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ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ην αξηζ. 5/23-3-2011 πξαθηηθφ ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Ξάλζεο,
Αξηζ. Απόθαζεο 161

Πεξίιεςε
Σξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ Ξάλζεο

Ξάλζε θαη ζην Γεκαξρηαθφ θαηάζηεκα, ζήκεξα 23 Μαξηίνπ 2011 εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 19:00,
ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην Ξάλζεο, ζηελ αίζνπζα ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ,
χζηεξα απφ ηελ αξηζ.πξση.13064/18-3-2011 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ πνπ επηδφζεθε ζχκθσλα κε ην Νφκν ζην θαζέλα απφ ηα κέιε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ,
θαη θνηλνπνηήζεθε ζην Γήκαξρν Ξάλζεο θαη κε ηελ πξνεδξία ηνπ Πξνέδξνπ Γεκαξρφπνπινπ
Υαξάιακπνπ γηα λα ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απνθάζεηο ζηα παξαθάησ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία, γηαηί ζε ζχλνιν 33 δεκνηηθψλ πκβνχισλ, βξέζεθαλ παξφληεο 30
δεκνηηθνί ζχκβνπινη, δειαδή:
ΠΑΡΟΝΣΔ
ΑΠΟΝΣΔ
1) Γεκαξρφπνπινο Υαξάιακπνο (Πξφεδξνο)
1) Σζέπειεο Δκκαλνπήι
2) Αγθφξηζαο Απφζηνινο
2) Φσηηάδεο Νηθφιανο
3) Αληακπνχθεο Νηθφιανο
3) Υνπζεΐλ Ογινχ Σηκνχξ
4) Αρκέη Ογινχ Υνπζετλ
πνπ δελ πξνζήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε αλ θαη
5) Βαζηινχδεο Ζιίαο
λφκηκα πξνζθιήζεθαλ.
6) Βνξίδεο Γεκήηξηνο
7) Γηαγηδφγινπ Κσλζηαληίλνο
21) Παπαδφπνπινο Κπξηάθνο
8) Γξεκζίδεο Ησάλλεο
22) Παπαζηακαηίνπ Γεψξγηνο
9) Ζιηάδεο Θσκάο
23) Πνχιηνο Υξίζηνο
10) Θενδσξίδεο Αλαζηάζηνο
24) Παηζίδνπ Γέζπνηλα
11) Καινγεξήο Κξίησλ
25) ππξηδφπνπινο Νηθφιανο
12) Καξαγηαλλίδνπ –Παηζαηδή νθία
26) Σαξελίδεο Παλαγηψηεο
13) Κνιιάξνο Γεψξγηνο
27) Σνπ Ηζκέη
14) Κπξηαθίδεο Αιέμαλδξνο
28) Σζεγγειίδεο Ησάλλεο
15) Μαδαξάθεο πχξνο
29) Φαλνπξάθεο Δκκαλνπήι
16) Μνχξθαο Υξήζηνο
30) Φηιίππνπ Φίιηππνο
17) Μπεθηέο ακπξή
18) Μπέλεο Γεκήηξηνο
19) Ξπλίδεο Αζαλάζηνο
20) Παλαγησηίδεο Γξεγφξεο
ηε ζπλεδξίαζε παξαβξίζθεηαη θαη ν Γήκαξρνο Ξάλζεο Μηραήι ηπιηαλίδεο θαη
ν Πξφεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Κηκκεξίσλ Μπαληάθ Μπεζήκ θαη νη Πξφεδξνη ησλ Σνπηθψλ
Κνηλνηήησλ Γαθλψλα ηδεξφπνπινο Γεκήηξηνο, Καξπνθχηνπ εξαθηάο Γηακαληήο, Κνκλελψλ
Απνζηνιίδεο Φψηηνο, Νενρσξίνπ Κπξηαθνχ Θενδψζηνο θαη ηαπξνχπνιεο αξφγινπ Κσλζηαληίλνο.
Ο Πξφεδξνο Γεκαξρφπνπινο Υαξάιακπνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ θαη εηζεγνχκελνο ην 6ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππφςε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηελ
αξηζκ.πξση. 13102/18-3-2011 εηζήγεζε ηεο Γηαπαξαηαμηαθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ γηα
ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο, ε νπνία έρεη σο εμήο:
ηελ παξ.4 ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Ν.3852/10 νξίδεηαη φηη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαηαξηίδεη κε ηελ
απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ, κε βάζε ηνλ πξφηππν
θαλνληζκφ ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010. Αλ δελ έρεη ζεζπηζζεί θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο απφ ην
δεκνηηθφ ζπκβνχιην, ηφηε ηζρχεη ν ελ ιφγσ πξφηππνο θαλνληζκφο.
Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην Ξάλζεο κε ηελ αξηζκ. 8/2011 απφθαζή ηνπ ζπγθξφηεζε Γηαπαξαηαμηαθή
Δπηηξνπή γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Ξάλζεο ε νπνία
απνηειείηαη απφ ηνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο: Γεκαξρφπνπιν Υαξάιακπν, Παλαγησηίδε Γξεγφξε,
Αληακπνχθε Νηθφιαν, Φηιίππνπ Φίιηππν, θαη Μπέλε Γεκήηξην.
Ζ επηηξνπή αθνχ πξαγκαηνπνίεζε ζπλνιηθά πέληε ζπλεδξηάζεηο, νκφθσλα απνθάζηζε ζηε ζπλεδξίαζε
ηεο λα πξνηείλεη ην ζρέδην θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Ξάλζεο ην νπνίν
θαηαηέζεθε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην γηα ζπδήηεζε θαη ςήθηζή ηνπ.
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Με βάζε ηα παξαπάλσ ζαο θαιψ λα ςεθίζνπκε γηα ηελ θαηάξηηζε θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Ξάλζεο.
Σν Γ.. αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ
 ηελ εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ,
 ηελ παξ.4 ηνπ άξζξνπ 65 & ηελ παξ.9 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/10
 παξ.10ζη ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ N. 3870/2010
 ηελ νκφθσλε εηζήγεζε ηεο δηαπαξαηαμηαθήο επηηξνπήο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ
ζπγθξνηήζεθε κε απφθαζή ηνπ, κε ζθνπφ ηελ επεμεξγαζία θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ ηζρχνληνο
θαλνληζκνχ θαη ηελ θαηάζεζε νινθιεξσκέλεο πξφηαζεο πξνο ςήθηζε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην.
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΨΖΦΗΑ
Καηαξηίδεη ηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Ξάλζεο ν νπνίνο έρεη σο
εμήο:
ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ
ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΞΑΝΘΖ.
Άξζξν 1
Γηνίθεζε Γήκνπ
Ο Γήκνο δηνηθείηαη απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ηελ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο
Εσήο, ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή θαη ηνλ Γήκαξρν (λ.3852/2010, άξζξν 7, παξ.1).
