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ηεο πξάμεο κε αξηζκφ 744 πνπ αθνξά έγθξηζε γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ
Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ.
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ΤΝΘΔΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ

Μπέεο Παλαγηψηεο – Κσλζηαληίλνο (Πξφεδξνο), θηαδάο Διεπζέξηνο
(Αληηπξφεδξνο), Κσλζηαληάξαο Γεκήηξηνο (Γξακκαηέαο), Αβξαληίλεο Αλαζηάζηνο,
Αγγειίδνπ ηαπξνχια, Ακπξάο Γεψξγηνο, Αλαγλσζηφπνπινο Γεψξγηνο,
Αλησλφπνπινο Άγγεινο, Αλησλνπνχινπ Αγγειηθή, Απνζηνιφπνπινο Γεψξγηνο,
Βαξειάο Αλδξέαο, Βαθεηάδεο Νηθφιανο (Νηθφιαο), Γαιαλάθε – Κνχβεια Ρέα,
Γελλεκαηά Ησάλλα (Σδίλε), Γεσξγαληάο Ησάλλεο, Γηαλλνπνχινπ Καιιηφπε (Πφπε),
Γαλδνπιάθεο Δκκαλνπήι, Γεκφπνπινο Γεψξγηνο, Γξαγνχκεο Φίιηππνο, Γσξή
Αηθαηεξίλε, Ηγλαηίνπ Φψηηνο (Φψηεο), Καθιακάλεο Νηθήηαο, Καλειινπνχινπ Μαξία,
Καηζνχιε Διέλε, Κφθθηλνο Νηθφιανο, Κνιιάηνο Δπγέληνο (άθεο), Κνληνζηαζάθνπ
Δπαγγειία (Δχα), Κνπβέιε Μαξία, Κσλζηαληίλνπ Πέηξνο, Λακπξαθάθεο
Δπακεηλψλδαο, Λάκπξνπ ηπιηαλφο, Μηραινιηάθνο Νηθφιανο, Μπηιηάλε Κπξηαθή,
Μπξνχιηαο Γεψξγηνο, Παπαλδξένπ Γεψξγηνο, Παπαρειά Νέιιε – Καλέιια,
Πνξηάιηνπ Διέλε, Πξνβαηάο Φψηηνο, νθηαλφο Νηθφιανο, ππξάθνο Αζαλάζηνο,
ππξνπνχινπ νπιηάλα(Ναλά), θαθηαλάθεο Ησάλλεο, Σεληφκαο Υξήζηνο,
Σξηθχιιε-Διεπζεξίνπ Βαζηιηθή (Βάζηα), Φηιίλε Άλλα, Υαηδεγηαλλάθε Άλλα, Φαξάθε
Παλαγηψηα, Φηλάθεο Ζιίαο
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ο απψλ πξνζθιήζεθε λφκηκα κε ηελ ππ΄ αξηζκ. 120726/16-6-2011 πξφζθιεζε θαη
είλαη ν θ. Γ. Γεκφπνπινο.
Καηά ηελ εθθψλεζε ηνπ θαηαιφγνπ δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία, δηφηη ήηαλ
παξφληα 44 κέιε, επί ζπλφινπ 48 κειψλ.
Πξνζήιζαλ ζηελ ππ’ αξηζκ. 743 ΠΓ νη θ.θ. Γ. Παπαλδξένπ, Ν. Βαθεηάδεο,
Γ. Ακπξάο.
Απερψξεζε ζηελ ππ’ αξηζκ. 746 ΠΓ ν θ. Γ. Απνζηνιφπνπινο & θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο ςεθνθνξίαο ηεο ελ ιφγσ ΠΓ ήηαλ εθηφο αηζνχζεο ν θ. Γ. Αλαγλσζηφπνπινο
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 4νπ ζέκαηνο ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο
απερψξεζε ν θ. Γ. Αλαγλσζηφπνπινο
Απερψξεζε ζηελ ππ’ αξηζκ. 747 ΠΓ φιε ε Αληηπνιίηεπζε: Ν. Καθιακάλεο,
Β. Σξηθχιιε-Διεπζεξίνπ, Υ. Σεληφκαο, Ν. Βαθεηάδεο, Δ. Κνιιάηνο, Α. ππξάθνο,
Φ. Ηγλαηίνπ, Δ. θηαδάο, Ν. νθηαλφο, . Λάκπξνπ, Δ. Γαλδνπιάθεο, Γ. Ακπξάο,
Δ. Πνξηάιηνπ, Μ. Καλειινπνχινπ, Π. Κσλζηαληίλνπ.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Δηζάγεηαη απφ ηελ Ζκεξήζηα Γηάηαμε ην 1ο ζέκα απηήο πνπ αθνξά
έγθξηζε γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ.
ρεηηθφ είλαη ην ππ’ αξηζκ 120740/2011 έγγξαθν ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ.
Θα ήζεια λα πξνηείλσ ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 11 πνπ αθνξά ηηο
Δπηηξνπέο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα φζνλ αθνξά ηε ζχλζεζή
ηνπο λα πξνζηεζεί φηη ηνπιάρηζηνλ ην 1/3 ησλ κειψλ λα είλαη αηξεηνί Γεκνηηθνί
ή Κνηλνηηθνί χκβνπινη.
Δγθξίλεηαη;
ΑΚΟΛΟΤΘΔΗ ΤΕΖΣΖΖ
………………………………………………………………………………………………
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπνκέλσο εγθξίλεηαη ν πξφηππνο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ (αξ. απφθαζεο 16852/6-4-2011- ΑΓΑ 4ΑΓΝΚ-Θ ηνπ
Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ θαη Γεκφζηαο Γηνίθεζεο & Απνθέληξσζεο θ. Γ. Ραγθνχζε),
ζχκθσλα θαη κε ηελ αλσηέξσ ηξνπνπνίεζε ζην άξζξν 11 , κε 27 τήθοςρ
ςπέπ και 13 καηά ( ησλ θ.θ. Ν. Καθιακάλε, Β. Σξηθχιιε – Διεπζεξίνπ,
Υ. Σεληφκα, Α. ππξάθνπ , Φ. Ηγλαηίνπ , Δ. θηαδά, Ν. νθηαλνχ,
. Λάκπξνπ,
Δ. Γαλδνπιάθε, Γ. Ακπξά Δ. Πνξηάιηνπ Μ. Καλειινπνχινπ, Π. Κσλζηαληίλνπ ) ;
ΤΜΒΟΤΛΟΗ: Δγθξίλεηαη

ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ
Αθνχ έιαβε ππφςε :
1. ην πην πάλσ έγγξαθν ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ
2. ηνλ Πξφηππν Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ (αξ. απφθαζεο
16852/6-4-2011- ΑΓΑ 4ΑΓΝΚ-Θ ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ θαη Γεκφζηαο Γηνίθεζεο
& Απνθέληξσζεο θ. Γ. Ραγθνχζε ),
3. ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ επηθεθαιήο ηεο Γεκνηηθήο Παξάηαμεο ΄΄ ΑΘΖΝΑ ΠΟΛΖ
ΣΖ ΕΧΖ ΜΑ ΄΄ θ. Νηθήηα Καθιακάλε
θαη κεηά ηε ζπδήηεζε πνπ έγηλε θαη ηελ ςεθνθνξία ην απνηέιεζκα ηεο νπνίαο
αλαθέξεηαη πην πάλσ
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ
Δγθξίλεη ηνλ Πξφηππν Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ (αξ.
