Λ.3463/2006. 

70. Απνθαζίδεη γηα ηελ αληαιιαγή ηνπ αθηλήηνπ ρσξίο δεκνπξαζία µε ζχκβαζε πνπ γίλεηαη µε ηηο δηαηάμεηο 

ησλ άξζξσλ 513, 573 θαη 1033 ηνπ Αζηηθνχ Θψδηθα θαη µε ηελ νπνία ζπκθσλείηαη ε κεηαβίβαζε 

θπξηφηεηαο δεµνηηθνχ αθηλήηνπ ζε θπζηθφ ή λνµηθφ πξφζσπν θαη αληίζηνηρα ε κεηαβίβαζε απφ θπζηθφ ή 

λνµηθφ πξφζσπν πξνο ην δήµν άιινπ αθηλήηνπ ίζεο αμίαο (άξζξν 190 Λ.3463/2006). 

71. Απνθαζίδεη γηα ηελ αγνξά αθηλήηνπ ζχµθσλα µε ηνπο νξηζκνχο ηνπ άξζξνπ 186 Λ.3463/2006 πνπ 

εθαξκφδεηαη αλάινγα. Δπίζεο αλ ήζειε θξηζεί φηη µφλν έλα αθίλεην είλαη θαηάιιειν γηα δεµνηηθφ 

αθίλεην ην αθίλεην µπνξεί λα αγνξαζζεί απ’ επζείαο µε ηελ εηδηθή πιεηνςεθία ησλ δχν ηξίησλ (2/3) ησλ 

µειψλ ηνπ (άξζξν 191 Λ.3463/2006). 

72. Απνθαζίδεη µε πιεηνςεθία ησλ δχν ηξίησλ (2/3) ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ µειψλ ηνπ γηα ηελ 

εθκίζζσζε αθηλήησλ ηνπ Γήµνπ µε δεκνπξαζία θαηά ην άξζξν 192 Λ.3463/2006 ή θαη ρσξίο 

δεκνπξαζία (παξ. 2 άξζξνπ 192 Λ.3463/2006) ή ηελ απ’ επζείαο εθκίζζσζε δεµνηηθνχ αθηλήηνπ (παξ. 3 

άξζξνπ 192 Λ.3463/2006) ή ηελ απ’ επζείαο εθκίζζσζε ηνπ δηθαηψκαηνο εθκεηαιιεχζεσο ιαηνκείσλ 
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αδξαλψλ πιηθψλ ζε ζπλεηαηξηζκνχο (παξ. 6 άξζξνπ 192 Λ.3463/2006) ή ηελ εθκίζζσζε µε κεησκέλν 

κίζζσκα (παξ. 8 άξζξνπ 192 Λ.3463/2006). 

73. Απνθαζίδεη γηα ηε κίζζσζε θηλεηψλ πξαγκάησλ απφ ην δήκν µε ηελ ίδηα δηαδηθαζία πνπ αλαθέξεηαη θαη 

γηα ηελ εθκίζζσζε. 

74. Απνθαζίδεη γηα ηε ζχλαςε ζπµβάζεσλ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο πνπ έρεη σο αληηθείκελν πξάγµαηα 

θηλεηά ή αθίλεηα ζχµθσλα µε ηνπο νξηζκνχο ηνπ άξζξνπ 193 Λ.3463/2006 ζε ζπλδπαζµφ µε ηηο 

ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Λ.1665/1986 φπσο ηζρχνπλ. 

75. Απνθαζίδεη γηα ηε κίζζσζε αθηλήησλ απφ ην δήµν πνπ γίλεηαη µε δεκνπξαζία ή µε απ’ επζείαο κίζζσζε 

θαηφπηλ εηδηθά αηηηνινγεκέλεο απνθάζεσο ηνπ ζπµβνπιίνπ θαη µε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ 

ησλ µειψλ ηνπ (άξζξν 194 Λ.3463/2006). 

76. Απνθαζίδεη, ζχµθσλα µε ην άξζξν 198 Λ.3463/2006, γηα ηελ άζθεζε ηεο δηαρείξηζεο θαη εθκεηάιιεπζεο 

αθηλήησλ ηνπ δήµνπ πνπ αλήθνπλ εμ’ αδηαηξέηνπ ζε πεξηζζφηεξνπο δήµνπο, θαζψο θαη γηα ηελ 

θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο µε ηελ νπνία εθπνηνχληαη ή εθκηζζψλνληαη ηέηνηα 

αθίλεηα, µε ηελ επηθχιαμε ησλ παξ. 1ε’ θαη 4 ηνπ άξζξνπ 72 Λ.3852/2010. 

77. Απνθαζίδεη, ζχµθσλα µε ην άξζξν 199 Λ.3463/2006, γηα ηελ εθπνίεζε θηλεηψλ πξαγκάησλ ηνπ δήµνπ 

µε δεκνπξαζία ή µε πξφρεηξε δεκνπξαζία πξνθεηκέλνπ γηα πξάγµαηα αμίαο έσο ρίιηα (1.000) επξψ 

θαηφπηλ αηηηνινγεκέλεο απφθαζήο ηνπ ή γηα ηελ απ’ επζείαο ρσξίο δεκνπξαζία εθπνίεζε θηλεηψλ 

πξαγκάησλ ηνπ δήµνπ -πνπ ζηε πεξίπησζε απηή ιακβάλεηαη µε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλνιηθνχ 

αξηζκνχ ησλ µειψλ ηνπ- πξνο ην δεκφζην, άιινπο ΝΡΑ θαη επηρεηξήζεηο ΝΡΑ, λνµηθά πξφζσπα δεκνζίνπ 

δηθαίνπ, νξγαληζκνχο θαη επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο, µε ζθνπφ ηελ θάιπςε αλαγθψλ ηνπο. Ρσλ 

απνθάζεσλ απηψλ πξνεγείηαη ν θαζνξηζµφο ηνπ ηηκήκαηνο ησλ πξνο εθπνίεζε θηλεηψλ πξαγκάησλ απφ 

ηελ επηηξνπή ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 186 Λ.3463/2006. 

78. Απνθαζίδεη γηα ηε δσξεά θηλεηψλ πξαγκάησλ, πιελ ρξεκαηηθψλ παξνρψλ, µε απφθαζε ηεο απνιχηνπ 

πιεηνςεθίαο ηνπ ζπλφινπ ησλ µειψλ ηνπ, πξνο ην Γεκφζην, ΝΡΑ, επηρεηξήζεηο ΝΡΑ, ΛΞΓΓ θαη 

νξγαληζκνχο θαη επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο γηα ηελ εθπιήξσζε ζθνπνχ πνπ ζπλδέεηαη µε ηελ 

πξναγσγή ησλ ηνπηθψλ ζπκθεξφλησλ ή ηελ άµεζε εμππεξέηεζε ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο (άξζξν 

199, παξ. 4 Λ.3463/2006). 

79. Απνθαζίδεη γηα ηελ εμψδηθε ή δηθαζηηθή αληηκεηψπηζε λνµηθψλ δεηεκάησλ ηα νπνία έρνπλ ηδηαίηεξε 

ζεκαζία ή ζπνπδαηφηεηα θαη απαηηνχλ εμεηδηθεπκέλε λνµηθή γλψζε ή εκπεηξία, γηα ηελ αµνηβή ηνπ 

δηθεγφξνπ θαηά παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 281 µε ηελ απμεκέλε πιεηνςεθία 

ησλ 2/3 ηνπ ζπλφινπ ησλ µειψλ. Δπίζεο απνθαζίδεη γηα ην δηθαζηηθφ ζπκβηβαζκφ θαη εηζεγείηαη ζην 

δεµνηηθφ ζπµβνχιην γηα ηνλ εμψδηθν ζπκβηβαζκφ ή ηελ θαηάξγεζε δίθεο πνπ έρνπλ αληηθείκελν κέρξη 

πνζνχ ηξηάληα ρηιηάδσλ (30.000) επξψ. 

80. Απνθαζίδεη γηα ηελ αζθάιηζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ δήµνπ θαη ηελ αζηηθή επζχλε ζχµθσλα 

µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 286 Λ.3463/2006. 

81. Απνθαζίδεη γηα ηε ζπγθξφηεζε ησλ Δπηηξνπψλ πνπ πξνβιέπεη ν Δληαίνο Θαλνληζµφο Ξξνµεζεηψλ ΝΡΑ 

(Δ.Θ.Ξ.Ν.Ρ.Α.). 

82. Απνθαζίδεη γηα ηελ θαηαζηξνθή αληηθεηκέλσλ πνπ δελ έρνπλ θαµία αμία, χζηεξα απφ γλψµε επηηξνπήο 

πνπ νξίδεηαη απφ ην ζπµβνχιην θαη απνηειείηαη απφ ηξεηο (3) ζπκβνχινπο, ν έλαο εθ ησλ νπνίσλ 

πξνέξρεηαη απφ ηε κεηνςεθία. 

83. Απνθαζίδεη γηα ηελ παξνρή ρξεκαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ ζε λνµηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, 

πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εθθιεζηαζηηθψλ, ζε αζιεηηθνχο θαη πνιηηηζηηθνχο ζπιιφγνπο πνπ έρνπλ ηελ 

έδξα ηνπο ζην δήµν, ζε ηνπηθά παξαξηήκαηα νξγαλψζεσλ παλειιήληαο δξάζεο πνπ αλαπηχζζνπλ 

θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή δξαζηεξηφηεηα θαζψο θαη ζε πξσηνβάζµηεο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο 

εξγαδνκέλσλ ηνπ νηθείνπ δήµνπ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ, θαη 

κέρξη ηνπ πνζνχ πνπ δελ ππεξβαίλεη ην ελάµηζε ηνηο εθαηφ (1,5%) ησλ ηαθηηθψλ εζφδσλ (άξζξν 202, 

παξ.1 Λ.3463/2006). 

84. Απνθαζίδεη, µε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ µειψλ ηνπ, γηα ηελ θήξπμε αλαγθαζηηθήο 

απαιινηξίσζεο ππέξ ηνπ δήµνπ ή ηε ζχζηαζε δνπιείαο ζε αζηηθά ή αγξνηηθά αθίλεηα γηα ιφγνπο 

δεκφζηαο σθέιεηαο ζχµθσλα µε ηνπο φξνπο πνπ ζέηνπλ ηα άξζξα 211 θαη 212 ηνπ Λ.3463/2006. 

85. Δπηιέγεη, µε απφθαζή ηνπ, ε νπνία ιακβάλεηαη µε κπζηηθή ςεθνθνξία θαη µε πιεηνςεθία ησλ δχν 

ηξίησλ (2/3) ηνπ ζπλφινπ ησλ µειψλ, ηνλ ζπκπαξαζηάηε ηνπ δεµφηε θαη ηεο επηρείξεζεο. Ζ δηαδηθαζία 
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ηεο επηινγήο ηνπ ζπκπαξαζηάηε πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δχν (2) µελψλ 

απφ ηελ εγθαηάζηαζε ησλ δεµνηηθψλ αξρψλ. 