Άξζξν 2
Αξκνδηόηεηεο :
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην:
1.. χκθσλα κε ην άξζξν 65 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87/2010 ηεχρνο Α’), ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην
απνθαζίδεη γηα φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην δήκν, δελ αλήθνπλ ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ δήκνπ θαη
απαξηζκνχληαη πεξηνξηζηηθά ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 58,72,73,76,77,78 ηνπ Ν.3852/2010, δελ
αλήθνπλ εθ ηνπ λφκνπ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Γεκάξρνπ, ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ηεο Δπηηξνπήο
Πνηφηεηαο Εσήο, ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο, ή άιινπ νξγάλνπ ηνπ δήκνπ ή ην ίδην ην δεκνηηθφ
ζπκβνχιην κεηαβίβαζε ζε επηηξνπή ηνπ.
2. Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην ζπδεηεί 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 ηνπ, θαη δίλεη θαηεπζχλζεηο πξνο ηα ππφινηπα φξγαλα ηνπ Γήκνπ.
3. Σν δεκνηηθφ ζπκβνχιην κπνξεί κε απφθαζή ηνπ, πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ
ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ, ε νπνία πξέπεη λα είλαη εηδηθά αηηηνινγεκέλε, γηα ζέκαηα ηδηαίηεξα ζνβαξά, λα
απνθαζίδεη φηη ζα αζθήζεη ην ίδην αξκνδηφηεηεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο Δπηηξνπήο
Πνηφηεηαο Εσήο. Σν δεκνηηθφ ζπκβνχιην απνθαζίδεη επίζεο, γηα ζέκαηα ηα νπνία παξαπέκπνπλ νη
Δπηηξνπέο Οηθνλνκηθψλ θαη Πνηφηεηαο Εσήο ζε απηφ γηα ιήςε απφθαζεο, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία
ησλ παξ.4 άξζξνπ 72 θαη παξ.4 άξζξνπ 73 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87/2010 ηεχρνο Α’).
4. Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην ζχκθσλα κε ηε παξάγξ. 6 ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Ν.3852/2010 κπνξεί κε
απφθαζή ηνπ, λα κεηαβηβάδεη ζηελ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο, αξκνδηφηεηέο ηνπ ζρεηηθέο κε ην
αληηθείκελφ ηεο.
5. Καηαξηίδεη ή ηξνπνπνηεί, κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ, ηνλ
θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ.
6. Γηεπζχλεη θαη ξπζκίδεη φιεο ηηο ηνπηθέο ππνζέζεηο ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο επηθνπξηθφηεηαο θαη ηεο
εγγχηεηαο, κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία, ηελ αλάπηπμε θαη ηε ζπλερή βειηίσζε ησλ ζπκθεξφλησλ θαη ηεο
πνηφηεηαο δσήο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο.
7. 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 ηνπ:
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 ηεο αξκνδηφηεηαο θαη ηελ αλάγθε λα δηαζθαιηζζεί ε
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επσθειήο, ε απνηειεζκαηηθή ρξήζε 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.
8. Δθθξάδεη ηηο ζέζεηο ηνπ ζε ζέκαηα ηνπηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη γλσκνδνηεί φπνηε δεκφζηεο αξρέο ή
αξκφδηα φξγαλα δεηνχλ ηε γλψκε ηνπ.
9. Καζνξίδεη ηνπο θφξνπο, ηα ηέιε, ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο εηζθνξέο.
10. Έρεη απνθαζηζηηθέο ή γλσκνδνηηθέο αξκνδηφηεηεο ζε ζέκαηα ξπζκηζηηθψλ ζρεδίσλ θαη
πξνγξακκάησλ πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο, πξνγξακκαηηζκνχ εθαξκνγήο ξπζκηζηηθψλ ζρεδίσλ,
νηθηζηηθήο νξγάλσζεο αλνηθηψλ πφιεσλ, εθαξκνγήο Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ ρεδίνπ (Γ.Π..),
πνιενδνκηθψλ κειεηψλ, αλάπιαζεο πεξηνρψλ, πνιενδνκηθψλ επεκβάζεσλ, ρξεκαηνδφηεζεο
πξνγξακκάησλ αλάπιαζεο, αλαζπγθξφηεζεο ππνβαζκηζκέλσλ πεξηνρψλ, πνιενδνκηθήο
αλακφξθσζεο πξνβιεκαηηθψλ πεξηνρψλ, απνδεκίσζεο ξπκνηνκνχκελσλ, πνιενδνκηθψλ ξπζκίζεσλ,
εηζθνξάο ζε γε ή ζε ρξήκα, πεξηνρψλ εηδηθά ξπζκηδφκελεο πνιενδφκεζεο (Π.Δ.Ρ.ΠΟ.), έγθξηζεο
πνιενδνκηθψλ κειεηψλ θαη θαζνξηζκνχ ρξήζεσλ γεο, ρσξνζέηεζεο θνηκεηεξίσλ θαη θέληξνπ
απνηέθξσζεο λεθξψλ, θαηά ηηο πξνβιέςεηο ηνπ Ν. 2508/1997(ΦΔΚ 124 Α΄), φπσο θάζε θνξά ηζρχεη.
11. Θεζπίδεη ηνπηθέο θαλνληζηηθέο απνθάζεηο, κε ηηο νπνίεο ζέηεη θαλφλεο θαη θαζνξίδεη φξνπο θαη
πξνυπνζέζεηο γηα ηα ζέκαηα πνπ πεξηνξηζηηθά αλαθέξνληαη ζην άξζξν 79 ΚΓΚ. Οη ηνπηθέο θαλνληζηηθέο
απνθάζεηο εθδίδνληαη κεηά απφ εηζήγεζε ηεο επηηξνπήο πνηφηεηαο δσήο, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηπρφλ
εηδηθέο κειέηεο πνπ έρνπλ εθπνλεζεί γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δεηεκάησλ απηψλ. Λακβάλεη κέηξα γηα
ηελ φζν ην δπλαηφλ επξχηεξε δεκνζηνπνίεζε ησλ απνθάζεσλ απηψλ, κέζσ ησλ ηνπηθψλ κέζσλ καδηθήο
ελεκέξσζεο.
12. Σν δεκνηηθφ ζπκβνχιην, κεηά ηελ εθινγή ηνπ πξνεδξείνπ θαηά ηηο εκεξνκελίεο πνπ νξίδνληαη ζηελ
παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/2010 ηεχρνο Α') θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ίδηαο
ζπλεδξίαζεο, εθιέγεη κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ κε κπζηηθή ςεθνθνξία ηα κέιε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο
θαη ηεο επηηξνπήο πνηφηεηαο δσήο. Πξψηα εθιέγνληαη ηα κέιε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο θαη ζηε
ζπλέρεηα ηα κέιε ηεο επηηξνπήο πνηφηεηαο δσήο. Γελ επηηξέπεηαη λα εθιεγεί κέινο ηεο νηθνλνκηθήο ή ηεο
επηηξνπήο πνηφηεηαο δσήο ν Πξφεδξνο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. (παξ.2 άξζξν 74 Ν.3852/2010 (ΦΔΚ
87/2010 ηεχρνο Α’)
13. Αλ έλα κέινο ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο ή ηεο επηηξνπήο πνηφηεηαο δσήο απνπζηάδεη αδηθαηνιφγεηα
απφ ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ ζπλερείο ζπλεδξηάζεηο, ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην κε πξάμε ηνπ ην αληηθαζηζηά.