απφθαζεο 16852/6-4-2011- ΑΓΑ 4ΑΓΝΚ-Θ ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ θαη
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο & Απνθέληξσζεο θ. Γ. Ραγθνχζε ), κε ηελ ηξνπνπνίεζε σο
πξνο ην άξζξν 11 , ν νπνίνο έρεη αλαιπηηθά σο εμήο:

Άπθπο 1
Γιοίκηζη Γήμος
Όξγαλα δηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ είλαη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, ε Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή, ε Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο, ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή θαη ν
Γήκαξρνο. Πέξαλ ησλ αλσηέξσ, ε Γεκνηηθή Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο, ν
πκπαξαζηάηεο ηνπ Γεκφηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο θαη ην πκβνχιην Έληαμεο
Μεηαλαζηψλ ιεηηνπξγνχλ σο λέα ζπκκεηνρηθά θαη δηακεζνιαβεηηθά φξγαλα
ηνπ Γήκνπ.
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Άπθπο 2
Απμοδιόηηηερ Γημοηικού ςμβοςλίος
1. Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην έρεη γεληθή αξκνδηφηεηα λα απνθαζίδεη γηα φια ηα
ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην Γήκν, εθηφο απφ εθείλα πνπ αλήθνπλ ζηηο
αξκνδηφηεηεο ηνπ Γεκάξρνπ, ησλ άιισλ νξγάλσλ ηνπ Γήκνπ, ησλ
ζπκβνπιίσλ Γεκνηηθψλ ή Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ θαη ηνπ πξνέδξνπ ηνπο ή ηνπ
Δθπξνζψπνπ Σνπηθήο Κνηλφηεηαο ή ην ίδην ην Γεκνηηθφ πκβνχιην
κεηαβίβαζε ζηελ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο θαηά ην άξζξν 65 παξ. 6 ηνπ
Ν.3852/2010 ή ζε ζπκβνχιην Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο θαηά ην άξζξν 83
παξ. 9 ηνπ Ν. 3852/2010 ή ζε ζπκβνχιην Σνπηθήο Κνηλφηεηαο θαηά ην άξζξν
84 παξ. 6 ηνπ Ν. 3852/2010.
2. Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην δηαηεξεί πάληα ην δηθαίσκα λα ζπδεηεί θαη λα δίλεη
θαηεπζχλζεηο πξνο ηα ππφινηπα φξγαλα ηνπ Γήκνπ επί ζεκάησλ γεληθνχ
ελδηαθέξνληνο, θαζψο επίζεο θαη επί ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη γεληθφηεξα κε
ηε δηνίθεζε ηνπ Γήκνπ, ηελ νηθνλνκηθή ηνπ πνξεία θαη ηελ ελ γέλεη ιεηηνπξγία
ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη ησλ δεκνηηθψλ επηρεηξήζεσλ.
3. Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην, αζθεί ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ ζχκθσλα κε ηηο
ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ λφκσλ, ησλ θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ ηεο δηνίθεζεο θαη
ησλ θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ ζεζπίδεη ην ίδην. Καηά ηελ άζθεζε ησλ
αξκνδηνηήησλ ηνπ ιακβάλεη ππφςε:
i. Σηο εζληθέο, πεξηθεξεηαθέο θαη επξσπατθέο πνιηηηθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο
αξκνδηφηεηέο ηνπ.
ii. Σελ αλάγθε ζπλεξγαζίαο θαη ζπληνληζκνχ κε άιιεο ηνπηθέο ή δεκφζηεο
αξρέο θαη νξγαληζκνχο, νη νπνίνη έρνπλ ηελ αξκνδηφηεηα λα δξνπλ θαη λα
δηαζέηνπλ πφξνπο ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ Γήκνπ.
iii. Σνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο γηα ηελ θάιπςε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ θαη ηελ
αλάγθε λα δηαζθαιίδεηαη ε επσθειήο θαη απνηειεζκαηηθή ρξήζε θαζψο θαη ε
ηζφξξνπε θαηαλνκή ηνπο.
iv. Σελ αλάγθε λα νξγαλψλεη ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο κε ηξφπν ψζηε λα
δηαζθαιίδεηαη ε επάξθεηα, ε πνηφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο, κε ζηφρν
ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ θαηνίθσλ.
v. Σελ αλάγθε γηα πςειήο πνηφηεηαο πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία θαη
πξνζηαζία ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, θαζψο θαη ηελ αλάγθε πξνψζεζεο
ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ.
4. ηηο βαζηθέο αξκνδηφηεηεο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη
θαη νη εμήο:
Δθθξάδεη ηηο ζέζεηο ηνπ ζε ζέκαηα ηνπηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη
γλσκνδνηεί φπνηε δεκφζηεο αξρέο ή αξκφδηα φξγαλα δεηνχλ ηε γλψκε
ηνπ.
Θεζπίδεη ηνπηθέο θαλνληζηηθέο απνθάζεηο, κε ηηο νπνίεο ζέηεη θαλφλεο
θαη θαζνξίδεη φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηα ζέκαηα πνπ πεξηνξηζηηθά
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 79 ηνπ Ν. 3463/2006. Οη ηνπηθέο θαλνληζηηθέο
απνθάζεηο εθδίδνληαη κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο
θαη ηε δηαηχπσζε παξαηεξήζεσλ απφ ηε Γεκνηηθή Δπηηξνπή
Γηαβνχιεπζεο.
Οξίδεη ηνπο θφξνπο, ηα ηέιε, ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο εηζθνξέο, κεηά απφ
εηζήγεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (άξζξν 72, παξ. 1δ ηνπ Ν.
3852/2010).
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5. Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην επίζεο:
Απνθαζίδεη γηα ζέκαηα ηα νπνία ηπρφλ παξαπέκπνπλ ζε απηφ ε
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη ε Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο γηα ιήςε
απφθαζεο, ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο ζνβαξφηεηάο ηνπο.
Μπνξεί κε απφθαζή ηνπ, ε νπνία πξέπεη λα είλαη εηδηθά αηηηνινγεκέλε
θαη ιακβάλεηαη κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ
ηνπ, γηα ηδηαίηεξα ζνβαξφ ζέκα, λα αζθήζεη ην ίδην αξκνδηφηεηεο ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ή ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο.
Μπνξεί κε απφθαζή ηνπ, πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία
ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ θαη δεκνζηεχεηαη ζε κία ηνπιάρηζηνλ
έληππε, εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία εθεκεξίδα θαη αλαξηάηαη ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, λα κεηαβηβάδεη ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηέο ηνπ
ζηα ζπκβνχιηα ησλ Γεκνηηθψλ Κνηλνηήησλ.
Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία κπνξεί, ζηελ αξρή θάζε δεκνηηθήο πεξηφδνπ, λα
αλαζέηεη ζηα ζπκβνχιηα ησλ Σνπηθψλ θνηλνηήησλ ηελ άζθεζε θαη άιισλ
αξκνδηνηήησλ, πέξαλ απηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 84 ηνπ Ν.
3852/2010, εθηφο απφ ηελ έθδνζε θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ηελ επηβνιή
θφξσλ, ηειψλ θαη δηθαησκάησλ, ηε ζχλαςε δαλείσλ, ηε ζχζηαζε θαη
ιεηηνπξγία δεκνηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ινηπψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη ηελ
εθινγή ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηνπο, θαζψο θαη αξκνδηφηεηεο πνπ
απαηηνχλ απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη κε εηδηθή πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηνπ
δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ.
Μπνξεί λα εθδίδεη δηαπηζησηηθή πξάμε, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ θαηά
ηφπνλ αξκνδίνπ αληηδεκάξρνπ, ζε πεξίπησζε πνπ ηα ζπκβνχιηα ησλ
Σνπηθψλ θνηλνηήησλ δελ αζθνχλ ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπο, ψζηε νη
αξκνδηφηεηεο λα αζθεζνχλ απφ άιια αξκφδηα φξγαλα ηνπ δήκνπ.
6. Δπηπξφζζεηα, ην Γεκνηηθφ πκβνχιην:
Γλσκνδνηεί, χζηεξα απφ ζχκθσλε γλψκε ησλ ζπκβνπιίσλ ησλ
νηθείσλ Γεκνηηθψλ Κνηλνηήησλ, γηα ηνλ αλαθαζνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ θαη
ησλ νξίσλ ησλ Γεκνηηθψλ Κνηλνηήησλ πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί ζρεηηθφ
Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 283, παξ.
5 ηνπ Ν. 3852/2010.
Γλσκνδνηεί ψζηε νηθηζκφο πνπ έρεη απνγξαθεί σο απηνηειήο, λα
απνηειέζεη Σνπηθή ή Γεκνηηθή Κνηλφηεηα, πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί
ζρεηηθφ Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
283, παξ. 6 ηνπ Ν. 3852/2010.
Γλσκνδνηεί, χζηεξα θαη απφ ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ νηθείσλ
ζπκβνπιίσλ Γεκνηηθψλ ή Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ ή ηνπ Δθπξνζψπνπ
ηνπηθήο θνηλφηεηαο γηα ηε ζπγρψλεπζε Γεκνηηθψλ ή Σνπηθψλ
θνηλνηήησλ ή ηελ έληαμή ηνπο ζε άιινλ φκνξν δήκν, πξνθεηκέλνπ λα
εθδνζεί ζρεηηθφ Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα (άξζξν 4 ηνπ Ν.3463/2006 θαη
άξζξν 283 ηνπ Ν.3852/2010).
Τπνβάιιεη πξφηαζε πξνθεηκέλνπ λα νξηζηεί νηθηζκφο σο ηζηνξηθή έδξα
ηνπ Γήκνπ (άξζξν 6 ηνπ Ν.3463/2006 θαη άξζξν 283 ηνπ
Ν.3852/2010).
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Πξνηείλεη ηε κεηνλνκαζία ηνπ Γήκνπ, Γεκνηηθψλ ή Σνπηθψλ
θνηλνηήησλ θαη νηθηζκψλ πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί ζρεηηθφ Πξνεδξηθφ
Γηάηαγκα, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 7
ηνπ Ν.3463/2006.
Απνθαζίδεη γηα ηελ νλνκαζία θαη ηελ κεηνλνκαζία ζπλνηθηψλ, νδψλ θαη
πιαηεηψλ, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 8 ηνπ
Ν.3463/2006.
Καζνξίδεη κε απφθαζή ηνπ ην ζήκα πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ν
Γήκνο, ην νπνίν απνηειεί δεισηηθφ ζηνηρείν ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ
ρψξνπ ζπλεθηηκψληαο ηα ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηζηνξία, ηε
κπζνινγία θαη ηα ηνπηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο ηνπ, χζηεξα απφ
ζχκθσλε γλψκε ηνπ πκβνπιίνπ Σνπσλπκηψλ (άξζξν 9 ηνπ
Ν.3463/2006).
πγθξνηεί κε απφθαζή ηνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16
ηνπ Ν. 2713/1999, φπσο ηζρχεη, Σνπηθφ πκβνχιην Πξφιεςεο
Παξαβαηηθφηεηαο (άξζξν 84 ηνπ Ν. 3463/2006).
Απνθαζίδεη γηα ηελ ζπγθξφηεζε θαη ζχγθιεζε ηνπ Σνπηθνχ πκβνπιίνπ
Νέσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3443/2006, ην νπνίν
απνζθνπεί ζηε ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ λέσλ ζηε δηαρείξηζε ησλ
ηνπηθψλ ππνζέζεσλ πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηα ελδηαθέξνληά ηνπο.
πγθξνηεί κε απφθαζή ηνπ Γεκνηηθφ Γξαθείν Δλεκέξσζεο γηα ηελ
απαζρφιεζε, πνπ απνηειεί γλσκνδνηηθφ θαη ζπκβνπιεπηηθφ φξγαλν
ηνπ δήκνπ θαη έρεη ζαλ απνζηνιή ηελ αλάπηπμε ζπκβνπιεπηηθψλ δξάζεσλ
πνπ παξέρνληαη δσξεάλ ζηνπο αλέξγνπο, κε θχξην ζηφρν ηελ ππνζηήξημή
ηνπο θαη ηελ ελζάξξπλζή ηνπο γηα ηελ εμεχξεζε απαζρφιεζεο (άξζξν 85 ηνπ
Ν. 3463/2006).
7. Έλα (1) κήλα πξηλ απφ ηε δηελέξγεηα ησλ εθινγψλ θαη κέρξη ηελ
εγθαηάζηαζε ησλ λέσλ δεκνηηθψλ αξρψλ, ην Γεκνηηθφ πκβνχιην απνθαζίδεη
κφλν γηα ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο εμαηξεηηθά
επείγνπζαο θαη απξφβιεπηεο αλάγθεο.
Άπθπο 3
ύγκληζη ηος Γημοηικού ςμβοςλίος
1. Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην ζπλεδξηάδεη χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ
Πξνέδξνπ, ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ν ηφπνο, ν ρξφλνο ηεο ζπλεδξίαζεο
θαζψο θαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο ν Πξφεδξνο ζπλεξγάδεηαη κε ην Γήκαξρν θαη ηα άιια
φξγαλα ηνπ Γήκνπ θαη ηηο ππεξεζίεο απηνχ. ηελ εκεξήζηα δηάηαμε
ζπκπεξηιακβάλνληαη ππνρξεσηηθά θαη φια ηα ζέκαηα πνπ πξνηείλεη ν
Γήκαξρνο, ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη ε Δπηηξνπή
Πνηφηεηαο Εσήο.