86. Απνθαζίδεη γηα ηε δηελέξγεηα ηνπηθνχ δεκνςεθίζκαηνο µε ηελ εηδηθή πιεηνςεθία ησλ δχν ηξίησλ (2/3) 

ηνπ ζπλφινπ ησλ µειψλ ηνπ θαη πξνζδηνξίδεη ην εξψηεµα πνπ πξέπεη λα ηεζεί ζε ςεθνθνξία θαη ηελ 

εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ ζχµθσλα µε ηνπο νξηζκνχο ηνπ άξζξνπ 216 Λ.3463/2006. 

87. Απνθαζίδεη επί ησλ πξνηάζεσλ ησλ δεµνηψλ θαη ησλ θαηνίθσλ εθ’ φζνλ απηέο θέξνπλ ππνγξαθέο 

ηνπιάρηζηνλ είθνζη πέληε (25) αηφµσλ (άξζξν 215, παξ. 3 Λ.3463/2006). 

88. Απνθαζίδεη γηα ηνλ εηήζην απνινγηζµφ ησλ πεπξαγµέλσλ ηεο δεµνηηθήο αξρήο ζε εηδηθή δεκφζηα 

ζπλεδξίαζε θαη επηιέγεη ηνλ πξνζθνξφηεξν ρψξν γηα ηε δηεμαγσγή ηεο αλσηέξσ ζπλεδξίαζεο (άξζξν 

217 Λ.3463/2006). 

89. Απνθαζίζεη ή γλσκνδνηεί θαη γηα θάζε άιιν ζέµα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηηο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, εθφζνλ πξνβιέπεηαη απφ άιιεο δηαηάμεηο δηαηαγκάησλ, λφµσλ θαη 

ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ. 

90. Έλα (1) κήλα πξηλ απφ ηε δηελέξγεηα ησλ εθινγψλ θαη κέρξη ηελ εγθαηάζηαζε ησλ λέσλ δεµνηηθψλ 

αξρψλ, ην δεµνηηθφ ζπµβνχιην απνθαζίδεη µφλν γηα ζέµαηα πνπ αλαθέξνληαη ζε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο 

εμαηξεηηθά επείγνπζαο θαη απξφβιεπηεο αλάγθεο. 

91. Ζ εθηειεζηηθή επηηξνπή παξαθνινπζεί ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ απνθάζεσλ ηνπ δεµνηηθνχ ζπµβνπιίνπ 

(άξζξν 63α’ Λ.3852/2010). 

 

ΑΟΘΟΝ 3 

ΑΠΘΖΠΖ ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΥΛ 

1. Ρν Γεµνηηθφ ζπµβνχιην αζθεί ηηο αξµνδηφηεηέο ηνπ ζχµθσλα µε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ λφµσλ, ησλ 

θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ ην ίδην ζεζπίδεη. 

2. Θαηά ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ην Γεµνηηθφ ζπµβνχιην ιαµβάλεη ππφςε ηνπ: 

 α) Ρηο εζληθέο, πεξηθεξεηαθέο θαη επξσπατθέο πνιηηηθέο πνπ ζρεηίδνληαη µε ηηο  αξµνδηφηεηέο ηνπ. 

 β) Ρελ αλάγθε ζπλεξγαζίαο θαη ζπληνληζµνχ µε άιιεο ηνπηθέο ή δεµφζηεο αξρέο θαη  νξγαληζµνχο, 

νη νπνίνη έρνπλ ηελ αξµνδηφηεηα λα δξνπλ θαη λα δηαζέηνπλ πφξνπο  ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ Γήµνπ. 

 γ) Ρνπο δηαζέζηµνπο πφξνπο γηα ηελ θάιπςε ηεο αξµνδηφηεηαο θαη ηελ αλάγθε λα  δηαζθαιηζζεί ε 

επσθειήο, ε απνηειεζµαηηθή ρξήζε θαη ε ηζφξξνπε θαηαλνµή ηνπο. 

 δ) Ρελ αλάγθε λα νξγαλψλεη ηηο παξερφµελεο ππεξεζίεο µε ηξφπν ψζηε λα  δηαζθαιίδεηαη ε 

επάξθεηα, ε πνηφηεηα θαη απνηειεζµαηηθφηεηά ηνπο, µε ζηφρν ηελ  θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ δεµνηψλ 

θαη θαηνίθσλ. 

 ε) Ρελ αλάγθε γηα πςειήο πνηφηεηαο πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία θαη πξνζηαζία ηεο  πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνµηάο, θαζψο θαη ηελ αλάγθε πξνψζεζεο ηεο βηψζηµεο αλάπηπμεο  ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήµνπ. 

3. Νη αξµνδηφηεηεο ηνπ Γεµνηηθνχ ζπµβνπιίνπ µπνξνχλ, θαηά πεξίπησζε, λα αζθεζνχλ πξνο φθεινο: 

α) Ρνπ ζπλφινπ ηεο εδαθηθήο πεξηθέξεηαο ηνπ δήµνπ ή ηµήµαηνο απηήο (ηελ πφιε, δεµνηηθή ελφηεηα, 

δεµνηηθή/ηνπηθή θνηλφηεηα), 

β) Ρνπ ζπλφινπ ή µέξνπο ησλ δεµνηψλ θαη θαηνίθσλ ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ δήµνπ, 

γ) Πε δηαδεµνηηθφ επίπεδν, µέζσ ζπµβάζεσλ δηαδεµνηηθήο θαη δηαβαζµηδηθήο ζπλεξγαζίαο µε άιινπο 

Γήµνπο θαη ηελ πεξηθέξεηα, ζχµθσλα µε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο λνµνζεζίαο. 

 

ΆΟΘΟΝ 4 

ΠΓΘΙΖΠΖ ΡΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ 
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1. Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ζπλεδξηάδεη χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ Ξξνέδξνπ, ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ν 

ηφπνο, ν ρξφλνο ηεο ζπλεδξίαζεο θαζψο θαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο ν Ξξφεδξνο ζπλεξγάδεηαη κε ην Γήκαξρν θαη ηα άιια φξγαλα ηνπ Γήκνπ θαη ηηο 

ππεξεζίεο απηνχ. Πηελ εκεξήζηα δηάηαμε ζπκπεξηιακβάλνληαη ππνρξεσηηθά θαη φια ηα ζέκαηα πνπ 

πξνηείλεη ν Γήκαξρνο, ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή, ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη ε Δπηηξνπή Ξνηφηεηαο Εσήο. 

2. Ν Ξξφεδξνο θξνληίδεη ε πξφζθιεζε λα ζηαιεί, εθηφο απφ ηνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο, ππνρξεσηηθά 

ζην Γήκαξρν θαη ζηνπο Ξξνέδξνπο ησλ Γεκνηηθψλ Θνηλνηήησλ, φηαλ ζπδεηνχληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ 

ηελ αληίζηνηρε θνηλφηεηα. Πε πεξίπησζε κε πξφζθιεζήο ηνπ, νη ζρεηηθέο απνθάζεηο πάζρνπλ απφ 

αθπξφηεηα. Δπίζεο, δχλαηαη λα θαιεί δεκνηηθνχο ππαιιήινπο ή ηδηψηεο, πξνθεηκέλνπ λα 

πιεξνθνξήζνπλ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηνχληαη. Ρέινο, ελεκεξψλεη ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο πνιίηεο γηα ηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, φηαλ ζηα ζέκαηα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο ζπκπεξηιακβάλνληαη αηηήζεηο, αλαθνξέο ή πξνηάζεηο ηνπ. 

3. Ππλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ πξαγκαηνπνηείηαη: 

 α) ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ηνλ κήλα, 

 β) φπνηε ηα απαηηνχλ νη ηνπηθέο ππνζέζεηο, θαζψο θαη φηαλ ππάξρνπλ θαηεπείγνπζεο  πεξηπηψζεηο 

πνπ δηθαηνινγνχλ ηελ άκεζε ζχγθιηζή ηνπ, 

 γ) φπνηε ην δεηήζεη ν Γήκαξρνο ή ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ή ε Δπηηξνπή Ξνηφηεηαο  Εσήο. 

 δ) φπνηε ην δεηήζεη ην έλα ηξίην (1/3) ηνπιάρηζηνλ ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ  κειψλ ηνπ ζπκβνπιίνπ 

ή ην ζχλνιν ησλ ζπκβνχισλ ηεο κεηνςεθίαο. 

4. Πηελ αλσηέξσ ππφ ζηνηρεία (δ) πεξίπησζε απαηηείηαη γξαπηή αίηεζε, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ηα 

ζέκαηα πνπ ζα ζπδεηεζνχλ. Αλ ην ζπκβνχιην εθδψζεη απνξξηπηηθή απφθαζε επί ηνπ αηηήκαηνο, δελ 

κπνξεί λα επαλππνβιεζεί αίηεκα γηα ην ίδην ζέκα, πξηλ παξέιζνπλ δχν (2) κήλεο αθφηνπ εθδφζεθε ε 

απνξξηπηηθή απφθαζε, εθηφο εάλ γίλεηαη επίθιεζε λεφηεξσλ ζηνηρείσλ. 

 Αλ θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ελφο ηξίηνπ (1/3) ησλ κειψλ ηνπ ζπκβνπιίνπ πξνθχπηεη  δεθαδηθφο 

αξηζκφο, ηφηε ν αξηζκφο απηφο ζηξνγγπινπνηείηαη ζηελ ακέζσο κεγαιχηεξε  κνλάδα, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα 

ππνδηαίξεζε κεγαιχηεξε ή ίζε ηνπ εκίζεσο (0,5). 

 Αλ ην ζπκβνχιην δελ πξνζθιεζεί ην αξγφηεξν κέρξη ηελ έθηε εκέξα απφ ηελ  ππνβνιή ηεο αίηεζεο, 

ζπλέξρεηαη χζηεξα απφ πξφζθιεζε εθείλσλ πνπ ππέβαιαλ ηελ  αίηεζε θαη απνθαζίδεη γηα ηα ζέκαηα γηα ηα 

νπνία είρε δεηεζεί ε ζχγθιεζε ηνπ. 

5. Αλ ν Ξξφεδξνο παξαιείςεη αδηθαηνιφγεηα δχν ζπλερείο θνξέο λα θαιέζεη ην ζπκβνχιην, κπνξεί λα ηεζεί 

ζε αξγία θαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο κπνξεί λα θεξπρζεί έθπησηνο απφ ην αμίσκά ηνπ κε απφθαζε ηνπ 
Διεγθηή Λνκηκφηεηαο, ζχκθσλα κε ηελ Ξεηζαξρηθή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 234 ηνπ Λ.3852/2010. 

6. Νη ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ δηεμάγνληαη, εθηφο εμαηξέζεσλ, θαηά ηηο απνγεπκαηηλέο έσο 
βξαδηλέο ψξεο. 