(παξ.4 άξζξν 75 Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87/2010 ηεχρνο Α’)
14. Έλαλ (1) κήλα πξηλ απφ ηε δηελέξγεηα ησλ εθινγψλ θαη κέρξη ηελ εγθαηάζηαζε ησλ λέσλ δεκνηηθψλ
αξρψλ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην απνθαζίδεη κφλν γηα ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο
εμαηξεηηθά επείγνπζεο θαη απξφβιεπηεο αλάγθεο.
Άξζξν 3
Αξκνδηόηεηεο κειώλ Πξνεδξείνπ – Αλαπιήξσζε Πξνέδξνπ – Παξαίηεζε κειώλ Πξνεδξείνπ.
1. Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ:
α) πγθαιεί ην ζπκβνχιην ζε ζπλεδξίαζε κε γξαπηή πξφζθιεζε.
β) Καηαξηίδεη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε κε ηα ζέκαηα πνπ ζα ζπδεηεζνχλ, ζηελ νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη
ππνρξεσηηθά θαη φια ηα ζέκαηα πνπ πξνηείλεη ν Γήκαξρνο, ε εθηειεζηηθή επηηξνπή, θαζψο θαη ε
νηθνλνκηθή επηηξνπή θαη ε επηηξνπή πνηφηεηαο δσήο. Γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο
ζχκθσλα κε ηε παξάγξ. 7 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010 ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ δήκαξρν, ηελ
εθηειεζηηθή επηηξνπή, ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή ηελ επηηξνπή πνηφηεηαο δσήο, θαη ηα άιια φξγαλα ηνπ
δήκνπ θαη ηηο ππεξεζίεο απηνχ.
γ) Φξνληίδεη ε πξφζθιεζε λα ζηαιεί, εθηφο απφ ηνπο Γεκνηηθνχο πκβνχινπο, ππνρξεσηηθά ζην
Γήκαξρν θαη ζηνλ θαηά πεξίπησζε Πξφεδξν ηεο Γεκνηηθήο ή Σνπηθήο θνηλφηεηαο, φηαλ ζπδεηνχληαη
ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ αληίζηνηρε θνηλφηεηα. Δπίζεο, δχλαηαη λα θαιεί δεκνηηθνχο ππαιιήινπο ή
ηδηψηεο, πξνθεηκέλνπ λα πιεξνθνξήζνπλ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα πνπ
ζπδεηνχληαη.
δ) Δλεκεξψλεη ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πνιίηεο γηα ηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, φηαλ ζηα
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ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζπκπεξηιακβάλνληαη αηηήζεηο, αλαθνξέο ή πξνηάζεηο ηνπο.
ε) Φξνληίδεη ψζηε, πξηλ απφ ηε ζπλεδξίαζε, λα βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε ησλ επηθεθαιήο ησλ δεκνηηθψλ
παξαηάμεσλ νη θάθεινη επί ησλ ζεκάησλ πνπ ζα ζπδεηεζνχλ γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ δεκνηηθψλ
ζπκβνχισλ.
ζη) Πξνεδξεχεη ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, νξίδεη ηηο ζέζεηο ησλ δεκνηηθψλ
ζπκβνχισλ θαηά δεκνηηθέο παξαηάμεηο, θεξχζζεη ηελ έλαξμε θαη ιήμε ηεο ζπλεδξίαζεο, δηεπζχλεη ηε
ζπδήηεζε θαη ιακβάλεη ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηάμεο θαη ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηεο
ζπλεδξίαζεο.
δ) Έρεη ηελ επηκέιεηα ηεο θαηαρψξεζεο ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Γήκνπ.
ε) Δλεκεξψλεη ηνλ Διεγθηή Ννκηκφηεηαο, φηαλ δεκνηηθφο ζχκβνπινο απνπζηάδεη αδηθαηνιφγεηα απφ
ηξεηο ζπλερφκελεο ζπλεδξηάζεηο, θαζψο θαη ζε θάζε πεξίπησζε κε εθηέιεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ
ζπκβνχινπ γηα δηάζηεκα κεγαιχηεξν απφ ηξεηο (3) ζπλερείο κήλεο.
ζ) Φξνληίδεη γηα ηελ ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ κε ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην δηαηάμεσλ ηνπ Ν.3852/2010,
ηνπ ΚΓΚ θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ.
2. Ο Αληηπξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ:
Αλαπιεξψλεη ζηα θαζήθνληά ηνπ ηνλ Πξφεδξν, φηαλ απηφο απνπζηάδεη ή φηαλ θσιχεηαη γηα
νπνηνλδήπνηε ιφγν. ηελ πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηνο θαη ηνπ Αληηπξνέδξνπ, ε αλαπιήξσζε ηνπ
Πξνέδξνπ γίλεηαη απφ φπνηνλ απφ ηνπο παξφληεο ζηε ζπλεδξίαζε ζπκβνχινπο ηνπ πιεηνςεθήζαληα
ζπλδπαζκνχ έρεη εθιεγεί κε ηηο πεξηζζφηεξεο ςήθνπο θαη ζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο, απφ απηφλ πνπ είλαη
γξακκέλνο πξψηνο θαηά ζεηξά ζηελ απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ θαη αλ απηφο θσιχεηαη γηα νπνηνλδήπνηε
ιφγν, ν ακέζσο επφκελνο ζηελ απφθαζε αλαθήξπμεο ησλ ζπκβνχισλ ηνπ πιεηνςεθήζαληα ζπλδπαζκνχ,
αζθεί ηα θαζήθνληα ηνπ πξνέδξνπ, ζχκθσλα κε ηε παξάγξ. 2 ηνπ άξζξνπ 69 ηνπ Ν.3852/2010.
3. Ο Γξακκαηέαο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ:
α) έρεη ηελ επζχλε ηεο ηήξεζεο ησλ πξαθηηθψλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ηφζν ησλ
πξφρεηξσλ ζπλνπηηθψλ, φζν θαη ησλ απνκαγλεηνθσλεκέλσλ, ζε ζπλεξγαζία κε ην δεκνηηθφ ππάιιειν
(«πξαθηηθνγξάθν») πνπ έρεη νξηζζεί γηα ην ζθνπφ απηφ.
β) Ο Γξακκαηέαο θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο εθθσλεί ηνλ θαηάινγν ησλ παξφλησλ, ζεκεηψλεη
ηνπο απφληεο θαη θαηά ηε δηάξθεηα απηήο θαηαγξάθεη φζνπο ζπκβνχινπο απνρσξνχλ απφ ηε ζπλεδξίαζε.
γ) εκεηψλεη ηνπο ππνςήθηνπο νκηιεηέο θαη ηελ ςήθν ησλ ζπκβνχισλ θαηά ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ.
δ) Δπηκειείηαη, ζην ηέινο ηνπ ρξφλνπ, γηα ηε βηβιηνδέηεζε φισλ ησλ απνκαγλεηνθσλεκέλσλ πξαθηηθψλ
ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ, θαη ηνλ αξκφδην δεκνηηθφ ππάιιειν («πξαθηηθνγξάθν»).