2. Ο Πξφεδξνο θξνληίδεη ε πξφζθιεζε λα ζηαιεί, εθηφο απφ
ηνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο, ππνρξεσηηθά ζην Γήκαξρν θαη ζηνλ θαηά
πεξίπησζε Πξφεδξν Γεκνηηθήο ή Σνπηθήο Κνηλφηεηαο ή Δθπξφζσπν Σνπηθήο
Κνηλφηεηαο, φηαλ ζπδεηνχληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ αληίζηνηρε θνηλφηεηα.
ε πεξίπησζε κε πξφζθιεζήο ηνπ, νη ζρεηηθέο απνθάζεηο πάζρνπλ απφ
αθπξφηεηα.
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Δπίζεο, δχλαηαη λα θαιεί δεκνηηθνχο ππαιιήινπο ή ηδηψηεο,
πξνθεηκέλνπ λα πιεξνθνξήζνπλ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ζρεηηθά κε ηα
ζέκαηα πνπ ζπδεηνχληαη. Σέινο, ελεκεξψλεη ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πνιίηεο
γηα ηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, φηαλ ζηα ζέκαηα ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο ζπκπεξηιακβάλνληαη αηηήζεηο, αλαθνξέο ή πξνηάζεηο
ηνπ.
3. πλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πξαγκαηνπνηείηαη:
α) ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην κήλα,
β) φπνηε ην απαηηνχλ νη ηνπηθέο ππνζέζεηο, θαζψο θαη φηαλ ππάξρνπλ
θαηεπείγνπζεο πεξηπηψζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ ηελ άκεζε ζχγθιηζή ηνπ,
γ) φπνηε ην δεηήζεη ν Γήκαξρνο ή ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ή ε Δπηηξνπή
Πνηφηεηαο 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. ηηο αλσηέξσ ππφ ζηνηρεία (γ) θαη (δ) πεξηπηψζεηο απαηηείηαη
γξαπηή αίηεζε, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ηα ζέκαηα πνπ ζα ζπδεηεζνχλ. Αλ ην
ζπκβνχιην εθδψζεη απνξξηπηηθή απφθαζε επί ηνπ αηηήκαηνο, δελ κπνξεί λα
επαλαππνβιεζεί αίηεκα γηα ην ίδην ζέκα, πξηλ παξέιζνπλ δχν (2) κήλεο
αθφηνπ εθδφζεθε ε απνξξηπηηθή απηή 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 Πξφεδξνο 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
Ννκηκφηεηαο, ζχκθσλα κε ηελ Πεηζαξρηθή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 234 ηνπ
Ν.3852/2010.
6. Οη ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 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 Πξφεδξν ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 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
πκβνπιίνπ.
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Με 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. ε θαηεπείγνπζεο πεξηπηψζεηο, ε πξφζθιεζε κπνξεί λα επηδνζεί ή λα
γλσζηνπνηεζεί ηελ εκέξα ηεο ζπλεδξίαζεο. ηελ πξφζθιεζε πξέπεη λα
αλαθέξεηαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε ζπλεδξίαζε έρεη θαηεπείγνληα ραξαθηήξα.
Πξηλ 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 Πξφεδξνο γλσζηνπνηεί ζηνπο ζπκβνχινπο εγγξάθσο ή κε
νπνηνδήπνηε πξφζθνξν κέζν έγθαηξα ηελ αλαβνιή ηεο ζπλεδξίαζεο
αλαθέξνληαο θαη ηνπο ιφγνπο ηεο αλαβνιήο. ηελ 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 Πξφεδξνο, ρσξίο λα είλαη απαξαίηεην λα ηεξεζεί ε πξνζεζκία
ησλ ηξηψλ ηνπιάρηζηνλ εκεξψλ γηα ηελ γλσζηνπνίεζή ηεο.
Άπθπο 4
Λειηοςπγία Γημοηικού ςμβοςλίος
Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην ζπλέξρεηαη ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε ηε ζπγθεθξηκέλε
ψξα θαη εκέξα πνπ νξίδεηαη ζηελ πξφζθιεζε.
Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο, ν Γξακκαηέαο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ
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.
ηε 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 Πξφεδξνο θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξίαζεο θαη δηεπζχλεη ηε ζπδήηεζε. Αλ ν Πξφεδξνο απνπζηάδεη ή
θσιχεηαη, αλαπιεξψλεηαη λνκίκσο απφ ηνλ Αληηπξφεδξν. Αλ απνπζηάδεη ή
θσιχεηαη θαη ν Αληηπξφεδξνο, αζθεί θαζήθνληα Πξνέδξνπ 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.
Μεηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο, ν Πξφεδξνο αλαθνηλψλεη ζην ζψκα
θάζε έγγξαθν πνπ απεπζχλεηαη ζην πκβνχιην. ηε ζπλέρεηα, ν Γήκαξρνο,
εθφζνλ παξίζηαηαη ζηε ζπλεδξίαζε, κπνξεί λα πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε
αλαθνίλσζε, ελεκέξσζε ή πξφηαζε πξνο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην.
Μεηά 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 πκβνχιην.
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ηε ζπλέρεηα ιακβάλνπλ ην ιφγν νη ινηπνί δεκνηηθνί ζχκβνπινη θαη νη
ζπκκεηέρνληεο πξφεδξνη ησλ Γεκνηηθψλ ή Σνπηθψλ θνηλνηήησλ ή
Δθπξφζσπνη Σνπηθήο Κνηλφηεηαο (φηαλ ζπδεηνχληαη ζέκαηα ηεο αληίζηνηρεο
Γεκνηηθήο ή Σνπηθήο θνηλφηεηαο), πξνθεηκέλνπ λα πξνβνχλ ζε αλαθνηλψζεηο
ή πξνηάζεηο πξνο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην 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
πκβνπιίνπ, ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ή ηελ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο 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. Ο ρξφλνο γηα θάζε αλαθνίλσζε,
πξφηαζε, εξψηεζε, αλαδήηεζε ζηνηρείσλ ή απάληεζε δελ κπνξεί λα
ππεξβαίλεη ηα δχν ιεπηά.
Οη 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 Ν.3852/2010 θαη ε ζπδήηεζε πξνεγείηαη ησλ
ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Δπίζεο, ην Γεκνηηθφ πκβνχιην έρεη
δηθαίσκα λα απνθαζίδεη, κεηά απφ ζρεηηθή πξφηαζε-εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ
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.
Ο 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. Ο
Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 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. Ο Πξφεδξνο 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.
Σπρφλ δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο έπνληαη ηεο εηζήγεζεο θαη πξνεγνχληαη ησλ
ηνπνζεηήζεσλ ησλ νκηιεηψλ.