7. Ζ πξφζθιεζε επηδίδεηαη ή γλσζηνπνηείηαη ζηνπο ζπκβνχινπο ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ 

απφ ηελ εκέξα πνπ νξίδεηαη γηα ηε ζπλεδξίαζε θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ. Αλ θαηά ηε 
ζπλεδξίαζε απνπζηάζεη ηαθηηθφ κέινο ην νπνίν είηε δελ έρεη πξνζθιεζεί είηε δελ έρεη πξνζθιεζεί 

εγθαίξσο, ε ζπλεδξίαζε είλαη κε λφκηκε εθηφο θαη αλ ην κέινο πνπ δελ πξνζθιήζεθε είλαη παξφλ θαη 
ζπκκεηέρεη ζηε ζπλεδξίαζε. 

8. Γεκνηηθφο ζχκβνπινο, πνπ δελ θαηνηθεί ζηε δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα ηνπ Γήκνπ νθείιεη, ακέζσο κεηά ηελ 

εγθαηάζηαζε ησλ δεκνηηθψλ αξρψλ, λα δειψζεη ζηνλ Ξξφεδξν ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηε 
δηεχζπλζε θαηνηθίαο ηνπ θαη λα νξίζεη κε ηελ ίδηα δήισζε αληίθιεην ζηελ έδξα ηνπ δήκνπ, ζηνλ νπνίν 

λα επηδίδνληαη νη πξνζθιήζεηο γηα ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Κε ηελ ίδηα δήισζε 
νθείιεη, επίζεο, λα νξίζεη νπνηνδήπνηε, θαηά ηελ επηινγή ηνπ, πξφζθνξν κέζν γηα ηε γλσζηνπνίεζε ησλ 

αλσηέξσ πξνζθιήζεσλ. Αλ δελ νξίδεηαη αληίθιεηνο ή πξφζθνξν κέζν γηα ηε γλσζηνπνίεζε, αξθεί ε 
δεκνζίεπζε ηεο πξφζθιεζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ. 

9. Πε θαηεπείγνπζεο πεξηπηψζεηο, ε πξφζθιεζε κπνξεί λα επηδνζεί ή λα γλσζηνπνηεζεί ηελ εκέξα ηεο 

ζπλεδξίαζεο. Πηελ πξφζθιεζε πξέπεη λα αλαθέξεηαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε ζπλεδξίαζε έρεη 
θαηεπείγνληα ραξαθηήξα. Ξξηλ απφ ηε ζπδήηεζε ην ζπκβνχιην απνθαίλεηαη γηα ην θαηεπείγνλ ησλ 

ζεκάησλ. 
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10. Αλ πθίζηαληαη ιφγνη αλσηέξαο βίαο, πνπ δελ επηηξέπνπλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλεδξίαζεο ζην 
ρξφλν πνπ έρεη νξηζζεί κε ηελ πξφζθιεζε, ηφηε ν Ξξφεδξνο γλσζηνπνηεί ζηνπο ζπκβνχινπο εγγξάθσο ή 

κε νπνηνδήπνηε πξφζθνξν κέζν έγθαηξα ηελ αλαβνιή ηεο ζπλεδξίαζεο αλαθέξνληαο θαη ηνπο ιφγνπο 
ηεο αλαβνιήο. Πηελ πεξίπησζε απηή ε ζπλεδξίαζε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηα ίδηα ζέκαηα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο, άκεζα, κεηά ηελ άξζε ησλ ιφγσλ αλαβνιήο ηεο, ζε ρξφλν πνπ πξνζδηνξίδεη ν 

Ξξφεδξνο, ρσξίο λα είλαη απαξαίηεην λα ηεξεζεί ε πξνζεζκία ησλ ηξηψλ ηνπιάρηζηνλ εκεξψλ γηα ηελ 
γλσζηνπνίεζή ηεο. 

 

ΑΟΘΟΝ 5 

ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ 

 Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ζπλέξρεηαη ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε ηε ζπγθεθξηκέλε ψξα θαη εκέξα πνπ νξίδεηαη 

ζηελ πξφζθιεζε. 

 Ξξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο, ν Γξακκαηέαο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ εγγξάθεη ηνπο ππνςήθηνπο 

νκηιεηέο, είηε απηνί είλαη εηδηθνί αγνξεηέο αλά ζέκα πνπ νξίδνληαη απφ ηηο παξαηάμεηο κε ζρεηηθή γξαπηή δήισζή 

ηνπο είηε δεκνηηθνί ζχκβνπινη πνπ επηζπκνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ αλά ζέκα. 

 Πηε ζπλέρεηα, ν Γξακκαηέαο εθθσλεί ηνλ θαηάινγν ησλ παξφλησλ, θαηαγξάθεη ηνπο απφληεο απφ ηε 

ζπλεδξίαζε θαη ζεκεηψλεη αλ ε απνπζία ηνπο είλαη δηθαηνινγεκέλε ή φρη. 

 Αθνχ δηαπηζησζεί απαξηία, ν Ξξφεδξνο θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη δηεπζχλεη ηε 

ζπδήηεζε. Αλ ν Ξξφεδξνο απνπζηάδεη ή θσιχεηαη, αλαπιεξψλεηαη λνκίκσο απφ ηνλ Αληηπξφεδξν. Αλ απνπζηάδεη 

ή θσιχεηαη θαη ν Αληηπξφεδξνο, αζθεί θαζήθνληα Ξξνέδξνπ φπνηνο απφ ηνπο παξφληεο ζπκβνχινπο ηνπ 

επηηπρφληνο ζπλδπαζκνχ έρεη εθιεγεί κε ηηο πεξηζζφηεξεο ςήθνπο θαη, ζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο, φπνηνο είλαη 

γξακκέλνο πξψηνο ζηελ απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ. Κεηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο, ν Ξξφεδξνο αλαθνηλψλεη 

ζην ζψκα θάζε έγγξαθν πνπ απεπζχλεηαη ζην Ππκβνχιην. Πηε ζπλέρεηα, ν Γήκαξρνο, εθφζνλ παξίζηαηαη ζηε 

ζπλεδξίαζε, κπνξεί λα πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε αλαθνίλσζε, ελεκέξσζε ή πξφηαζε πξνο ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. 

 Κεηά ην Γήκαξρν, εθθξάδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο θαηά πξνηεξαηφηεηα έλαληη ησλ ινηπψλ δεκνηηθψλ 

ζπκβνχισλ νη επηθεθαιήο ησλ δεκνηηθψλ παξαηάμεσλ ηεο κεηνςεθίαο, ζχκθσλα κε ηε ζεηξά ηνπ αξηζκνχ ησλ 

εδξψλ πνπ δηαζέηεη θάζε παξάηαμε ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Πηε ζπλέρεηα ιακβάλνπλ ην ιφγν νη ινηπνί 

δεκνηηθνί ζχκβνπινη θαη νη ζπκκεηέρνληεο πξφεδξνη ησλ Γεκνηηθψλ Θνηλνηήησλ (φηαλ ζπδεηνχληαη ζέκαηα ηεο 

αληίζηνηρεο Γεκνηηθήο ή Ρνπηθήο θνηλφηεηαο), πξνθεηκέλνπ λα πξνβνχλ ζε αλαθνηλψζεηο ή πξνηάζεηο πξνο ην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ή λα απεπζχλνπλ εξσηήζεηο ή λα δεηνχλ ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία, ρξήζηκα γηα ηελ άζθεζε 

ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, απφ ηνλ Γήκαξρν, ηνπο Αληηδεκάξρνπο, ην πξνεδξείν ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ηελ 

Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ή ηελ Δπηηξνπή Ξνηφηεηαο Εσήο. 

 Αθνινπζεί ε δηαδηθαζία ησλ απαληήζεσλ, ρσξίο δηάινγν, κε ηε δπλαηφηεηα θαη ππνρξέσζε ηνπ 

Γεκάξρνπ θαη ησλ Αληηδεκάξρσλ γηα παξνρή ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ εληφο ελφο κελφο. Ν ρξφλνο γηα θάζε 

αλαθνίλσζε, πξφηαζε, εξψηεζε, αλαδήηεζε ζηνηρείσλ ή απάληεζε δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα δχν ιεπηά. Νη 

πξνηάζεηο πνπ ηπρφλ ππνβιήζεθαλ δελ επηηξέπεηαη λα  ζπδεηεζνχλ, εθηφο αλ ραξαθηεξηζζνχλ σο θαηεπείγνλ 

ζέκα, νπφηε θαη εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ.3852/2010 θαη ε ζπδήηεζε 

πξνεγείηαη ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Δπίζεο, ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην έρεη δηθαίσκα λα απνθαζίδεη, 

κεηά απφ ζρεηηθή πξφηαζε-εηζήγεζε ηνπ Ξξνέδξνπ ή ηνπ Γεκάξρνπ ή ζπκβνχινπ επηθεθαιήο δεκνηηθήο 

παξάηαμεο θαη ρσξίο ζπδήηεζε, κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ, φηη έλα 

ζέκα, ην νπνίν δελ είλαη γξακκέλν ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε, είλαη θαηεπείγνλ, λα ην ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη 

απφθαζε γη` απηφ κε ηελ ίδηα πιεηνςεθία, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο. Ν ρξφλνο γηα ηε ζπδήηεζε ησλ εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζεκάησλ δελ κπνξεί λα μεπεξλά ηε κία ψξα. 

 Αθνινπζεί ε ζπδήηεζε επί ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Ν Ξξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ δίλεη ην ιφγν θάζε θνξά ζην Γήκαξρν ή Αληηδήκαξρν πνπ ζα εηζεγεζεί ην ζέκα, θαη απηνί κε ηε 

ζεηξά ηνπο κπνξνχλ λα ππνδείμνπλ θάπνηνλ δεκνηηθφ ζχκβνπιν ή ππεξεζηαθφ παξάγνληα πνπ ζα ην αλαιχζεη. Ν 
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Ξξφεδξνο έρεη ην δηθαίσκα λα θαιεί ζηε ζπλεδξίαζε δεκνηηθνχο ππαιιήινπο, εθπξνζψπνπο θνξέσλ ή ηδηψηεο 

πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιινπλ κε ηηο ηνπνζεηήζεηο ηνπο ζηελ θαιχηεξε δηακφξθσζε ηεο απφθαζεο. 