4. Ζ παξαίηεζε από ην αμίσκα ηνπ Πξνέδξνπ, Αληηπξνέδξνπ θαη Γξακκαηέα ηνπ Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ ππνβάιιεηαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη γίλεηαη νξηζηηθή, αθφηνπ πιεξσζεί ε αληίζηνηρε
ζέζε. Ζ απνδνρή ηεο παξαίηεζεο θαη ε εθινγή λένπ κέινπο ηνπ Πξνεδξείνπ γίλεηαη ζηελ ίδηα
ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. θαηά ηνλ ίδην ηξφπν θαη ηελ ίδηα δηαδηθαζία ησλ παξαγξάθσλ 1
θαη 2 ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ Ν.3852/2010.
Τπνςήθηνη θαηά ηε δηαδηθαζία πιήξσζεο θελσζείζαο ζέζεο ζην Πξνεδξείν ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ δελ κπνξνχλ λα είλαη ηα ινηπά κέιε ηνπ Πξνεδξείνπ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. Σν
θψιπκα εθινγηκφηεηαο απηψλ αίξεηαη, εθφζνλ πξψηα παξαηηεζνχλ απφ ηα αμηψκαηα πνπ θαηέρνπλ. Οη
Αληηδήκαξρνη, φζν δηαξθεί ε ζεηεία ηνπο, κπνξνχλ λα ζέζνπλ ππνςεθηφηεηα γηα ηελ πιήξσζε ηεο
θελσζείζαο ζέζεο ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, εθφζνλ φκσο, εθιεγνχλ, ππνρξεσηηθά
απαιιάζζνληαη απφ ηα θαζήθνληά ηνπο ζχκθσλα κε ηελ ΤΠ.Δ.Α.&Ζ.Γ. εγθ.41/71351/14.12.2010 .
Σν ζπκβνχιην ζπλέξρεηαη ζε ζπλεδξίαζε απφ ην ζχκβνπιν ηνπ πιεηνςεθήζαληα ζπλδπαζκνχ
πνπ έρεη εθιεγεί κε ηηο πεξηζζφηεξεο ςήθνπο θαη ζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο, απφ εθείλνλ πνπ είλαη
γξακκέλνο πξψηνο θαηά ζεηξά ζηελ απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ θαη αλ απηφο θσιχεηαη γηα νπνηνλδήπνηε
ιφγν, απφ ηνλ ακέζσο επφκελν ζηελ απφθαζε αλαθήξπμεο ησλ ζπκβνχισλ. ηε ζπλεδξίαζε απηή
πξνεδξεχεη ν ζχκβνπινο πνπ ζπγθάιεζε ην ζπκβνχιην θαη, αλ απηφο δελ παξίζηαηαη, ν ακέζσο επφκελνο
θαηά ηελ αλσηέξσ ζεηξά. ηελ ίδηα ζπλεδξίαζε ην ζπκβνχιην, κεηά ηελ απνδνρή ηεο παξαίηεζεο,
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πξνβαίλεη θαηά πεξίπησζε, ζηελ εθινγή λένπ Πξνέδξνπ, Αληηπξνέδξνπ ή Γξακκαηέα θαηά ηνλ ίδην
ηξφπν θαη ηελ ίδηα δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ Ν.3852/2010.
ε θάζε πεξίπησζε, ε παξαίηεζε ζεσξείηαη φηη γίλεηαη απνδεθηή κεηά ηελ παξέιεπζε ελφο (1)
κελφο απφ ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο ζην γεληθφ πξσηφθνιιν ηεο ππεξεζίαο.
Ο παξαηηνχκελνο παξακέλεη ζχκβνπινο θαη δελ κπνξεί λα επαλεθιεγεί ζην ίδην αμίσκα κέζα
ζηελ ίδηα δηεηία.
Άξζξν 4
ύγθιεζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
Α) ύγθιεζε από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.
1. Σν Γεκνηηθό πκβνύιην ζπλεδξηάδεη, ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ, ζηελ νπνία
αλαθέξνληαη ν ηφπνο, ν ρξφλνο θαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, σο εμήο:
α) Μία θνξά ην κήλα ππνρξεσηηθά, αθφκα θαη αλ δελ ππάξρνπλ ζέκαηα γηα ζπδήηεζε.
β) Όπνηε ην δεηήζεη ν Γήκαξρνο.
γ) Όπνηε ην δεηήζεη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη ε Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο.
δ) Όπνηε ην δεηήζεη ην έλα ηξίην (1/3) ηνπιάρηζηνλ ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ ζπκβνπιίνπ
κε γξαπηή αίηεζε, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ηα ζέκαηα πνπ ζα ζπδεηεζνχλ. Αλ θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ
1/3 πξνθχπηεη δεθαδηθφο αξηζκφο, απηφ ζηξνγγπινπνηείηαη ζηελ ακέζσο κεγαιχηεξε κνλάδα, εθφζνλ
πξφθεηηαη γηα ππνδηαίξεζε κεγαιχηεξε ηνπ εκίζεσο (0,5). Σα ζέκαηα εηζεγείηαη έλαο εθ ησλ Γεκνηηθψλ
πκβνχισλ πνπ ππέβαιαλ ηελ αίηεζε.
ε) Όπνηε ην δεηήζεη ην ζχλνιν ησλ ζπκβνχισλ ηεο κεηνςεθίαο, κε γξαπηή αίηεζε, ζηελ νπνία
αλαθέξνληαη ηα ζέκαηα πνπ ζα ζπδεηεζνχλ. Σα ζέκαηα εηζεγείηαη έλαο εθ ησλ Γεκνηηθψλ πκβνχισλ
πνπ ππέβαιαλ ηελ αίηεζε.
ηηο αλσηέξσ κε ζηνηρεία δ) θαη ε) πεξηπηψζεηο είλαη δπλαηφλ λα πξνζηεζνχλ απφ ηνλ Πξφεδξν
ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε θαη άιια ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε, ηα νπνία, φκσο, ζα
ζπδεηεζνχλ κεηά ην πέξαο ηεο ζπδήηεζεο ησλ ζεκάησλ πνπ εηζήρζεζαλ κε ηε δηαδηθαζία ησλ αλσηέξσ
πεξηπηψζεσλ. Γελ κπνξεί λα επαλππνβιεζεί, θαηά ηηο ίδηεο πεξηπηψζεηο, αίηεκα γηα ην ίδην ζέκα, πξηλ
παξέιζεη δίκελν, αθφηνπ εθδφζεθε απνξξηπηηθή απφθαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ, εθηφο εάλ γίλεηαη επίθιεζε
λεψηεξσλ ζηνηρείσλ. ηηο ίδηεο πεξηπηψζεηο, εάλ ν Πξφεδξνο δελ ζπγθαιέζεη ην ζπκβνχιην ην αξγφηεξν
έμη (6) εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, ην ζπκβνχιην ζπλέξρεηαη κεηά απφ πξφζθιεζε εθείλσλ
πνπ ππέβαιαλ ηελ αίηεζε θαη απνθαζίδεη γηα ηα ζέκαηα πνπ είρε δεηεζεί ε ζχγθιεζή ηνπ.