Ο 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. Καηά ηε
δεπηεξνινγία, ν Γήκαξρνο νκηιεί ηειεπηαίνο, εθφζνλ ην επηζπκεί. Με
απφθαζε ηεο απφιπηεο πιεηνςεθίαο ησλ παξφλησλ είλαη δπλαηή, κεηά απφ
πξφηαζε ηνπ Πξνέδξνπ, ε παξάηαζε ή ε ζχληκεζε ηνπ αλσηέξσ
πξνβιεπφκελνπ κέγηζηνπ ρξφλνπ νκηιίαο θαηά δχν ιεπηά. Σνλ ίδην ρξφλν
νκηιίαο έρνπλ θαη νη Πξφεδξνη ησλ Γεκνηηθψλ ή Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ θαζψο
θαη ν Δθπξφζσπνο Σνπηθήο Κνηλφηεηαο, φηαλ θαινχληαη θαη ζπκκεηέρνπλ ζηε
ζπλεδξίαζε γηα ζέκαηα ηεο θνηλφηεηαο ηνπο. Οη ππφινηπνη δεκνηηθνί
ζχκβνπινη έρνπλ ρξφλν νκηιίαο δχν ιεπηψλ ην πνιχ, ρσξίο δπλαηφηεηα
δεπηεξνινγίαο.
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ε 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.
Οη δηαινγηθέο ζπδεηήζεηο δελ επηηξέπνληαη. Γηαθνπή νκηιεηή κπνξεί λα γίλεη
αλ ην επηηξέςεη ν ίδηνο θαη αλ ζπκθσλεί ν Πξφεδξνο. ηελ πεξίπησζε απηή ε
δηαθνπή δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην έλα ιεπηφ, ρσξίο ηζφρξνλε παξάηαζε ηνπ
ρξφλνπ ηεο νκηιίαο.
Ο νκηιεηήο δελ κπνξεί λα απνκαθξχλεηαη απφ ην ππφ ζπδήηεζε ζέκα,
δηαθνξεηηθά ν Πξφεδξνο ηνλ θαιεί λα επαλέιζεη ζε απηφ. Αλ δελ
ζπκκνξθσζεί, ν Πξφεδξνο ηνλ πξνεηδνπνηεί φηη ζα ηνπ αθαηξέζεη ην ιφγν. Αλ
θαη κεηά ηε λέα απηή επηζήκαλζε ν νκηιεηήο δελ επαλέιζεη ζην ζέκα, ν
Πξφεδξνο ηνπ αθαηξεί ην ιφγν. Ο Πξφεδξνο αθαηξεί ην ιφγν θαη απφ φπνηνλ
κηιά ρσξίο λα έρεη εγγξαθεί ζηνλ θαηάινγν ησλ νκηιεηψλ ή ρσξίο ηε ζρεηηθή
άδεηα. ηηο πεξηπηψζεηο παξαβάζεσλ απηήο ηεο παξαγξάθνπ, ν Πξφεδξνο
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 Πξφεδξνο νθείιεη λα πάξεη φια ηα
απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ νκαινπνίεζή ηεο θαη αλ ε ίδηα θαηάζηαζε
ζπλερηζηεί, ν Πξφεδξνο δηαθφπηεη ηε ζπλεδξίαζε γηα νξηζκέλε ψξα, πνπ ηελ
αλαθνηλψλεη ζην ζψκα. Καηά ηε δηαθνπή νη Γεκνηηθνί χκβνπινη εμέξρνληαη
ηεο αίζνπζαο ζπλεδξίαζεο. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ δηαθνπήο, ν
Πξφεδξνο θεξχζζεη ηε ζπλέρηζε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη, αλ ν ζφξπβνο
ζπλερηζηεί, δηθαηνχηαη λα ηε ιχζεη.
Αθνχ εμαληιεζεί ν θαηάινγνο ησλ νκηιεηψλ, ν Πξφεδξνο δηαηππψλεη ηελ
νξηζηηθή πξφηαζε πξνο ςήθηζε ηνπ ζέκαηνο, φπσο δηακνξθψζεθε κε ηηο
ηξνπνινγίεο πνπ πηζαλφλ έρνπλ επέιζεη. Ο Γξακκαηέαο θαηαγξάθεη ηελ ςήθν
ησλ ζπκβνχισλ θαζψο θαη φζνπο ζπκβνχινπο απνρσξνχλ απφ ηε
ζπλεδξίαζε.
Ο Γήκαξρνο, ν Πξφεδξνο θαη ηα ππφινηπα κέιε ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ 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.
Σα 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.
Ο 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 Πξφεδξνο απνξξίπηεη ηελ
επίθιεζε. Γηα παξεκπίπηνληα θαη πξνζσπηθά δεηήκαηα απνθαίλεηαη ν
Πξφεδξνο. Αλ δηαηππσζνχλ αληηξξήζεηο απνθαζίδεη ζρεηηθά ην Γεκνηηθφ
πκβνχιην κε αλάηαζε ή έγεξζε, ρσξίο άιιε ζπδήηεζε. Δπίθιεζε
παξεκπίπηνληνο ή πξνζσπηθνχ δεηήκαηνο δελ επηηξέπεηαη κεηά ηελ έλαξμε
ηεο ςεθνθνξίαο γηα θχξην δήηεκα.
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Αθνχ εμαληιεζνχλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ν Πξφεδξνο θεξχζζεη
ηε ιήμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη φινη νη ζχκβνπινη πξνζέξρνληαη θαη
ππνγξάθνπλ ηα πξφρεηξα ζπλνπηηθά πξαθηηθά.
Άπθπο 5
Γημοζιόηηηα ηυν ζςνεδπιάζευν
Αναθοπέρ – Πποηάζειρ - Πληποθόπηζη Πολιηών
1. Οη ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη δεκφζηεο. πλέπεηα ηνπ
δεκφζηνπ
ραξαθηήξα ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη ε παξνπζία
ησλ θνξέσλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαζψο θαη πνιηηψλ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ.
Οη ελδηαθεξφκελνη γηα ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ελεκεξψλνληαη απφ
ηνλ Πξφεδξν.
2. ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 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. Ο Πξφεδξνο 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. ηνπο δεκνζηνγξάθνπο θαη γεληθά ζε φια ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο,
παξέρεηαη θάζε δηεπθφιπλζε. Δπηηξέπεηαη ε ξαδηνθσληθή θαη ηειενπηηθή
θάιπςε ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.
4. Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην 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 πκβνπιίνπ. ε πεξίπησζε πνπ είλαη δπζρεξήο ε
έθδνζε αληηγξάθσλ, ηίζεληαη ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ζε πιήξε γλψζε ησλ
αηηνχλησλ γηα ελεκέξσζε ηνπο.
6. Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην ζπδεηά ππνρξεσηηθά πξνηάζεηο πνπ θαηαηίζεληαη
ζ` απηφ απφ ηνπιάρηζηνλ είθνζη πέληε (25) άηνκα γηα ηελ επίιπζε δεηεκάησλ
αξκνδηφηεηαο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. Ο Γήκαξρνο ελεκεξψλεη ηνπο
ελδηαθεξφκελνπο γηα ηε ζρεηηθή απφθαζε πνπ ειήθζε.
7. Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην 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. Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην 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.