 Ρπρφλ δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο έπνληαη ηεο εηζήγεζεο θαη πξνεγνχληαη ησλ ηνπνζεηήζεσλ ησλ 

νκηιεηψλ. Ν Γήκαξρνο, ν αξκφδηνο Αληηδήκαξρνο, νη επηθεθαιήο ησλ παξαηάμεσλ θαη νη εηδηθνί αγνξεηέο έρνπλ 

θαηά ηε ζπδήηεζε δηθαίσκα γηα πέληε ιεπηά νκηιίαο αλά ζέκα κε δπλαηφηεηα δεπηεξνινγίαο δηάξθεηαο ηξηψλ 

ιεπηψλ. Θαηά ηε δεπηεξνινγία, ν Γήκαξρνο νκηιεί ηειεπηαίνο, εθφζνλ ην επηζπκεί. Κε απφθαζε ηεο απφιπηεο 

πιεηνςεθίαο ησλ παξφλησλ είλαη δπλαηή, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Ξξνέδξνπ, ε παξάηαζε ή ε ζχληκεζε ηνπ 

αλσηέξσ πξνβιεπφκελνπ κέγηζηνπ ρξφλνπ νκηιίαο θαηά δχν ιεπηά. Ρνλ ίδην ρξφλν νκηιίαο έρνπλ θαη νη Ξξφεδξνη 

ησλ Γεκνηηθψλ Θνηλνηήησλ θαζψο θαη ν Δθπξφζσπνο Ρνπηθήο Θνηλφηεηαο, φηαλ θαινχληαη θαη ζπκκεηέρνπλ ζηε 

ζπλεδξίαζε γηα ζέκαηα ηεο θνηλφηεηαο ηνπο. Νη ππφινηπνη δεκνηηθνί ζχκβνπινη έρνπλ ρξφλν νκηιίαο δχν ιεπηψλ 

ην πνιχ, ρσξίο δπλαηφηεηα δεπηεξνινγίαο. Πε θάζε πεξίπησζε, ν Γήκαξρνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο 

κπνξεί λα ιακβάλεη ην ιφγν θαηά πξνηεξαηφηεηα απέλαληη ζε θάζε άιινλ θαη λα εθθξάδεη ηηο απφςεηο ηνπ. 

 Νη δηαινγηθέο ζπδεηήζεηο δελ επηηξέπνληαη. Γηαθνπή νκηιεηή κπνξεί λα γίλεη αλ ην επηηξέςεη ν ίδηνο θαη 

αλ ζπκθσλεί ν Ξξφεδξνο. Πηελ πεξίπησζε απηή ε δηαθνπή δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην έλα ιεπηφ, ρσξίο ηζφρξνλε 

παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ ηεο νκηιίαο. Ν νκηιεηήο δελ κπνξεί λα απνκαθξχλεηαη απφ ην ππφ ζπδήηεζε ζέκα, 

δηαθνξεηηθά ν Ξξφεδξνο ηνλ θαιεί λα επαλέιζεη ζε απηφ. Αλ δελ ζπκκνξθσζεί, ν Ξξφεδξνο ηνλ πξνεηδνπνηεί φηη 

ζα ηνπ αθαηξέζεη ην ιφγν. Αλ θαη κεηά ηε λέα απηή επηζήκαλζε ν νκηιεηήο δελ επαλέιζεη ζην ζέκα, ν Ξξφεδξνο 

ηνπ αθαηξεί ην ιφγν. Ν Ξξφεδξνο αθαηξεί ην ιφγν θαη απφ φπνηνλ κηιά ρσξίο λα έρεη εγγξαθεί ζηνλ θαηάινγν 

ησλ νκηιεηψλ ή ρσξίο ηε ζρεηηθή άδεηα. Πηηο πεξηπηψζεηο παξαβάζεσλ απηήο ηεο παξαγξάθνπ, ν Ξξφεδξνο δίλεη 

εληνιή λα κελ γίλεηαη θαηαρψξεζε ησλ αληίζηνηρσλ νκηιηψλ ζηα πξαθηηθά. Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο 

δεκηνπξγεζνχλ ζφξπβνη πνπ παξαθσιχνπλ ηελ νκαιή ζπλέρηζή ηεο, ν Ξξφεδξνο νθείιεη λα πάξεη φια ηα 

απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ νκαινπνίεζή ηεο θαη αλ ε ίδηα θαηάζηαζε ζπλερηζηεί, ν Ξξφεδξνο δηαθφπηεη ηε 

ζπλεδξίαζε γηα νξηζκέλε ψξα, πνπ ηελ αλαθνηλψλεη ζην ζψκα. Θαηά ηε δηαθνπή νη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη 

εμέξρνληαη ηεο αίζνπζαο ζπλεδξίαζεο. Κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ δηαθνπήο, ν Ξξφεδξνο θεξχζζεη ηε 

ζπλέρηζε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη, αλ ν ζφξπβνο ζπλερηζηεί, δηθαηνχηαη λα ηε ιχζεη. 

 Αθνχ εμαληιεζεί ν θαηάινγνο ησλ νκηιεηψλ, ν Ξξφεδξνο δηαηππψλεη ηελ νξηζηηθή πξφηαζε πξνο 

ςήθηζε ηνπ ζέκαηνο, φπσο δηακνξθψζεθε κε ηηο ηξνπνινγίεο πνπ πηζαλφλ έρνπλ επέιζεη. Ν Γξακκαηέαο 

θαηαγξάθεη ηελ ςήθν ησλ ζπκβνχισλ θαζψο θαη φζνπο ζπκβνχινπο απνρσξνχλ απφ ηε ζπλεδξίαζε. 

 Ν Γήκαξρνο, ν Ξξφεδξνο θαη ηα ππφινηπα κέιε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαζψο θαη νη θαηά ην λφκν 

ζπκκεηέρνληεο ζηηο ζπδεηήζεηο κπνξνχλ λα επηθαιεζηνχλ παξεκπίπηνληα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηδίσο ηελ 

ηήξεζε ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, ηε ζεηξά ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη ηελ πξφηαζε γηα αλαβνιή ηεο 

ζπδήηεζεο νπνηνπδήπνηε ζέκαηνο. Ρα ίδηα πξφζσπα κπνξνχλ λα επηθαιεζηνχλ πξνζσπηθφ δήηεκα, φπσο ε 

κνκθή ζε βάξνο ηνπο ή ε πβξηζηηθή εθδήισζε ελαληίνλ ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο ή ε απφδνζε 

δηαθνξεηηθήο γλψκεο απφ εθείλε πνπ εμέθξαζαλ. Ν επηθαινχκελνο νπνηνδήπνηε παξεκπίπηνλ ή πξνζσπηθφ 

δήηεκα νθείιεη λα ην πξνζδηνξίζεη κέζα ζε έλα ιεπηφ ηεο ψξαο θαη λα ην ζηεξίμεη ζε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε ηνπ 

παξφληνο θαλνληζκνχ ή ηεο λνκνζεζίαο, δηαθνξεηηθά ν Ξξφεδξνο απνξξίπηεη ηελ επίθιεζε. Γηα παξεκπίπηνληα 

θαη πξνζσπηθά δεηήκαηα απνθαίλεηαη ν Ξξφεδξνο. Αλ δηαηππσζνχλ αληηξξήζεηο απνθαζίδεη ζρεηηθά ην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην κε αλάηαζε ή έγεξζε, ρσξίο άιιε ζπδήηεζε. Δπίθιεζε παξεκπίπηνληνο ή πξνζσπηθνχ δεηήκαηνο δελ 

επηηξέπεηαη κεηά ηελ έλαξμε ηεο ςεθνθνξίαο γηα θχξην δήηεκα. Αθνχ εμαληιεζνχλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο, ν Ξξφεδξνο θεξχζζεη ηε ιήμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη φινη νη ζχκβνπινη πξνζέξρνληαη θαη ππνγξάθνπλ 

ηα πξφρεηξα ζπλνπηηθά πξαθηηθά. 

 

ΑΟΘΟΝ 6 

ΓΖΚΝΠΗΝΡΖΡΑ ΡΥΛ ΠΛΔΓΟΗΑΠΔΥΛ 

ΑΛΑΦΝΟΔΠ – ΞΟΝΡΑΠΔΗΠ – ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖ ΞΝΙΗΡΥΛ 
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1. Νη ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ είλαη δεκφζηεο. Ππλέπεηα ηνπ δεκφζηνπ ραξαθηήξα ησλ 
ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ είλαη ε παξνπζία ησλ θνξέσλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαζψο 

θαη πνιηηψλ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ. Νη ελδηαθεξφκελνη γηα ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 
ελεκεξψλνληαη απφ ηνλ Ξξφεδξν. 

2. Πηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ νη παξεπξηζθφκελνη πνιίηεο πξέπεη λα είλαη εππξεπείο θαη 

ήζπρνη. Γελ επηηξέπεηαη λα ζπλνκηινχλ, λα ζρνιηάδνπλ, λα επηδνθηκάδνπλ ή λα απνδνθηκάδνπλ ηηο 
απφςεηο ησλ ζπκβνχισλ θαη γεληθά λα παξαθσιχνπλ ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηεο ζπλεδξίαζεο. Ν 

Ξξφεδξνο κπνξεί λα απνβάιεη απφ ηελ αίζνπζα θαζέλαλ πνπ δηαηαξάζζεη ηελ ηάμε ή παξαθσιχεη ηε 
ζπλεδξίαζε ή θαη λα δηαηάμεη ηελ εθθέλσζε ηεο αίζνπζαο απφ ην αθξναηήξην. 

3. Πηνπο δεκνζηνγξάθνπο θαη γεληθά ζε φια ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, παξέρεηαη θάζε δηεπθφιπλζε. 
Δπηηξέπεηαη ε ξαδηνθσληθή θαη ηειενπηηθή θάιπςε ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 

4. Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην κε πιεηνςεθία ησλ ηεζζάξσλ πέκπησλ (4/5) ησλ κειψλ ηνπ θαη κε 

αηηηνινγεκέλε απφθαζε, ε νπνία απαγγέιιεηαη ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, κπνξεί λα ζπλεδξηάδεη 
θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ. 

5. Γεκφηεο θαη θάηνηθνη πνπ έρνπλ εηδηθφ έλλνκν ζπκθέξνλ, κεηά απφ αίηεζή ηνπο, ιακβάλνπλ θπξσκέλα 
αληίγξαθα ζπγθεθξηκέλσλ πξαθηηθψλ θαη απνθάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Πε πεξίπησζε πνπ 

είλαη δπζρεξήο ε έθδνζε αληηγξάθσλ, ηίζεληαη ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ζε πιήξε γλψζε ησλ αηηνχλησλ 

γηα ελεκέξσζε ηνπο. 
6. Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ζπδεηά ππνρξεσηηθά πξνηάζεηο πνπ θαηαηίζεληαη ζ` απηφ απφ ηνπιάρηζηνλ 

είθνζη πέληε (25) άηνκα γηα ηελ επίιπζε δεηεκάησλ αξκνδηφηεηαο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Ν 
Γήκαξρνο ελεκεξψλεη ηνπο ελδηαθεξφκελνπο γηα ηε ζρεηηθή απφθαζε πνπ ειήθζε. 

7. Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην απνθαίλεηαη επί αλαθνξψλ, εξσηήζεσλ θαη αηηήζεσλ αξκνδηφηεηάο ηνπ, πνπ 
ππνβάιινληαη ζε απηφ απφ δεκφηεο θαη θαηνίθνπο αηνκηθά ή ζπιινγηθά, εληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) 

εκεξψλ απφ ηελ θαηάζεζε ηνπο. 

8. Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην εμαζθαιίδεη ζηνπο δεκφηεο πιήξε πιεξνθφξεζε γηα ηα, θάζε είδνπο, 
πξνβιήκαηα ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ, θαζψο θαη γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ, αλαθνξηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε 

θαη ιχζε ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ. 