ζη) Όπνηε ππάξρνπλ θαηεπείγνπζεο πεξηπηψζεηο, νη νπνίεο δηθαηνινγνχλ ηελ άκεζε ζχγθιεζε ηνπ
ζπκβνπιίνπ γηα νξηζκέλα ζέκαηα. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε πξφζθιεζε κπνξεί λα επηδνζεί ή λα
γλσζηνπνηεζεί ηελ εκέξα ηεο ζπλεδξίαζεο. ηελ πξφζθιεζε αλαθέξεηαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε
ζπλεδξίαζε έρεη θαηεπείγνληα ραξαθηήξα. Πξηλ απφ ηε ζπδήηεζε, ην ζπκβνχιην απνθαίλεηαη γηα ην
θαηεπείγνλ ησλ ζεκάησλ ζχκθσλα κε ηε παξάγξ. 5 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010.
2. Αλ ν Πξφεδξνο παξαιείςεη αδηθαηνιφγεηα δχν ζπλερείο θνξέο λα θαιέζεη ην ζπκβνχιην, είλαη
δπλαηφλ κε απφθαζε ηνπ Διεγθηή Ννκηκφηεηαο λα ηεζεί ζε αξγία θαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο λα
θεξπρζεί έθπησηνο, απφ ην πξνεδξηθφ αμίσκα, ζχκθσλα κε ηελ πεηζαξρηθή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 234
ηνπ Ν.3852/2010.
3. ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πξνζθαιείηαη ν Γήκαξρνο Αλ δελ πξνζθιεζεί, νη
ζρεηηθέο απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη άθπξεο. ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ δεκνηηθνχ
ζπκβνπιίνπ πξνζθαινχληαη νη πξφεδξνη ησλ ηνπηθψλ θαη δεκνηηθψλ θνηλνηήησλ, θαζψο θαη ν
εθπξφζσπνο ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο φηαλ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε πεξηιακβάλνληαη εηδηθά
ζέκαηα, πνπ αθνξνχλ ηηο αληίζηνηρεο θνηλφηεηεο. Γηα ηα ζέκαηα απηά, ηα αλσηέξσ πξφζσπα κεηέρνπλ
ζηε ζπδήηεζε κε δηθαίσκα ςήθνπ. ε πεξίπησζε κε πξφζθιεζεο, ε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ
ζπκβνπιίνπ είλαη άθπξε.
4. Οη ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ δηεμάγνληαη, εθηφο εμαηξέζεσλ, θαηά ηηο απνγεπκαηηλέο
έσο βξαδηλέο ψξεο.
5. Ζ πξφζθιεζε ζχκθσλα κε ηε παξάγξ. 4 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010 δεκνζηεχεηαη ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ. Ζ πξφζθιεζε είλαη δπλαηφλ λα δεκνζηεχεηαη θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα.
Δπηδίδεηαη κε απνδεηθηηθφ επίδνζεο, κε ηειενκνηφηππν (fax), ή άιιν ειεθηξνληθφ κέζν ή γλσζηνπνηείηαη
ζην Γήκαξρν θαη ζηνπο ζπκβνχινπο, ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα πνπ
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νξίδεηαη γηα ηε ζπλεδξίαζε, απφ ππάιιειν ηνπ Γήκνπ. ε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ πκβνχινπ, ε
πξφζθιεζε επηδίδεηαη ζε πξφζσπν πνπ ηπρφλ ζπγθαηνηθεί κε απηφλ. Αλ ν χκβνπινο δελ θαηνηθεί ζηελ
έδξα ηνπ Γήκνπ, νθείιεη λα δειψζεη ζηνλ Πξφεδξν ηε δηεχζπλζή ηνπ θαη λα νξίζεη αληίθιεην ζηελ έδξα
ηνπ Γήκνπ, φπνπ ζα επηδίδνληαη νη πξνζθιήζεηο, θαζψο επίζεο νπνηνδήπνηε πξφζθνξν κέζν ηεο
επηινγήο ηνπ, γηα ηε γλσζηνπνίεζε ησλ πξνζθιήζεσλ. Αλ δελ νξίζεη αληίθιεην ή πξφζθνξν κέζν γηα ηε
γλσζηνπνίεζε, αξθεί ε δεκνζίεπζε ηεο πξφζθιεζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ ή ζην δεκνηηθφ
θαηάζηεκα.
6. Αλ πθίζηαληαη ιφγνη αλσηέξαο βίαο, πνπ δελ επηηξέπνπλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλεδξίαζεο ζην
ρξφλν πνπ είρε νξηζζεί κε ηελ πξφζθιεζε, ηφηε ν Πξφεδξνο γλσζηνπνηεί ζηνπο πκβνχινπο, 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.
Β) ύγθιεζε από ην 1/3 ησλ κειώλ ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ ή από ην ζύλνιν ησλ
ζπκβνύισλ ηεο κεηνςεθίαο.
Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην ζπγθαιείηαη επίζεο θαη απφ ηνπο ζπκβνχινπο πνπ έρνπλ ππνβάιεη αίηεζε γηα
ζχγθιεζε (ην 1/3 ηνπιάρηζηνλ ησλ κειψλ ηνπ ή ην ζχλνιν ησλ ζπκβνχισλ ηεο κεηνςεθίαο), αλ ν
Πξφεδξνο δελ θαιέζεη ην ζπκβνχιην ζε έμη (6) εξγάζηκεο εκέξεο ην αξγφηεξν, κεηά ηελ ππνβνιή ηεο
αηηήζεσο, δειαδή, αλ κέρξη ηφηε δελ έρεη εθδψζεη θαη απνζηείιεη ηελ πξφζθιεζε.
Άξζξν 5
Σόπνο πλεδξίαζεο
1. Οη ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη δεκφζηεο θαη γίλνληαη ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα ππφ
ηελ πξνεδξία ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.
2. 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.
3. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην κπνξεί κε ηελ πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ
κειψλ ηνπ λα απνθαζίζεη 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.
4. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα ζπλεδξηάδεη εθηφο ηεο έδξαο ηνπ, ζηηο
έδξεο ησλ ηνπηθψλ θαη δεκνηηθψλ θνηλνηήησλ, χζηεξα απφ απφθαζε ησλ ηξηψλ πέκπησλ (3/5) ηνπ
ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ ζχκθσλα λε ηε παξάγξ.10 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010.
Άξζξν 6
Απαξηία – Λήςε Απνθάζεσλ
1. Σν δεκνηηθφ ζπκβνχιην ζπλεδξηάδεη λφκηκα εθφζνλ έρεη απαξηία. Πξνυπφζεζε ηεο απαξηίαο είλαη λα
έρνπλ θιεζεί λφκηκα, έγθαηξα θαη θαλνληθά φια ηα κέιε ηνπ νξγάλνπ λα κεηάζρνπλ ζηε ζπλεδξίαζε. Ζ
έιιεηςε ή ε κε έγθαηξε θιήζε ζεξαπεχνληαη κφλνλ κε ηελ πξνζέιεπζε θαη ηε ζπκκεηνρή ζηε
ζπλεδξίαζε ηνπ κε θιεζέληνο.