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Άπθπο 6
Σόπορ ζςνεδπίαζηρ
1. Οη ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ γίλνληαη ζην δεκνηηθφ
θαηάζηεκα ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηνπ
Αληηπξνέδξνπ, πνπ ηνλ αλαπιεξψλεη λφκηκα.
2. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, ην Γεκνηηθφ πκβνχιην 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. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα ζπλεδξηάδεη,
εθηφο ηεο έδξαο ηνπ, ζηηο Σνπηθέο θαη Γεκνηηθέο θνηλφηεηεο, χζηεξα απφ
απφθαζε ησλ ηξηψλ πέκπησλ (3/5) ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ.
4. ε πεξίπησζε νξηζκνχ νηθηζκνχ ηνπ Γήκνπ σο ηζηνξηθήο έδξαο, ην
Γεκνηηθφ πκβνχιην κπνξεί, κεηά απφ απφθαζή ηνπ, λα πξαγκαηνπνηεί
ζπλεδξηάζεηο ζηελ ηζηνξηθή απηή έδξα.
Άπθπο 7
Απαπηία – Λήτη αποθάζευν
1. Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην ζπλεδξηάδεη λφκηκα εθφζνλ έρεη απαξηία.
2. Σν πκβνχιην 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. Σπρφλ θιεζέληεο
θαη παξηζηάκελνη Πξφεδξνη Γεκνηηθψλ ή Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ ή Δθπξφζσπνη
Σνπηθήο θνηλφηεηαο δε ιακβάλνληαη ππφςε ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο απαξηίαο.
3. Αλ κεηά απφ δχν ζπλερείο πξνζθιήζεηο ην πκβνχιην 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. ηελ ηξίηε πξφζθιεζε γίλεηαη εηδηθή αλαθνξά ησλ
αλσηέξσ .
4. Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην 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. Σα κέιε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, 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. ε πεξίπησζε απνβνιήο κέινπο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ απφ ηνλ
Πξφεδξν, ιφγσ δηαηάξαμεο ηεο ζπλεδξίαζεο, δελ επεξεάδεηαη ε απαξηία.
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7. Σν ζπκβνχιην ιακβάλεη ηηο απνθάζεηο ηνπ κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ησλ
παξφλησλ, αλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά κε άιιε δηάηαμε. ε πεξίπησζε
ηζνςεθίαο επηθξαηεί ε ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ. 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 ή Σνπηθή θνηλφηεηα ζηνλ αξηζκφ ησλ ςήθσλ
πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ιήςε ηεο απφθαζεο απηήο πξνζκεηξάηαη θαη ε
ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνηηθήο ή Σνπηθήο Κνηλφηεηαο ή ηνπ
Δθπξνζψπνπ Σνπηθήο Κνηλφηεηαο.
8. ηελ 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. Ο 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. Οη 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. Μπζηηθή 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. πλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 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. ηελ
πεξίπησζε απηή ζεσξείηαη φηη ε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ απηψλ άξρηζε θαη
ηειείσζε θαηά ηελ ηειεπηαία απηή ζπλεδξίαζε, αθνχ πξψηα ν Πξφεδξνο
ελεκεξψζεη ην ζψκα γηα ηα φζα ζπδεηήζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε ζπλεδξίαζε.
14. Γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ ησλ Γεκνηηθψλ πκβνπιίσλ ε απαξηία θαη νη
απαξαίηεηεο πιεηνςεθίεο ππνινγίδνληαη κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ δεκνηηθψλ
ζπκβνχισλ πνπ έρνπλ νξθηζζεί θαη εγθαηαζηαζεί.
Άπθπο 8
Ππακηικά ζςνεδπίαζηρ Γημοηικού ςμβοςλίος
1. ηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε
καηαίσζήο ηεο, ηεξνχληαη πξαθηηθά κε επζχλε ηνπ Γξακκαηέα ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ θαη ηνπ δεκνηηθνχ ππαιιήινπ πνπ έρεη νξηζηεί γηα ην ζθνπφ
απηφ. ηα πξαθηηθά θαηαρσξνχληαη νη ζπδεηήζεηο, νη ςεθνθνξίεο, νη
απνθάζεηο θαη κεηνςεθνχζεο γλψκεο γηα θάζε ζέκα.
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2. Σα πξαθηηθά θαηαξηίδνληαη κε ηε βνήζεηα καγλεηνθσληθήο ζπζθεπήο ή
«βίληεν» ή κε θάζε άιιν πξφζθνξν ειεθηξνληθφ κέζν. Ο εθηειψλ ρξέε
πξαθηηθνγξάθνπ δεκνηηθφο ππάιιεινο, ηεξεί παξάιιεια θαη πξφρεηξα
ζπλνπηηθά πξαθηηθά.
3. Σα απνκαγλεηνθσλεκέλα ή απνκαγλεηνζθνπεκέλα θείκελα κεηαθέξνληαη
ζε θχιια ραξηηνχ, πνπ αξηζκνχληαη θα κνλνγξάθνληαη απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ βηβιηνδεηνχληαη κε επζχλε ηνπ
πξνέδξνπ θαη ηνπ Γξακκαηέα ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.
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 Πξφεδξν ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ. Σα 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 Πξφεδξν θαη Γξακκαηέα ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.
6. Σα 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. Σα πξαθηηθά ηεο θάζε ζπλεδξίαζεο, φπσο θαη θάζε απφθαζεο, παίξλνπλ
αχμνληα αξηζκφ. Κάζε ρξφλν μεθηλάεη θαηλνχξηα αξίζκεζε.
8. Οπνηνζδήπνηε Γεκνηηθφο χκβνπινο δεηήζεη, κπνξεί λα ιάβεη αληίγξαθα
ησλ πξαθηηθψλ ή λα ιάβεη πιήξε γλψζε απηψλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη
δπζρεξήο ε έθδνζε αληηγξάθσλ.
Άπθπο 9
Γημοζίεςζη ηυν αποθάζευν ηος Γημοηικού ςμβοςλίος
Έλεγσορ νομιμόηηηαρ
1. Σξεηο (3) εκέξεο κεηά ηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, κε επζχλε
ηνπ αξκφδηνπ ππαιιήινπ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ, δεκνζηεχεηαη πίλαθαο πνπ πεξηιακβάλεη ηα ζέκαηα πνπ
ζπδεηήζεθαλ, ηνλ αξηζκφ ησλ απνθάζεσλ θαη πεξίιεςε ηνπ πεξηερνκέλνπ
ηνπο. Οη 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. Οη αηνκηθνχ πεξηερνκέλνπ πξάμεηο δεκνζηεχνληαη ππφ κνξθή πεξηιήςεσο
θαη θνηλνπνηνχληαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν.
3. Οη 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 Πξνέδξνπ
ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ. Οη 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.
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Δπηπιένλ, ην Γεκνηηθφ πκβνχιην 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. ε πεξίπησζε πνπ εηδηθέο δηαηάμεηο πξνβιέπνπλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν
δεκνζίεπζεο ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, αθνινπζείηαη ν
ηξφπνο απηφο.