 

ΑΟΘΟΝ 7 

ΡΝΞΝΠ ΠΛΔΓΟΗΑΠΖΠ 

1. Νη ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ γίλνληαη ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ 

Ξξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ή ηνπ Αληηπξνέδξνπ, πνπ ηνλ αλαπιεξψλεη λφκηκα. 

2. Πε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην κπνξεί, κε ηελ πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ 
ηνπ, λα απνθαζίδεη λα ζπλεδξηάδεη κφληκα ή θαηά πεξίπησζε ζε άιιν θαηάιιειν νίθεκα ηεο έδξαο, αλ 

θξίλεη φηη ην δεκνηηθφ θαηάζηεκα είλαη αθαηάιιειν ή δελ επαξθεί γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. 
3. Πε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην κπνξεί λα ζπλεδξηάδεη, εθηφο ηεο έδξαο ηνπ, ζηηο 

Γεκνηηθέο θνηλφηεηεο, χζηεξα απφ απφθαζε ησλ ηξηψλ πέκπησλ (3/5) ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ. 

4. Πε πεξίπησζε νξηζκνχ νηθηζκνχ ηνπ Γήκνπ σο ηζηνξηθήο έδξαο, ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην κπνξεί, κεηά 
απφ απφθαζή ηνπ, λα πξαγκαηνπνηεί ζπλεδξηάζεηο ζηελ ηζηνξηθή απηή έδξα. 

 

ΑΟΘΟΝ 8 

ΑΞΑΟΡΗΑ – ΙΖΤΖ ΑΞΝΦΑΠΔΥΛ 

1. Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ζπλεδξηάδεη λφκηκα εθφζνλ έρεη απαξηία. 
2. Ρν Ππκβνχιην έρεη απαξηία φηαλ είλαη παξφλ ην ήκηζπ πιένλ ελφο ηνπ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ, ρσξίο λα 

ππνινγίδεηαη ν δεθαδηθφο αξηζκφο, δει. φηαλ είλαη παξφληα πεξηζζφηεξα απφ ηα απφληα κέιε ηνπ. Ρπρφλ 
θιεζέληεο θαη παξηζηάκελνη Ξξφεδξνη ησλ Γεκνηηθψλ Θνηλνηήησλ δε ιακβάλνληαη ππφςε ζηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο απαξηίαο. 

3. Αλ κεηά απφ δχν ζπλερείο πξνζθιήζεηο ην Ππκβνχιην δελ έρεη απαξηία, ζπλεδξηάδεη χζηεξα απφ ηξίηε 
πξφζθιεζε θαη ιακβάλεη απνθάζεηο κφλν γηα ηα ζέκαηα πνπ είραλ εγγξαθεί ζηελ αξρηθή εκεξήζηα 

δηάηαμε, εθφζνλ ηα κέιε πνπ είλαη παξφληα απνηεινχλ ην έλα ηξίην (1/3) ηνπιάρηζηνλ ηνπ ζπλνιηθνχ 
αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ. Πηελ ηξίηε πξφζθιεζε γίλεηαη εηδηθή αλαθνξά ησλ αλσηέξσ. 

4. Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ιεηηνπξγεί λφκηκα, έζησ θαη κε ειιηπή ζχλζεζε πνπ δελ κπνξεί πάλησο λα είλαη 

θαηψηεξε απφ ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ απαξηία, ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ κέιε 
δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ απνπνηεζνχλ ηελ εθινγή ηνπο, παξαηηεζνχλ, απνβηψζνπλ, εθπέζνπλ ή ηεζνχλ ζε 
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αξγία ή αλ νη έδξεο κείλνπλ θελέο γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ιφγν θαη κέρξη νη θελέο ζέζεηο λα 
ζπκπιεξσζνχλ κε αλαπιήξσζε ή κε εθινγέο ή κε ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ αξγίαο. 

5. Ρα κέιε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, πνπ ήηαλ παξφληα θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο (θαηά ηελ 
εθθψλεζε ησλ νλνκάησλ) θαη κε ηελ παξνπζία ηνπο δηαπηζηψζεθε απαξηία, θαη αλ αθφκα απνρσξήζνπλ 

ζηε ζπλέρεηα, ζεσξνχληαη παξφληα κέρξη ην ηέινο ηεο ζπλεδξίαζεο σο πξνο ηελ χπαξμε ηεο απαξηίαο. 

Ζ απαξηία απηή ζεσξείηαη φηη ζπληξέρεη γηα φια ηα ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε 
ηεο ζπλεδξίαζεο. 

6. Πε πεξίπησζε απνβνιήο κέινπο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ απφ ηνλ Ξξφεδξν, ιφγσ δηαηάξαμεο ηεο 
ζπλεδξίαζεο, δελ επεξεάδεηαη ε απαξηία. 

7. Ρν ζπκβνχιην ιακβάλεη ηηο απνθάζεηο ηνπ κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ, αλ δελ νξίδεηαη 
δηαθνξεηηθά κε άιιε δηάηαμε. Πε πεξίπησζε ηζνςεθίαο επηθξαηεί ε ςήθνο ηνπ Ξξνέδξνπ. Δάλ θαηά ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο πιεηνςεθίαο πξνθχπηεη δεθαδηθφο αξηζκφο άλσ ηνπ εκίζεσο ηεο κνλάδαο, απηφο 

ζηξνγγπινπνηείηαη ζηελ ακέζσο κεγαιχηεξε κνλάδα. Γηα ηε ιήςε απφθαζεο πνπ αθνξά Γεκνηηθή 
Θνηλφηεηα ζηνλ αξηζκφ ησλ ςήθσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ιήςεο ηεο απφθαζεο απηήο πξνζκεηξάηαη 

θαη ε ςήθνο ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο Γεκνηηθήο Θνηλφηεηαο. 
8. Πηελ πεξίπησζε απνρψξεζεο κειψλ ηνπ ζπκβνπιίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο, πξνθεηκέλνπ λα 

ιεθζεί απφθαζε, ε απαηηνχκελε πιεηνςεθία δελ ππνινγίδεηαη επί ησλ πξαγκαηηθά παξφλησλ κειψλ 

θαηά ηελ ςεθνθνξία, αιιά κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απαξηία. 
9. Ζ ιεπθή ςήθνο ή ε άξλεζε ςήθνπ απφ κέινο ηνπ ζπκβνπιίνπ κεηξνχλ σο αξλεηηθέο ςήθνη, ελψ ην 

κέινο ινγίδεηαη παξφλ. 
10. Ν Γήκαξρνο κεηέρεη ζηηο ζπδεηήζεηο ηνπ ζπκβνπιίνπ ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ. Όηαλ φκσο αλαπιεξψλεηαη 

λνκίκσο επεηδή απνπζηάδεη ή θσιχεηαη, ν αλαπιεξσηήο ηνπ δε ζηεξείηαη ην δηθαίσκα ςήθνπ. 
11. Νη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε θαλεξή ςεθνθνξία γηα θάζε ζέκα μερσξηζηά θαη γίλεηαη κε νλνκαζηηθή 

θιήζε θάζε ζπκβνχινπ, ν νπνίνο δειψλεη φηη ςεθίδεη ππέξ ή θαηά ηεο δηακνξθσζείζαο πξφηαζεο. 

12. Κπζηηθή ςεθνθνξία δηεμάγεηαη κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπεηαη ξεηά απφ ηηο δηαηάμεηο. Γίλεηαη 
κε ηε ρξήζε ςεθνδειηίσλ. Αλ δηαπηζησζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ςεθνθνξίαο φηη ςεθνδέιηηα πεξηέρνπλ 

δηαθξηηηθά ζεκεία πνπ παξαβηάδνπλ ην απφξξεην ηεο ςεθνθνξίαο, απηά αθπξψλνληαη. Ζ κπζηηθή 
ςεθνθνξία επαλαιακβάλεηαη, αλ ζ’ απηή δε ζπγθεληξσζεί ν απαηηνχκελνο αξηζκφο ςήθσλ, φπσο θαη 

ζηελ πεξίπησζε πνπ πξνθχςεη δηαθνξά ζηελ θαηακέηξεζε κεηαμχ απηψλ πνπ ςήθηζαλ θαη ησλ 

ςεθνδειηίσλ. Απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία, φπνπ δελ ην επηηάζζεη ν λφκνο, είλαη 
άθπξεο. 

13. Ππλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ κπνξεί κε απφθαζή ηνπ, λα δηαθνπεί θαη λα ζπλερηζηεί 
κεηαγελέζηεξα γηα ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο γηα ηα νπνία ην ζπκβνχιην δελ έιαβε απφθαζε, 

φηαλ ιφγσ ηεο ζνβαξφηεηαο θαη ηεο θχζεο ησλ ζεκάησλ παξαηείλεηαη ε ζπδήηεζε. Πηελ πεξίπησζε 

απηή ζεσξείηαη φηη ε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ απηψλ άξρηζε θαη ηειείσζε θαηά ηελ ηειεπηαία απηή 
ζπλεδξίαζε, αθνχ πξψηα ν Ξξφεδξνο ελεκεξψζεη ην ζψκα γηα ηα φζα ζπδεηήζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε 

ζπλεδξίαζε. 
14. Γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ ησλ Γεκνηηθψλ Ππκβνπιίσλ ε απαξηία θαη νη απαξαίηεηεο πιεηνςεθίεο 

ππνινγίδνληαη κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ πνπ έρνπλ νξθηζζεί θαη εγθαηαζηαζεί. 

 

ΑΟΘΟΝ 9  

ΞΟΑΘΡΗΘΑ ΠΛΔΓΟΗΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ 

1. Πηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε καηαίσζήο ηεο, ηεξνχληαη 

πξαθηηθά κε επζχλε ηνπ Γξακκαηέα ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ηνπ δεκνηηθνχ ππαιιήινπ πνπ έρεη 

νξηζηεί γηα ην ζθνπφ απηφ. Πηα πξαθηηθά θαηαρσξνχληαη νη ζπδεηήζεηο, νη ςεθνθνξίεο, νη απνθάζεηο θαη 
κεηνςεθνχζεο γλψκεο γηα θάζε ζέκα. 

2. Ρα πξαθηηθά θαηαξηίδνληαη κε ηε βνήζεηα καγλεηνθσληθήο ζπζθεπήο ή «βίληεν» ή κε θάζε άιιν 
πξφζθνξν ειεθηξνληθφ κέζν. Ν εθηειψλ ρξέε πξαθηηθνγξάθνπ δεκνηηθφο ππάιιεινο, ηεξεί παξάιιεια 

θαη πξφρεηξα ζπλνπηηθά πξαθηηθά. 