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
ρσξίο λα ππνινγίδνληαη νη ηπρφλ θιεζέληεο θαη παξηζηάκελνη Πξφεδξνη ησλ Γεκνηηθψλ θαη Σνπηθψλ
πκβνπιίσλ.
3. Αλ κεηά απφ δχν ζπλερείο πξνζθιήζεηο ην ζπκβνχιην 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.
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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 πνπ
κέιε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 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 ηεο αξγίαο.
5. Γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ε απαξηία θαη νη απαξαίηεηεο πιεηνςεθίεο
ππνινγίδνληαη κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ πνπ έρνπλ νξθηζζεί θαη εγθαηαζηαζεί,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ησλ άξζξσλ 9 θαη 52 ηνπ Ν.3852/2010.
6. Σα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ πνπ ήηαλ παξφληα θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη κε ηελ παξνπζία
ηνπο ππήξμε απαξηία θη αλ αθφκα κεηαγελέζηεξα απνρσξήζνπλ, ζεσξνχληαη παξφληα κέρξη ην ηέινο ηεο
ζπλεδξίαζεο, σο πξνο ηελ χπαξμε απαξηίαο. Ζ απαξηία απηή ζεσξείηαη φηη ζπληξέρεη γηα φια ηα ζέκαηα
πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
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 Σνπηθή θαη
Γεκνηηθή θνηλφηεηα ζηνλ αξηζκφ ησλ ςήθσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ιήςε ηεο απφθαζεο απηήο,
πξνζκεηξείηαη θαη ε ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Σνπηθήο θαη Γεκνηηθήο θνηλφηεηαο, θαζψο θαη ηνπ
εθπξφζσπνπ ηεο Σνπηθήο θνηλφηεηαο, αληίζηνηρα, ζχκθσλα κε ηε παξάγξ. 8 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ
Ν.3852/2010
8. Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο απνρψξεζαλ κέιε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηε ιήςε
απφθαζεο ε απαηηνχκελε πιεηνςεθία δελ ππνινγίδεηαη επί ησλ πξαγκαηηθά παξφλησλ κειψλ θαηά ηε
ςεθνθνξία, αιιά βάζεη ηνπ αξηζκνχ ησλ κειψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απαξηία.
9. Αλ κέινο ηνπ ζπκβνπιίνπ αξλεζεί λα ςεθίζεη, ή δειψζεη απψλ πξνθεηκέλνπ λα αξλεζεί ςήθν, ή
δψζεη ιεπθή ςήθν, ην κέινο ινγίδεηαη παξφλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε θαη ηφζν ε άξλεζε ή ε δήισζε
απνπζίαο, φζν θαη ε ιεπθή ςήθνο ινγίδνληαη σο αξλεηηθέο ςήθνη.
10. Ο Γήκαξρνο κεηέρεη ζηηο ζπδεηήζεηο ηνπ ζπκβνπιίνπ ρσξίο ςήθν. Όηαλ απνπζηάδεη ή θσιχεηαη
αλαπιεξψλεηαη λνκίκσο, ρσξίο ν αλαπιεξσηήο ηνπ λα ζηεξείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ, θαηά ηε ιήςε
απνθάζεσλ απφ ην ζπκβνχιην.
11. Οη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε θαλεξή ςεθνθνξία γηα θάζε ζέκα μερσξηζηά, θαηά ηελ νπνία
θαινχληαη νη ζχκβνπινη νλνκαζηηθά θαη ηάζζνληαη ππέξ ηεο κηαο ή ηεο άιιεο δηακνξθσζείζαο
πξφηαζεο. ηελ πεξίπησζε ηεο θαλεξήο ςεθνθνξίαο είλαη δπλαηφλ ν Πξφεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ λα
δεηήζεη γηα κία θνξά επηβεβαίσζε ηεο ςεθνθνξίαο. Οη ςεθνθνξίεο γίλνληαη κε αλάηαζε ηνπ ρεξηνχ ή κε
νλνκαζηηθή θιήζε, φηαλ ην θξίλεη ζθφπηκν ν Πξφεδξνο. Απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη κε κπζηηθή
ςεθνθνξία, φπνπ δελ ην επηηάζζεη ν λφκνο, είλαη άθπξεο. ηελ πεξίπησζε ηεο κπζηηθήο ςεθνθνξίαο, ε
δηαινγή ησλ ςήθσλ γίλεηαη απφ ηνλ γξακκαηέα ηνπ πκβνπιίνπ θαη ε αλαθνίλσζε ηνπ απνηειέζκαηνο
απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ πκβνπιίνπ. Γηαθνπή ηεο ςεθνθνξίαο δελ επηηξέπεηαη γηα λα δηθαηνινγήζεη ν
ζχκβνπινο ηελ ςήθν ηνπ.
12. Ζ ζπλεδξίαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ κπνξεί λα δηαθνπεί κε απφθαζή ηνπ θαη λα ζπλερηζηεί ζε
άιιε ζπλεδξίαζε, 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.
Άξζξν 7
Πξαθηηθά πλεδξηάζεσλ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
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
«πξαθηηθνγξάθνπ» πνπ έρεη νξηζηεί γηα ην ζθνπφ απηφ. ηα πξαθηηθά θαηαρσξνχληαη νη ζπδεηήζεηο, νη
ςεθνθνξίεο, νη απνθάζεηο θαη νη κεηνςεθνχζεο γλψκεο γηα θάζε ζέκα.
2. Σα πξαθηηθά θαηαξηίδνληαη κε ηε βνήζεηα καγλεηνθσληθήο ζπζθεπήο ή «βίληεν» ή κε θάζε άιιν
πξφζθνξν ειεθηξνληθφ κέζν. Ο εθηειψλ ρξέε «πξαθηηθνγξάθνπ» δεκνηηθφο ππάιιεινο δχλαηαη λα
ηεξεί παξάιιεια θαη πξφρεηξα ζπλνπηηθά πξαθηηθά, κε επζχλε ηνπ Γξακκαηέα ηνπ Γεκνηηθνχ
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πκβνπιίνπ. Σα απνκαγλεηνθσλεκέλα ή απνκαγλεηνζθνπεκέλα θείκελα κεηαθέξνληαη, άκεζα, ζε
θχιια ραξηηνχ, αθνχ πξψηα έρνπλ αξηζκεζεί θαη κνλνγξαθεζεί απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ. ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ βηβιηνδεηνχληαη κε επζχλε ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ Γξακκαηέα ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. Αλ ζε θάπνηα ζπλεδξίαζε δελ είλαη δπλαηή ε ρξήζε καγλεηνθσληθήο ζπζθεπήο
ή «βίληεν», ηα πξφρεηξα πξαθηηθά πνπ ηεξνχληαη, αληηγξάθνληαη ζε θχιια ραξηηνχ, κνλνγξάθνληαη απφ
ηνλ Πξφεδξν θαη αξηζκνχληαη, κε ηξφπν ψζηε ε αξίζκεζή ηνπο λα απνηειεί ζπλέρεηα ηεο αξίζκεζεο ησλ
απνκαγλεηνθσλεκέλσλ ή απνκαγλεηνζθνπεκέλσλ θεηκέλσλ θαη βηβιηνδεηνχληαη καδί κε απηά. Σα
πξφρεηξα θαη ηα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά ππνγξάθνληαη απφ φια ηα κέιε πνπ κεηέρνπλ ζηε
ζπλεδξίαζε. Ζ άξλεζε ππνγξαθήο θαη ε αηηία ηεο, αλαθέξνληαη ζηα πξαθηηθά. Ζ κε ππνγξαθή ησλ
πξαθηηθψλ δελ επεξεάδεη ην θχξνο ηεο απφθαζεο.