5. Απνθάζεηο Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, φπσο απηέο πξνβιέπνληαη
ππνρξεσηηθά απφ ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 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
Πξφγξακκα Γηαχγεηα. ε αληίζεηε πεξίπησζε δελ εθηεινχληαη.
6. Οη απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ απνζηέιινληαη ππνρξεσηηθά γηα
έιεγρν λνκηκφηεηαο ζηελ Απηνηειή Τπεξεζία Δπνπηείαο Ο.Σ.Α, εθφζνλ
αθνξνχλ:
ξπζκίζεηο θαλνληζηηθνχ πεξηερνκέλνπ,
ηελ αλάζεζε έξγσλ, ππεξεζηψλ, κειεηψλ θαη πξνκεζεηψλ,
ηελ αγνξά θαη εθπνίεζε αθηλήησλ,
ηελ θήξπμε αλαγθαζηηθψλ απαιινηξηψζεσλ,
ηελ επηβνιή θφξσλ, ηειψλ θαη δηθαησκάησλ,
ηε ζχλαςε θάζε κνξθήο ζπκβάζεσλ, ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη
θαη
εθείλεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ εηδηθέο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο
λνκνζεζίαο,
ηε ζχλαςε δαλείσλ,
ηε δηελέξγεηα ηνπηθνχ δεκνςεθίζκαηνο φηαλ πξνβιέπεηαη απφ ηελ
θείκελε λνκνζεζία,
ηηο δηαδηθαζίεο θαηάξηηζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ.
Οη 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.
Άπθπο 10
Τποσπεώζειρ και δικαιώμαηα δημοηικών ζςμβούλυν
1. Οη δεκνηηθνί ζχκβνπινη έρνπλ ππνρξέσζε λα κεηέρνπλ ζε φιεο ηηο
ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη λα ελεκεξψλνπλ ηνλ Πξφεδξν ζε
πεξίπησζε απνπζίαο ηνπο. Δπίζεο, έρνπλ ππνρξέσζε λα κεηέρνπλ ζε φιεο
ηηο επηηξνπέο ζηηο νπνίεο ηνπο έρεη εθιέμεη ην πκβνχιην, θαζψο θαη λα
εθηεινχλ κε επηκέιεηα ηα ινηπά θαζήθνληά ηνπο θαη θάζε εξγαζία πνπ ηνπο
αλαζέηεη λφκηκα ην ζπκβνχιην.
2. Ο δεκνηηθφο ζχκβνπινο εθθξάδεη ηε γλψκε ηνπ θαη ςεθίδεη θαηά
ζπλείδεζε, απνβιέπνληαο πάληνηε ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ ζπκθέξνληνο ηνπ
ζπλφινπ ησλ δεκνηψλ.
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3. Ο δεκνηηθφο ζχκβνπινο νθείιεη λα εμνθιεί ηπρφλ νθεηιή ηνπ πξνο ην Γήκν
ή ηα λνκηθά ηνπ πξφζσπα θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Ν. 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 πκβνπιίνπ ή δελ εθηειεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ
γηα δηάζηεκα πνπ ππεξβαίλεη ηνπο ηξεηο (3) ζπλερείο κήλεο κέζα ζην έηνο,
ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ πκβνπιίνπ, κπνξεί λα ηεζεί ζε αξγία θαηά ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 234 ηνπ Ν.3852/2010 θαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο λα θεξπρζεί
έθπησηνο.
5. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη
γξαπηψο ηνλ Διεγθηή Ννκηκφηεηαο γηα ηηο αδηθαηνιφγεηεο απνπζίεο ησλ
δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ θαζψο θαη ζε πεξίπησζε κε εθηέιεζεο ησλ
ππνρξεψζεσλ ηνπο θαηά ηα αλσηέξσ. Παξάιεηςε ηεο ππνρξέσζεο απηήο
απφ ηνλ Πξφεδξν απνηειεί ζνβαξή παξάβαζε θαζήθνληνο.
6. Γεκνηηθφο ζχκβνπινο δελ κπνξεί λα κεηάζρεη ζηε ζπδήηεζε ελφο ζέκαηνο
ή ζηελ θαηάξηηζε απνθάζεσο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ή λα ζπκκεηάζρεη
ζε γλσκνδνηηθά ζπιινγηθά φξγαλα, ηα νπνία γλσκνδνηνχλ γηα ζέκα πνπ ζα
εηζαρζεί ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην, 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.
Ο 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.
ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ε απφθαζε είλαη άθπξε. Ο 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
Ν. 3852/2010.
7. Οη δεκνηηθνί ζχκβνπινη έρνπλ δηθαίσκα λα ιακβάλνπλ γλψζε, ηνπιάρηζηνλ
κία εκέξα πξηλ ηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, φισλ ησλ
εηζεγήζεσλ θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο.
8. Οη δεκνηηθνί ζχκβνπινη κπνξνχλ λα δεηνχλ δηα ηνπ Πξνέδξνπ, απφ ην
Γήκαξρν, ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ηελ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο θαη ηνπο
Αληηδεκάξρνπο, πιεξνθνξίεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία, πνπ είλαη ρξήζηκα
γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Οη παξαπάλσ, νθείινπλ λα παξέρνπλ
ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηα ζηνηρεία, εληφο κελφο.
9. Δπίζεο, νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη κπνξνχλ λα θαηαζέηνπλ γξαπηέο
εξσηήζεηο, δηα ηνπ Πξνέδξνπ πξνο ην Γήκαξρν θαη ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ
Γήκνπ, νη νπνίεο απαληψληαη εγγξάθσο εληφο κελφο. Αλ δελ απαληεζνχλ, νη
εξσηήζεηο επαλαθέξνληαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην 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. ηελ 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.
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10. Γεκνηηθνί ζχκβνπινη πνπ είλαη Αληηδήκαξρνη, κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο ή ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο 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 πκβνπιίνπ. Ζ απνπζία απηή κπνξεί λα
παξαηείλεηαη γηα εμαηξεηηθνχο ιφγνπο έσο ηξεηο (3) κήλεο, κε άδεηα ηνπ
ζπκβνπιίνπ.
Άπθπο 11
ύζηαζη Δπιηποπών Γημοηικού ςμβοςλίος
1. πγθξνηνχληαη Δπηηξνπέο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 70 ηνπ Ν.3852/2010.
2. ηηο επηηξνπέο κεηέρνπλ ζχκβνπινη πνπ πξνηείλνληαη απφ φιεο ηηο
δεκνηηθέο παξαηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ππάιιεινη ηεο αξκφδηαο
δηεχζπλζεο ηνπ Γήκνπ, θαζψο θαη ηδηψηεο εκπεηξνγλψκνλεο ζηα ζέκαηα ηεο
επηηξνπήο θαη εθπξφζσπνη θνηλσληθψλ θνξέσλ ηεο πεξηνρήο.