3. Ρα απνκαγλεηνθσλεκέλα ή απνκαγλεηνζθνπεκέλα θείκελα κεηαθέξνληαη ζε θχιια ραξηηνχ, πνπ 
αξηζκνχληαη θα κνλνγξάθνληαη απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Πην ηέινο ηνπ ρξφλνπ 

βηβιηνδεηνχληαη κε επζχλε ηνπ πξνέδξνπ θαη ηνπ Γξακκαηέα ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 
4. Αλ ζε θάπνηα ζπλεδξίαζε δελ είλαη δπλαηή ε ρξήζε καγλεηνθσληθήο ζπζθεπήο ή «βίληεν», ηεξνχληαη 

πξφρεηξα πξαθηηθά πνπ αληηγξάθνληαη ζε θχιια ραξηηνχ, κνλνγξαθεκέλα απφ ηνλ Ξξφεδξν ηνπ 
Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Ρα θχιια απηά αξηζκνχληαη κε ηξφπν ψζηε ε αξίζκεζή ηνπο λα απνηειεί 

ζπλέρεηα ηεο αξίζκεζεο ησλ απνκαγλεηνθσλεκέλσλ ή απνκαγλεηνζθνπεκέλσλ θεηκέλσλ θαη 

βηβιηνδεηνχληαη καδί κε απηά. 
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5. Ζ κε ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ζπληζηά πεηζαξρηθφ αδίθεκα γηα ηνλ Ξξφεδξν θαη 
Γξακκαηέα ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 

6. Ρα πξαθηηθά ππνγξάθνληαη απφ φια ηα κέιε πνπ κεηέρνπλ ζηε ζπλεδξίαζε. Ζ άξλεζε ππνγξαθήο απφ 
ζχκβνπιν θαη ε αηηία ηεο αλαθέξνληαη ζηα πξαθηηθά. Ζ κε ππνγξαθή ησλ πξαθηηθψλ δελ επεξεάδεη ην 

θχξνο ηεο απφθαζεο. 

7. Ρα πξαθηηθά ηεο θάζε ζπλεδξίαζεο, φπσο θαη θάζε απφθαζεο, παίξλνπλ αχμνληα αξηζκφ. Θάζε ρξφλν 
μεθηλάεη θαηλνχξηα αξίζκεζε. 

8. Νπνηνζδήπνηε Γεκνηηθφο Πχκβνπινο δεηήζεη, κπνξεί λα ιάβεη αληίγξαθα ησλ πξαθηηθψλ ή λα ιάβεη 
πιήξε γλψζε απηψλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη δπζρεξήο ε έθδνζε αληηγξάθσλ. 

 

ΑΟΘΟΝ 10 

ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΡΥΛ ΑΞΝΦΑΠΔΥΛ ΡΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ 

ΔΙΔΓΣΝΠ ΛΝΚΗΚΝΡΖΡΑΠ 

1. Ρξεηο (3) εκέξεο κεηά ηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, κε επζχλε ηνπ αξκφδηνπ ππαιιήινπ 
ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Ξξφεδξν ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, δεκνζηεχεηαη πίλαθαο πνπ πεξηιακβάλεη ηα 

ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ, ηνλ αξηζκφ ησλ απνθάζεσλ θαη πεξίιεςε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο. Νη 

δεκνζηεχζεηο γίλνληαη κε ηνηρνθφιιεζε ζε εηδηθφ πίλαθα ηνπ δεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο, πνπ είλαη 
πξννξηζκέλνο γηα απηφλ ην ζθνπφ. Γηα ηηο δεκνζηεχζεηο απηέο ζπληάζζεηαη απνδεηθηηθφ ελψπηνλ δχν 

καξηχξσλ. 
2. Νη αηνκηθνχ πεξηερνκέλνπ πξάμεηο δεκνζηεχνληαη ππφ κνξθή πεξηιήςεσο θαη θνηλνπνηνχληαη ζηνλ 

ελδηαθεξφκελν. 

3. Νη θαλνληζηηθνχ πεξηερνκέλνπ απνθάζεηο δεκνζηεχνληαη ζε πιήξεο θείκελν ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα, 
ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία, ελψ πεξίιεςή ηνπο δεκνζηεχεηαη ζε κία ηνπιάρηζηνλ έληππε, 

εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία ηνπηθή εθεκεξίδα θαη θαηαρσξνχληαη, κε επζχλε ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ 
Ππκβνπιίνπ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ. Νη απνθάζεηο απηέο παξακέλνπλ ζπλερψο εθηεζεηκέλεο ζε 

ρψξν ηνπ δεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο πνπ είλαη πξνζηηφο ζην θνηλφ. Ζ κε δεκνζίεπζε ησλ απνθάζεσλ 

θαηά ηνλ αλσηέξσ ηξφπν ηηο θαζηζηά αλππφζηαηεο. Δπηπιένλ, ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ιακβάλεη κέηξα 
γηα ηελ φζν ην δπλαηφλ επξχηεξε δεκνζηνπνίεζε ησλ απνθάζεσλ απηψλ, κέζσ ησλ ηνπηθψλ κέζσλ 

καδηθήο ελεκέξσζεο, εθδίδνληαο εηδηθνχο νδεγνχο ελεκέξσζεο ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ νηθείσλ 
επαγγεικαηηθψλ ηάμεσλ θαη ρξεζηκνπνηεί, γηα ηνλ ίδην ζθνπφ, νπνηνδήπνηε άιιν πξφζθνξν κέζν. 

4. Πε πεξίπησζε πνπ εηδηθέο δηαηάμεηο πξνβιέπνπλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν δεκνζίεπζεο ησλ απνθάζεσλ ηνπ 
Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, αθνινπζείηαη ν ηξφπνο απηφο. 

5. Απνθάζεηο Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, φπσο απηέο πξνβιέπνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 2 

ηνπ Λ. 3861/2010 θαη κε ηηο επηθπιάμεηο θαη εμαηξέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 5 θαη ζηελ πεξ. 4, 
παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, αλαξηψληαη ππνρξεσηηθά ζην Ξξφγξακκα Γηαχγεηα. Πε αληίζεηε 

πεξίπησζε δελ εθηεινχληαη. 
6. Νη απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ απνζηέιινληαη ππνρξεσηηθά γηα έιεγρν λνκηκφηεηαο ζηελ 

Απηνηειή πεξεζία Δπνπηείαο Ν.Ρ.Α, εθφζνλ αθνξνχλ: 

α) ξπζκίζεηο θαλνληζηηθνχ πεξηερνκέλνπ, 

β) ηελ αλάζεζε έξγσλ, ππεξεζηψλ, κειεηψλ θαη πξνκεζεηψλ, 

γ) ηελ αγνξά θαη εθπνίεζε αθηλήησλ, 

δ) ηελ θήξπμε αλαγθαζηηθψλ απαιινηξηψζεσλ, 

ε) ηελ επηβνιή θφξσλ, ηειψλ θαη δηθαησκάησλ, 

ζη) ηε ζχλαςε θάζε κνξθήο ζπκβάζεσλ, ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη  εθείλεο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ εηδηθέο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, 

δ) ηε ζχλαςε δαλείσλ, 

ε) ηε δηελέξγεηα ηνπηθνχ δεκνςεθίζκαηνο φηαλ πξνβιέπεηαη απφ ηελ θείκελε  λνκνζεζία, 

ζ) ηηο δηαδηθαζίεο θαηάξηηζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ. Νη απνθάζεηο,  πνπ 

απνζηέιινληαη γηα έιεγρν λνκηκφηεηαο κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο  απφ ηε ζπλεδξίαζε 
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ηνπ ζπκβνπιίνπ, ζπλνδεχνληαη απφ αληίγξαθν ηνπ  απνδεηθηηθνχ δεκνζίεπζεο θαη απφ ηα έγγξαθα 
ζηνηρεία πνπ είλαη απαξαίηεηα  γηα ηελ έθδνζή ηεο. 

ΑΟΘΟΝ 11 

ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΘΑΗ ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΑ ΓΖΚΝΡΗΘΥΛ ΠΚΒΝΙΥΛ 

1. Νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη έρνπλ ππνρξέσζε λα κεηέρνπλ ζε φιεο ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ θαη λα ελεκεξψλνπλ ηνλ Ξξφεδξν ζε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπο. Δπίζεο, έρνπλ ππνρξέσζε 
λα κεηέρνπλ ζε φιεο ηηο επηηξνπέο ζηηο νπνίεο ηνπο έρεη εθιέμεη ην Ππκβνχιην, θαζψο θαη λα εθηεινχλ κε 

επηκέιεηα ηα ινηπά θαζήθνληά ηνπο θαη θάζε εξγαζία πνπ ηνπο αλαζέηεη λφκηκα ην ζπκβνχιην. 
2. Ν δεκνηηθφο ζχκβνπινο εθθξάδεη ηε γλψκε ηνπ θαη ςεθίδεη θαηά ζπλείδεζε, απνβιέπνληαο πάληνηε 

ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ ζπκθέξνληνο ηνπ ζπλφινπ ησλ δεκνηψλ. 

3. Ν δεκνηηθφο ζχκβνπινο νθείιεη λα εμνθιεί ηπρφλ νθεηιή ηνπ πξνο ην Γήκν ή ηα λνκηθά ηνπ πξφζσπα 
θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Λ. 3852/2010 κέζα ζε πξνζεζκία δχν (2) κελψλ,  αθφηνπ 

θαηέζηε νξηζηηθή ε βεβαίσζε ηεο νθεηιήο θαη έιαβε γλψζε απηήο. 
4. Αλ έλαο ζχκβνπινο απνπζηάδεη αδηθαηνιφγεηα απφ ηξεηο (3) ζπλερείο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ ή δελ εθηειεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ γηα δηάζηεκα πνπ ππεξβαίλεη ηνπο ηξεηο (3) ζπλερείο 

κήλεο κέζα ζην έηνο, ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ Ππκβνπιίνπ, κπνξεί λα ηεζεί ζε αξγία θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 234 ηνπ Λ.3852/2010 θαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο λα θεξπρζεί έθπησηνο. 

5. Ν Ξξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη γξαπηψο ηνλ Διεγθηή Λνκηκφηεηαο 
γηα ηηο αδηθαηνιφγεηεο απνπζίεο ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ θαζψο θαη ζε πεξίπησζε κε εθηέιεζεο ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπο θαηά ηα αλσηέξσ. Ξαξάιεηςε ηεο ππνρξέσζεο απηήο απφ ηνλ Ξξφεδξν απνηειεί 
ζνβαξή παξάβαζε θαζήθνληνο. 