3. Σα πξαθηηθά ηεο θάζε ζπλεδξίαζεο, φπσο θαη θάζε απφθαζε, παίξλνπλ αχμνληα αξηζκφ. Κάζε
ρξφλν αξρίδεη λέα αξίζκεζή ηνπο.
4. Οπνηνζδήπνηε Γεκνηηθφο χκβνπινο δεηήζεη, κπνξεί λα ιάβεη αληίγξαθα ησλ πξαθηηθψλ ή λα ιάβεη
πιήξε γλψζε απηψλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη δπζρεξήο ε έθδνζε αληηγξάθσλ. Όπνηνο έρεη εηδηθφ
έλλνκν ζπκθέξνλ κπνξεί λα δεηήζεη εγγξάθσο, θπξσκέλα αληίγξαθα ζπγθεθξηκέλσλ πξαθηηθψλ θαη
απνθάζεσλ ή λα ιάβεη πιήξε γλψζε απηψλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη δπζρεξήο ε έθδνζε αληηγξάθσλ.
Άξζξν 8
Γεκνζίεπζε Απνθάζεσλ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
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.
Οη αηνκηθνχ πεξηερνκέλνπ απνθάζεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ δεκνζηεχνληαη ζε πεξίιεςε θαη
θνηλνπνηνχληαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν.
2. Οη απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ Γεκνηηθέο ή Σνπηθέο θνηλφηεηεο είλαη δπλαηφλ λα αλαξηνχληαη ζηα
δεκνηηθά θαηαζηήκαηα θαη ζηηο έδξεο φισλ ησλ δεκνηηθψλ ελνηήησλ ηνπ Γήκνπ.
3. Αλ απφ άιιεο δηαηάμεηο πξνβιέπεηαη εηδηθφο ηξφπνο δεκνζίεπζεο ησλ απνθάζεσλ ηνπ δεκνηηθνχ
ζπκβνπιίνπ, αθνινπζείηαη ν ηξφπνο απηφο.
4. Ο Γήκνο δηαζέηεη επίζεκε ηζηνζειίδα. ε απηήλ, πέξαλ απφ φζα εηδηθφηεξα αλαθέξνληαη ζηνλ
Ν.3852/2010, αλαξηψληαη ζε θάζε πεξίπησζε φιεο νη απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζχκθσλα
κε ηα φζα εηδηθφηεξα νξίδνληαη ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξ.3 ηνπ άξζξνπ 71 ηνπ
Ν.3852/2010.
5. Οη απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζέκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο
δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 225 ηνπ Ν. 3852/2010, απνζηέιινληαη ππνρξεσηηθά κέζα ζε πξνζεζκία
δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηε ζπλεδξίαζε ζηελ Απηνηειή Τπεξεζία Δπνπηείαο Ο.Σ.Α., καδί κε
αληίγξαθν ηνπ απνδεηθηηθνχ δεκνζίεπζεο θαη ηα αλαγθαία έγγξαθα ζηνηρεία γηα ηε λφκηκε έθδνζή ηνπο,
πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί αξκνδίσο ε λνκηκφηεηά ηνπο.
Άξζξν 9
Λεηηνπξγία Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
1. Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην ζπλέξρεηαη ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε ηε ζπγθεθξηκέλε ψξα θαη εκέξα πνπ
νξίδεηαη ζηελ πξφζθιεζε.
2. Ο Γξακκαηέαο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο εθθσλεί ηνλ θαηάινγν
ησλ παξφλησλ, θαηαγξάθεη ηνπο απφληεο απφ ηε ζπλεδξίαζε θαη ζεκεηψλεη εάλ είλαη δηθαηνινγεκέλνη ή
φρη. Αθνχ δηαπηζησζεί απαξηία, ν Πξφεδξνο θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη δηεπζχλεη ηε
ζπδήηεζε. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο ν Γξακκαηέαο ζεκεηψλεη ηνπο ππνςήθηνπο νκηιεηέο, ηελ
ςήθν ησλ ζπκβνχισλ θαη θαηαγξάθεη φζνπο ζπκβνχινπο απνρσξνχλ απφ ηε ζπλεδξίαζε.
3. Μεηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ν Πξφεδξνο αλαθνηλψλεη ζην ζψκα θάζε έγγξαθν πνπ απεπζχλεηαη
ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην, ρσξίο λα γεληθεχεηαη ε ζπδήηεζε πάλσ ζ΄ απηφ.
4. ηε ζπλέρεηα ν Γήκαξρνο κπνξεί λα πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε αλαθνίλσζε, ελεκέξσζε ή πξφηαζε πξνο
ην Γεκνηηθφ πκβνχιην. Μεηά ην Γήκαξρν, νη επηθεθαιήο ησλ δεκνηηθψλ παξαηάμεσλ ηεο κεηνςεθίαο,
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θαηά ηε ζεηξά ηεο δχλακήο ηνπο, θαη ζηελ ζπλέρεηα νη ινηπνί Γεκνηηθνί χκβνπινη θαη νη ηπρφλ
ζπκκεηέρνληεο Πξφεδξνη ησλ Γεκνηηθψλ θαη Σνπηθψλ πκβνπιίσλ κπνξνχλ λα πξνβνχλ ζε
αλαθνηλψζεηο πξνο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ή λα απεπζχλνπλ εξσηήζεηο πξνο ην Γήκαξρν ή ηνλ αξκφδην,
αλάινγα κε ην ζέκα Αληηδήκαξρν. Οη εξσηήζεηο αθνξνχλ ηελ αίηεζε θαη κφλν πιεξνθνξηψλ, γηα
εηδήζεηο ή πεξηζηαηηθά, γηα ην αλ έιαβε γλψζε ν Γήκαξρνο θαη πνηα κέηξα έιαβε ή πξνηίζεηαη λα ιάβεη.