3. Οη Δπηηξνπέο απνηεινχληαη απφ κέιε , εθ ησλ νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ ην
1/3 ησλ κειψλ ηνπο ζα είλαη αηξεηνί Γεκνηηθνί ή Κνηλνηηθνί χκβνπινη.
4. ηηο επηηξνπέο πξνεδξεχεη δεκνηηθφο ζχκβνπινο, πνπ νξίδεηαη κε ηελ
απφθαζε ηεο ζπγθξφηεζεο.
5. Οη Δπηηξνπέο κειεηνχλ ζέκαηα αξκνδηφηεηάο ηνπο πνπ παξαπέκπεη ζε
απηέο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Γεκάξρνπ. Σν
Γεκνηηθφ πκβνχιην θαζνξίδεη πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή ζρεηηθήο κειέηεο ή
εηζήγεζεο.
6. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξεί λα παξαπέκπεη ζε
επηηξνπή νπνηνδήπνηε άιιν ζέκα, πξηλ απηφ εγγξαθεί πξνο ζπδήηεζε ζηελ
εκεξήζηα δηάηαμε.
7. Θέκαηα, πνπ εηζάγεη πξνο ζπδήηεζε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ε Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή ή ε Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο, δελ παξαπέκπνληαη ζε επηηξνπή
ηνπ παξφληνο.
8. Οη επηηξνπέο βξίζθνληαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδνπλ λφκηκα, φηαλ ηα
παξφληα κέιε είλαη πεξηζζφηεξα απφ ηα απφληα. Λακβάλνπλ απφ ηηο
ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ ηα ζηνηρεία θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δεηνχλ γηα ηε
δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ηνπο, δηα ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ,
θαηφπηλ ζπλεξγαζίαο κε ηνλ πξφεδξν ηεο θάζε επηηξνπήο.
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9. Οη 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 Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ κπνξεί λα εγγξάςεη ην ζέκα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε θαη ρσξίο ηελ
έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο. Γηα ινηπά ζέκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπο εθαξκφδνληαη νη
δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2690/1999.
10. ηηο αλσηέξσ Δπηηξνπέο, εθφζνλ θξηζεί αλαγθαίν, κπνξεί λα νξίδεηαη κε
απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ δεκνηηθφο ππάιιεινο γηα δηνηθεηηθή ππνζηήξημε.
Άπθπο 12
Γημοηικέρ παπαηάξειρ
1. Σα κέιε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 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. Μέινο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 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. Μέινο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 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 Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο ή ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο 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 χκβνπινο 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. Οη επηθεθαιήο ησλ δεκνηηθψλ παξαηάμεσλ ζπλεξγάδνληαη κε ηνλ πξφεδξν
ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 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 Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ή ηελ Δπηηξνπή
Πνηφηεηαο Εσήο, εληφο κελφο.
7. Γηα ηελ απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία ησλ δεκνηηθψλ παξαηάμεσλ ε δεκνηηθή
αξρή παξαρσξεί ζε απηέο θαηάιιεια εμνπιηζκέλν ρψξν, θαζψο θαη
γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε.
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Άπθπο 13
Απολογιζμόρ πεππαγμένυν ηηρ Γημοηικήρ Απσήρ
1. Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην ζπλεδξηάδεη θάζε ρξφλν ζε εηδηθή δεκφζηα
ζπλεδξίαζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 217 ηνπ Ν. 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. ηελ ίδηα ζπλεδξίαζε
παξνπζηάδεηαη απφ ηνλ πκπαξαζηάηε ηνπ Γεκφηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο ε
εηήζηα έθζεζή ηνπ.
2. Ζ εηδηθή δεκφζηα ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ γίλεηαη κέρξη
ηέινο Ηνπλίνπ θαη αλαθνηλψλεηαη δεθαπέληε (15) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο λσξίηεξα,
κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, κε επζχλε ηνπ Πξνέδξνπ. ε απηήλ θαινχληαη νη
θάηνηθνη θαη φινη νη θνξείο ηεο πφιεο.
3. Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην επηιέγεη ηνλ πξνζθνξφηεξν ρψξν γηα ηε δηεμαγσγή
ηεο αλσηέξσ ζπλεδξίαζεο.
4. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 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. Με επζχλε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ 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. Καηά ηελ εηδηθή δεκφζηα ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηε
ζπδήηεζε δηεπζχλεη ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. Ο Γήκαξρνο εθ
κέξνπο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 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
πκβνπιίνπ θαη ηα κέιε ησλ πκβνπιίσλ ησλ Γεκνηηθψλ θαη Σνπηθψλ
Κνηλνηήησλ.
6. ηε ζπλέρεηα, θάζε θνξέαο, δεκφηεο, θάηνηθνο ή θνξνινγνχκελνο απφ ηνλ
δήκν έρεη δηθαίσκα λα δηαηππψζεη παξαηεξήζεηο ζρεηηθέο κε ηνλ απνινγηζκφ
ζηε ζπλεδξίαζε απηή.
7. ε 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 Ν. 3852/2010.
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Άπθπο 14
Γπαμμαηεία – Τπηπεζία Γημοηικού ζςμβοςλίος
ην Γήκν θαη ζηα πιαίζηα ηνπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο, ιεηηνπξγεί
ππεξεζία Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, κε αξκνδηφηεηεο δηεθπεξαίσζεο φισλ ησλ
ζεκάησλ, πνπ αθνξνχλ ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη ην πξνεδξείν ηνπ. Ζ
ππεξεζία απνηειείηαη απφ ηνλ εηδηθφ γξακκαηέα ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ
θαη άιινπο ππαιιήινπο, ζχκθσλα κε ηνλ ΟΔΤ θαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο.
ηηο 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 Πξνέδξσλ ησλ
Σνπηθψλ ή Γεκνηηθψλ Κνηλνηήησλ επί ζεκάησλ πνπ ηνπο αθνξνχλ θαη γεληθά
θάζε ζρεηηθή κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 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 πκβνπιίνπ πνπ ηνπο
ελδηαθέξνπλ, φηαλ απηνί θαηαζέηνπλ αλαθνξέο θαη εξσηήζεηο.
Ο 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.
Άπθπο 15
Ηζσύρ - Δθαπμογή άλλυν διαηάξευν - Σποποποίηζη Κανονιζμού
1. Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ
Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
2. Γηα ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ηα
νπνία δελ ξπζκίδνληαη απφ ηνλ παξφληα θαλνληζκφ, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο
ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (Ν. 3463/2006, ΦΔΚ 114 Α΄) θαη ηνπ
N. 3852/2010 (ΦΔΚ 87 Α΄), θαη αλαινγηθά νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο
Γηαδηθαζίαο (Ν. 2690/1999, ΦΔΚ 45 Α΄).
3. Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνχ γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ
κειψλ ηνπ.
Άπθπο Γεύηεπο
Ζ ηζρχο ηεο παξνχζαο απφθαζεο αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο , ζχκθσλα
κε ην Ν. 3463/2006 θαη ηελ αλάξηεζή ηεο ζην Γηαδίθηπν ( Ν. 3861/2010) . .
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΜΠΔΖ
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