6. Γεκνηηθφο ζχκβνπινο δελ κπνξεί λα κεηάζρεη ζηε ζπδήηεζε ελφο ζέκαηνο ή ζηελ θαηάξηηζε απνθάζεσο 

ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ή λα ζπκκεηάζρεη ζε γλσκνδνηηθά ζπιινγηθά φξγαλα, ηα νπνία γλσκνδνηνχλ 
γηα ζέκα πνπ ζα εηζαρζεί ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, εθφζνλ ν ίδηνο, ν/ε ζχδπγφο ηνπ ή ζπγγελήο ηνπ έσο 

ην δεχηεξν βαζκφ εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο ή πξφζσπν πξνο ην νπνίν δηαηεξεί ζηελφ δεζκφ, έρεη πιηθφ 
ή εζηθφ ζπκθέξνλ. Ν δεκνηηθφο ζχκβνπινο ζηελ πεξίπησζε απηή έρεη ππνρξέσζε λα ελεκεξψζεη ην 

ζψκα γηα ην θψιπκα απηφ θαη λα απέρεη ηφζν θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο φζν θαη 

θαηά ηε ιήςε ηεο απφθαζεο. Πε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ε απφθαζε είλαη άθπξε. Ν ζχκβνπινο πνπ 
έιαβε κέξνο ζηε ζπλεδξίαζε δηαπξάηηεη ζνβαξή παξάβαζε θαζήθνληνο θαη ηηκσξείηαη κε ηελ πνηλή ηεο 

αξγίαο, ζχκθσλα κε ηα άξζξν 233 θαη 234 ηνπ Λ. 3852/2010. 
7. Νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη έρνπλ δηθαίσκα λα ιακβάλνπλ γλψζε, ηνπιάρηζηνλ κία εκέξα πξηλ ηε 

ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, φισλ ησλ εηζεγήζεσλ θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηα 

ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 
8. Νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη κπνξνχλ λα δεηνχλ δηα ηνπ Ξξνέδξνπ, απφ ην Γήκαξρν, ηελ Νηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή, ηελ Δπηηξνπή Ξνηφηεηαο Εσήο θαη ηνπο Αληηδεκάξρνπο, πιεξνθνξίεο θαη ζπγθεθξηκέλα 
ζηνηρεία, πνπ είλαη ρξήζηκα γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Νη παξαπάλσ, νθείινπλ λα παξέρνπλ 

ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηα ζηνηρεία, εληφο κελφο. 
9. Δπίζεο, νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη κπνξνχλ λα θαηαζέηνπλ γξαπηέο εξσηήζεηο, δηα ηνπ Ξξνέδξνπ πξνο ην 

Γήκαξρν θαη ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Γήκνπ, νη νπνίεο απαληψληαη εγγξάθσο εληφο κελφο. Αλ δελ 

απαληεζνχλ, νη εξσηήζεηο επαλαθέξνληαη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη απαληψληαη εγγξάθσο ζηελ 
πξψηε ζπλεδξίαζε, κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ κήλα απφ ηελ θαηάζεζή ηνπο, ζην ηέινο ηεο ζπλεδξίαζεο, 

κεηά ηε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Πηελ εξψηεζε, κεηά ηελ αλάπηπμή ηεο απφ ηνλ 
εξσηψληα δεκνηηθφ ζχκβνπιν, απαληά ν Γήκαξρνο ή ν Αληηδήκαξρνο πνπ ζα νξίζεη ν ίδηνο θαη ε 

ζπδήηεζε δελ γεληθεχεηαη. 

10. Γεκνηηθνί ζχκβνπινη πνπ είλαη Αληηδήκαξρνη, κέιε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ή ηεο Δπηηξνπήο 
Ξνηφηεηαο Εσήο, είλαη ππνρξεσκέλνη λα ππνβάιινπλ εηήζηα δήισζε γηα ηελ πεξηνπζηαθή ηνπο 

θαηάζηαζε ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη λα ηε δεκνζηνπνηνχλ κε αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα 
ηνπ δήκνπ. Αθφκε, πξέπεη λα δειψλνπλ θάζε πξνζσπηθφ ζπκθέξνλ (ηδηνθηεζηαθφ ή νηθνγελεηαθφ) πνπ 

έρνπλ ζε ζρέζε κε ηα ζέκαηα ηνπ Γήκνπ, θαζψο θαη λα ελζαξξχλνπλ θαη λα πξνσζνχλ θάζε κέηξν πνπ 
πξνάγεη ηε δηαθάλεηα θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο, ζην πιαίζην άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο 

θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ. 

11. Γεκνηηθνί ζχκβνπινη πνπ είλαη Αληηδήκαξρνη, δελ επηηξέπεηαη λα απνπζηάζνπλ πεξηζζφηεξν απφ ηξηάληα 
(30) εκέξεο ζπλνιηθά θάζε ρξφλν, ρσξίο άδεηα ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Ζ απνπζία απηή κπνξεί λα 

παξαηείλεηαη γηα εμαηξεηηθνχο ιφγνπο έσο ηξεηο (3) κήλεο, κε άδεηα ηνπ ζπκβνπιίνπ. 

 

ΑΟΘΟΝ 12 
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ΠΠΡΑΠΖ ΔΞΗΡΟΝΞΥΛ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ 

1. Ρν δεκνηηθφ ζπκβνχιην κε απφθαζή ηνπ ζα ζπγθξνηήζεη επηηξνπέο γηα ηελ επεμεξγαζία θαη εηζήγεζε 
ζεκάησλ ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 70 ηνπ Λ. 3852/2010. 

2. Πηηο επηηξνπέο κεηέρνπλ ζχκβνπινη πνπ πξνηείλνληαη απφ φιεο ηηο δεκνηηθέο παξαηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ 
Ππκβνπιίνπ, ππάιιεινη ηεο αξκφδηαο δηεχζπλζεο ηνπ Γήκνπ, θαζψο θαη ηδηψηεο εκπεηξνγλψκνλεο ζηα 

ζέκαηα ηεο επηηξνπήο θαη εθπξφζσπνη θνηλσληθψλ θνξέσλ ηεο πεξηνρήο. 

3. Πηηο επηηξνπέο πξνεδξεχεη δεκνηηθφο ζχκβνπινο, πνπ νξίδεηαη κε ηελ απφθαζε ηεο ζπγθξφηεζεο. 
4. Νη Δπηηξνπέο κειεηνχλ ζέκαηα αξκνδηφηεηάο ηνπο πνπ παξαπέκπεη ζε απηέο ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην 

χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Γεκάξρνπ. Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαζνξίδεη πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή 
ζρεηηθήο κειέηεο ή εηζήγεζεο. 

5. Ν Ξξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ κπνξεί λα παξαπέκπεη ζε επηηξνπή νπνηνδήπνηε άιιν ζέκα, πξηλ 
απηφ εγγξαθεί πξνο ζπδήηεζε ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. 

6. Θέκαηα, πνπ εηζάγεη πξνο ζπδήηεζε ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ή ε Δπηηξνπή 

Ξνηφηεηαο Εσήο, δελ παξαπέκπνληαη ζε επηηξνπή ηνπ παξφληνο. 
7. Νη επηηξνπέο βξίζθνληαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδνπλ λφκηκα, φηαλ ηα παξφληα κέιε είλαη πεξηζζφηεξα 

απφ ηα απφληα. Ιακβάλνπλ απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ ηα ζηνηρεία θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δεηνχλ γηα 
ηε δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ηνπο, δηα ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, θαηφπηλ ζπλεξγαζίαο κε 

ηνλ πξφεδξν ηεο θάζε επηηξνπήο. 

8. Νη Δπηηξνπέο δηαηππψλνπλ ηελ άπνςή ηνπο κε έθζεζή ηνπο, ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη θαη ηπρφλ 
δηαθνξεηηθέο απφςεηο πνπ δηακνξθψζεθαλ ζε απηή. Ζ έθζεζε ππνβάιιεηαη εληφο ηεο ηαζζφκελεο 

πξνζεζκίαο. Δάλ ε Δπηηξνπή θαζπζηεξήζεη λα ππνβάιιεη ηε ζρεηηθή έθζεζε, ν Ξξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ 
Ππκβνπιίνπ κπνξεί λα εγγξάςεη ην ζέκα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε θαη ρσξίο ηελ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο. Γηα 

ινηπά ζέκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2690/1999. 
9. Πηηο αλσηέξσ Δπηηξνπέο, εθφζνλ θξηζεί αλαγθαίν, κπνξεί λα νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ 

δεκνηηθφο ππάιιεινο γηα δηνηθεηηθή ππνζηήξημε. 

 

ΑΟΘΟΝ 13 

ΓΖΚΝΡΗΘΔΠ ΞΑΟΑΡΑΜΔΗΠ 

1. Ρα κέιε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ δηαθξίλνληαη ζε δεκνηηθέο παξαηάμεηο, αλάινγα κε ην ζπλδπαζκφ 
πνπ έρνπλ εθιεγεί. 

2. Δπηθεθαιήο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο είλαη ν ζχκβνπινο πνπ ήηαλ ππνςήθηνο Γήκαξρνο θαη, ζηελ 
πεξίπησζε ζαλάηνπ, παξαίηεζεο ή αδπλακίαο ηνπ, ν ζχκβνπινο πνπ εθιέγεηαη απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ 

δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ πνπ αλήθνπλ ζηελ παξάηαμε. 

3. Κέινο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ κπνξεί κε γξαπηή δήισζή ηνπ πξνο ην πξνεδξείν λα 
αλεμαξηεηνπνηεζεί απφ ηε δεκνηηθή παξάηαμε κε ηελ νπνία έρεη εθιεγεί. Δπίζεο, εάλ ε δεκνηηθή 

παξάηαμε έρεη ηνπιάρηζηνλ ηξία κέιε, κπνξεί κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε θαη κε πιεηνςεθία ησλ δχν 
ηξίησλ (2/3) λα δηαγξάςεη ζχκβνπιν πνπ είλαη κέινο ηεο. 

4. Κέινο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ πνπ αλεμαξηεηνπνηήζεθε ή δηαγξάθεθε απφ ηελ παξάηαμή ηνπ δελ 

κπνξεί λα εληαρζεί ζε άιιε παξάηαμε θαη δελ κπνξεί λα εμαθνινπζήζεη λα είλαη κέινο ηνπ πξνεδξείνπ ή 
ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ή ηεο Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο Εσήο, φπνπ εθιέρηεθε σο κέινο ηεο παξάηαμεο 

απφ ηελ νπνία αλεμαξηεηνπνηήζεθε ή δηαγξάθεθε, θαζψο θαη λα νξηζζεί ή λα παξακείλεη Αληηδήκαξρνο 
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ. 

5. Γεκνηηθφο Πχκβνπινο πνπ δηαγξάθεθε ή αλεμαξηεηνπνηήζεθε απφ ηελ παξάηαμή ηνπ, είλαη δπλαηφλ λα 
επαλεληαρηεί ζηελ παξάηαμε απηή, εθφζνλ ηνχην γίλεη δεθηφ απφ ηα δχν ηξίηα (2/3) ησλ κειψλ, 

πξνθεηκέλνπ γηα παξαηάμεηο πνπ έρνπλ ηνπιάρηζηνλ ηξία (3) κέιε θαη απφ φια ηα κέιε, πξνθεηκέλνπ γηα 

παξαηάμεηο κε ιηγφηεξα απφ ηξία (3) κέιε. 
6. Νη επηθεθαιήο ησλ δεκνηηθψλ παξαηάμεσλ ζπλεξγάδνληαη κε ηνλ πξφεδξν ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ 

θαη ηνλ Γήκαξρν, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ δεκνηηθψλ παξαηάμεσλ κε 
ελεκεξψζεηο θαη παξνρή ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ. Δπίζεο, ν Γήκαξρνο 

νθείιεη λα παξέρεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δεηνχλ νη επηθεθαιήο ησλ δεκνηηθψλ παξαηάμεσλ απφ ηνλ ίδην ή 

ηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ή ηελ Δπηηξνπή Ξνηφηεηαο Εσήο, εληφο κελφο. 
7. Γηα ηελ απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία ησλ δεκνηηθψλ παξαηάμεσλ ε δεκνηηθή αξρή παξαρσξεί ζε απηέο 

θαηάιιεια εμνπιηζκέλν ρψξν, θαζψο θαη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε. 

 

ΑΟΘΟΝ 14  
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ΑΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΔΞΟΑΓΚΔΛΥΛ ΡΖΠ ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ ΑΟΣΖΠ 

1. Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ζπλεδξηάδεη θάζε ρξφλν ζε εηδηθή δεκφζηα ζπλεδξίαζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 
217 ηνπ Λ. 3463/2006, φπνπ γίλεηαη απνινγηζκφο ησλ πεπξαγκέλσλ ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο ζε φ,ηη αθνξά 

ηελ δηνίθεζε ηνπ Γήκνπ, ηελ εθαξκνγή ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο θαη ηελ ελ γέλεη νηθνλνκηθή 
θαηάζηαζε ηνπ δήκνπ. Πηελ ίδηα ζπλεδξίαζε παξνπζηάδεηαη απφ ηνλ Ππκπαξαζηάηε ηνπ Γεκφηε θαη ηεο 

Δπηρείξεζεο ε εηήζηα έθζεζή ηνπ. 

2. Ζ εηδηθή δεκφζηα ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ γίλεηαη κέρξη ηέινο Ηνπλίνπ θαη αλαθνηλψλεηαη 
δεθαπέληε (15) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο λσξίηεξα, κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, κε επζχλε ηνπ Ξξνέδξνπ. Πε 

απηήλ θαινχληαη νη θάηνηθνη θαη φινη νη θνξείο ηεο πφιεο. 
3. Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην επηιέγεη ηνλ πξνζθνξφηεξν ρψξν γηα ηε δηεμαγσγή ηεο αλσηέξσ ζπλεδξίαζεο. 

4. Ν Ξξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ επηκειείηαη ζε ζπλεξγαζία κε ην Γήκαξρν θαη ηηο αξκφδηεο 
ππεξεζίεο, γηα ηε ζσζηή νξγάλσζε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ηελ εκπεξηζηαησκέλε ζχληαμε ηνπ 

απνινγηζκνχ ησλ πεπξαγκέλσλ ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο ζηνπο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε, ηε Γηνίθεζε ηνπ Γήκνπ θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο δεκνηηθήο  δξάζεο. Κε επζχλε 
ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ πέληε (5) κέξεο πξηλ απφ ηε ζπλεδξίαζε βξίζθνληαη ζηε 

δηάζεζε ησλ δεκνηηθψλ παξαηάμεσλ ην θείκελν ηνπ απνινγηζκνχ πεπξαγκέλσλ κε φια ηα ζηνηρεία πνπ 
ην ζπλνδεχνπλ. 

5. Θαηά ηελ εηδηθή δεκφζηα ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηε ζπδήηεζε δηεπζχλεη ν Ξξφεδξνο ηνπ 

Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Ν Γήκαξρνο εθ κέξνπο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ελεκεξψλεη ην αθξναηήξην 
γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο δεκνηηθήο αξρήο θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπνζεηνχληαη φιεο νη δεκνηηθέο παξαηάμεηο 

δηα ησλ εθπξνζψπσλ ηνπο κε ηε ζεηξά ηεο εθινγηθήο ηνπο δχλακεο. Δπίζεο, κπνξνχλ λα πάξνπλ ην ιφγν 
ηα κέιε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ηα κέιε ησλ Ππκβνπιίσλ ησλ Γεκνηηθψλ θαη Ρνπηθψλ 

Θνηλνηήησλ. 
6. Πηε ζπλέρεηα, θάζε θνξέαο, δεκφηεο, θάηνηθνο ή θνξνινγνχκελνο απφ ηνλ δήκν έρεη δηθαίσκα λα 

δηαηππψζεη παξαηεξήζεηο ζρεηηθέο κε ηνλ απνινγηζκφ ζηε ζπλεδξίαζε απηή. 

7. Πε πεξίπησζε πνπ ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ πξνβιέπεη ην παξφλ άξζξν παξέιζεη ρσξίο λα θηλεζνχλ νη 
δηαδηθαζίεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο εηδηθήο δεκφζηαο ζπλεδξίαζεο απνινγηζκνχ, κπνξνχλ νη 

δεκνηηθέο παξαηάμεηο ή νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη λα πξνθαιέζνπλ ηε ζπλεδξίαζε απηή ζχκθσλα κε ηα 
πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 67, παξ. 2, ηνπ Λ. 3852/2010. 

 

ΑΟΘΟΝ 15 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ – ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ 

 Πην Γήκν θαη ζηα πιαίζηα ηνπ Νξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο πεξεζίαο, ιεηηνπξγεί ππεξεζία Γεκνηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ κε αξκνδηφηεηεο δηεθπεξαίσζεο φισλ ησλ ζεκάησλ, πνπ αθνξνχλ ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη ην 

πξνεδξείν ηνπ. Ζ ππεξεζία απνηειείηαη απφ ηνλ εηδηθφ γξακκαηέα ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη άιινπο 

ππαιιήινπο, ζχκθσλα κε ηνλ ΝΔ θαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο. 

 Πηηο αξκνδηφηεηεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ε ηήξεζε ηνπ αξρείνπ ησλ απνθάζεσλ θαη ησλ ινηπψλ ζρεηηθψλ 

εγγξάθσλ, ε δηεμαγσγή ηεο αιιεινγξαθίαο, ε ζχληαμε ησλ πξαθηηθψλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ, ε πξνψζεζε θαη 

δεκνζίεπζε ησλ απνθάζεσλ θαζψο θαη ε αλάξηεζή ηνπο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ε ελεκέξσζε ησλ 

δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ θαη ησλ Ξξνέδξσλ ησλ Ρνπηθψλ ή Γεκνηηθψλ Θνηλνηήησλ επί ζεκάησλ πνπ ηνπο 

αθνξνχλ θαη γεληθά θάζε ζρεηηθή κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ εξγαζία. 

 Δπηζεκαίλεηαη ηδηαίηεξα ε αξκνδηφηεηα ηεο ππεξεζίαο απηήο ζηελ πξνψζεζε ησλ ζρεηηθψλ κε ηε 

ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηηο ηνπηθέο ππνζέζεηο εξγαζηψλ, φπσο θαη ησλ εξγαζηψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ 

ελεκέξσζή ηνπο ζε αηνκηθή ή ζπιινγηθή βάζε, επί ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ πνπ ηνπο 

ελδηαθέξνπλ, φηαλ απηνί θαηαζέηνπλ αλαθνξέο θαη εξσηήζεηο. 

 Ν ππεχζπλνο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο ππάιιεινο, επζχλεηαη γηα ηελ πξνψζεζε ησλ 

αλαθεξφκελσλ ζεκάησλ, ψζηε νη απαληήζεηο ζηηο παξαπάλσ αλαθνξέο θαη εξσηήζεηο ησλ πνιηηψλ λα δίλνληαη 

απφ ην αξκφδην φξγαλν κέζα ζε πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ. 

ΑΟΘΟΝ 16 

ΗΠΣΠ – ΔΦΑΟΚΝΓΖ ΑΙΙΥΛ ΓΗΑΡΑΜΔΥΛ – ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΖ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ 
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1. Ν παξψλ θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηίζεηαη ζε ηζρχ απφ ηελ εκέξα πνπ ζα 
ςεθηζηεί απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην κε απφθαζή ηνπ, ε νπνία ιακβάλεηαη κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία 

ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ. 
2. Γηα ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ηα νπνία δελ ξπζκίδνληαη απφ ηνλ 

παξφληα θαλνληζκφ, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Θψδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ (Λ. 3463/2006, ΦΔΘ 

114 Α΄) θαη ηνπ N. 3852/2010 (ΦΔΘ 87 Α΄), θαη αλαινγηθά νη δηαηάμεηο ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο 
Γηαδηθαζίαο (Λ. 2690/1999, ΦΔΘ 45 Α΄). 

3. Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ γίλεηαη θαηφπηλ απνθάζεσο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ πνπ 
ιακβάλεηαη κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ. 

 

 Νη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη θ.θ. Θαξηψηεο Αιέμαλδξνο θαη Γάηνο Γεψξγηνο – Αιθηβηάδεο απέρνπλ. 

 

 Νη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη θ.θ. Οάπηε Εσή, Ρξέδνπ – Πθνπξνγηάλλε Καξία – Διέλε θαη Θαβαιάξεο Ησάλλεο 

θαηαςεθίδνπλ. 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αξηζκφ 285/2011 

 

 Θαηφπηλ ησλ αλσηέξσ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ θαη ππνγξάθεθε απφ ηελ Ξξφεδξν θαη ηα κέιε 

ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 

 

Ζ ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΡΑ ΚΔΙΖ 

  

ΑΙΔΜΝΞΝΙΝ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ ΠΝΚΞΑΠΑΘΖ – ΞΑΞΑΓΖΚΝΙΖ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΑ 

 ΞΔΡΟΗΡΠΖ – ΚΝΟΑΛΡ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ 

 ΠΑΚΑΟΝΞΝΙΝΠ ΒΟΥΛ – ΞΑΙΝΠ 

 ΞΑΞΑΣΟΝΛΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 

 ΑΛΡΞΑ – ΘΝΓΘΝΙΝ ΓΗΝΛΠΗΑ 

 ΚΑΕΑΟΑΘΖΠ ΓΔΟΑΠΗΚΝΠ – ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ 

 ΙΑΒΓΑ ΔΙΔΛΖ 

 ΓΝΛΓΝΙΑΘΖ ΔΙΔΛΖ 

 ΓΑΙΑΛΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 

 ΒΑΘΗΟΡΕΖ ΡΗΡΗΘΑ 

 ΘΑΛΔΙΙΑΘΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ 

ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ ΑΛΓΟΝΙΗΓΑΘΖΠ ΚΗΣΑΖΙ 

Απφ ην πξαθηηθφ ηεο 26εο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ ζηηο 27-10-2011. 

ΣΑΟΝΘΝΞΝΠ ΞΑΛΡΔΙΖΠ 

ΞΙΗΥΡΑ ΣΟΠΝΙΑ 

Τπρηθφ,  01-11-2011 ΣΑΛΑΘΝΙΑΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ 

 ΘΑΟΗΥΡΖΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ 

Ζ ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΓΑΡΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ – ΑΙΘΗΒΗΑΓΖΠ 

 ΚΞΑΡΕΑΘΖ ΚΑΟΗΑ 

 ΟΑΞΡΖ ΕΥΖ 

 ΡΟΔΕΝ – ΠΘΝΟΝΓΗΑΛΛΖ ΚΑΟΗΑ – ΔΙΔΛΖ 

ΑΙΔΜΝΞΝΙΝ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΓΖΠ ΘΔΝΦΟΑΠΡΝΠ 

 ΘΑΒΑΙΑΟΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ 

 