Οη εξσηήζεηο θαηαηίζεληαη γξαπηψο ζην Γξαθείν ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη πάλησο φρη θαηά ηελ
εκέξα ηνπ πκβνπιίνπ. Γηα ηελ αλάπηπμε θάζε εξψηεζεο παξέρεηαη ρξφλνο ηξηψλ (3) ιεπηψλ. Αλ ν
εξσηψκελνο δειψζεη ζηνλ Πξφεδξν φηη αληηθεηκεληθά δελ είλαη ζε ζέζε λα απαληήζεη θαη’ απηήλ ηελ
ζπλεδξίαζε θαη δεηήζεη αλαβνιή, ε εξψηεζε αλαβάιιεηαη γηα ην επφκελν ή κεζεπφκελν Γεκνηηθφ
πκβνχιην θαη αλαθνηλψλεηαη απηφ, απφ ηνλ Πξφεδξν ζηνλ εξσηψληα. ε αληίζεηε πεξίπησζε,
αθνινπζεί ε δηαδηθαζία ησλ απαληήζεσλ, ρσξίο δηάινγν.
5. Σπρφλ πξνηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη απφ ηνπο αλαθεξφκελνπο δελ επηηξέπεηαη λα ζπδεηεζνχλ θαηά ηελ
ίδηα ζπλεδξίαζε, εθηφο αλ ραξαθηεξηζζνχλ σο θαηεπείγνλ ζέκα απφ ην ίδην ην Γεκνηηθφ πκβνχιην,
νπφηε θαη εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010 θαη ε ζπδήηεζε
πξνεγείηαη ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Ο ρξφλνο γηα ηε ζπδήηεζε ησλ εξσηήζεσλ θαη ησλ
εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζεκάησλ δελ κπνξεί λα μεπεξλά ηε κία ψξα.
6. Σν δεκνηηθφ ζπκβνχιην έρεη δηθαίσκα λα απνθαζίδεη, κεηά απφ ζρεηηθή πξφηαζε-εηζήγεζε ηνπ
πξνέδξνπ ή ηνπ δεκάξρνπ 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. Καηά
πξνηεξαηφηεηα θαη πάληα κεηά ηνλ Γήκαξρν εθθξάδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο νη επηθεθαιήο ησλ παξαηάμεσλ,
ζχκθσλα κε ηε ζεηξά εθινγήο, ζχκθσλα κε ηε παξάγξ. 7 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010.
7. 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 Γεκνηηθφ χκβνπιν ή ππεξεζηαθφ παξάγνληα, πνπ ζα
αλαιχζεη ην ζέκα. Αλάινγα κε ην ζέκα πνπ ζπδεηείηαη, ν Πξφεδξνο έρεη ην δηθαίσκα λα θαιεί ζηε
ζπλεδξίαζε δεκνηηθνχο ππαιιήινπο, εθπξνζψπνπο θνξέσλ ή ηδηψηεο, πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάινπλ κε ηηο
ηνπνζεηήζεηο ηνπο ζηελ θαιχηεξε δηακφξθσζε ηεο απφθαζεο.
8. Ζ εηζήγεζε ζε θάζε ζέκα δελ κπνξεί ρξνληθά λα μεπεξλά ηα δέθα (10) ιεπηά ηεο ψξαο. Μεηά ην πέξαο
ηεο εηζήγεζεο, θαηαξηίδεηαη απφ ηνλ Γξακκαηέα θαηάινγνο νκηιεηψλ θαη ν ιφγνο δίλεηαη ζ’ απηνχο θαηά
ηε ζεηξά εγγξαθήο, πξνεγνπκέλσλ ησλ επηθεθαιήο ησλ δεκνηηθψλ παξαηάμεσλ θαηά ηε ζεηξά ηεο
δχλακεο θάζε δεκνηηθήο παξάηαμεο. Ζ δηάξθεηα ηεο πξσηνκηιίαο δελ μεπεξλά ηα επηά (7) ιεπηά ηεο
ψξαο γηα ηνπο επηθεθαιήο ησλ δεκνηηθψλ παξαηάμεσλ θαη πέληε (5) γηα ηνπο ινηπνχο Γεκνηηθνχο
πκβνχινπο. Σπρφλ δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο έπνληαη ηεο εηζήγεζεο θαη πξνεγνχληαη ησλ
ηνπνζεηήζεσλ ησλ νκηιεηψλ.
9. Αθνχ εμαληιεζεί ν θαηάινγνο ησλ νκηιεηψλ κε ηηο πξσηνκηιίεο, ν Πξφεδξνο δηαηππψλεη ηελ νξηζηηθή
πξφηαζε πξνο ςήθηζε ηνπ ζέκαηνο, φπσο δηακνξθψζεθε κε ηηο ηξνπνινγίεο πνπ πηζαλφλ έρνπλ επέιζεη.
Δπί ηεο ηειηθήο απηήο πξφηαζεο, έρνπλ δηθαίσκα λα δεπηεξνινγήζνπλ φζνη νκίιεζαλ, ρσξίο λα
μεπεξάζνπλ ηα ηξία (3) ιεπηά ηεο ψξαο.
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.
Ο εηζεγεηήο, εθφζνλ θξίλεη απαξαίηεην, δεπηεξνινγεί γηα πέληε ιεπηά ηεο ψξαο.
Σέινο, κεηά ηελ εμάληιεζε ηνπ ζέκαηνο, ν Πξφεδξνο επαλαιακβάλεη ηελ πξφηαζε ή ηηο πξνηάζεηο θαη
γίλεηαη ςεθνθνξία.
10. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ησλ ζεκάησλ, νη νκηιεηέο πνπ ηνπνζεηνχληαη απεπζχλνληαη πξνο ην
ζψκα θαη φρη πξνζσπηθά. Ο νκηιεηήο δελ δηαθφπηεηαη, παξά κφλν αλ καθξεγνξεί ππέξ ην δένλ είηε
ζπλερίδεη λα νκηιεί εθηφο ζέκαηνο ή εθηξέπεηαη ζε πξνζσπηθέο επηζέζεηο θαη χβξεηο. ηελ πεξίπησζε
απηή ν Πξφεδξνο δηθαηνχηαη λα ηνλ δηαθφςεη ή θαη λα ηνπ αθαηξέζεη ην ιφγν.
11. Όπνηνο δεηήζεη λα απαληήζεη ζε πξνζσπηθφ δήηεκα πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηε δηάξθεηα ηεο
ζπλεδξίαζεο, ν Πξφεδξνο ηνπ δίδεη ην ιφγν, αθνχ πξνζδηνξίζεη επαθξηβψο ην πξνζσπηθφ δήηεκα ζε έλα
ιεπηφ θαη ε νκηιία ηνπ δελ κπνξεί λα μεπεξάζεη ηα ηξία ιεπηά.
12. Ο Γεκνηηθφο χκβνπινο νθείιεη λα ζπκπεξηθέξεηαη κε εππξέπεηα θαη ακνηβαίν πξνο ηνπο άιινπο
ζεβαζκφ. Γελ επηηξέπεηαη λα εθηξέπεηαη ζε χβξεηο ή θαηαθξνλεηηθέο εθδειψζεηο θαη πξνζσπηθέο
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επηζέζεηο θαη λα δηαηαξάζζεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο ζπλεδξίαζεο. Ο Πξφεδξνο θαιεί ηνλ
εθηξεπφκελν λα αλαθαιέζεη ή λα αλαηξέζεη ηηο χβξεηο, θαη ζε πεξίπησζε άξλεζεο, ηνλ θαιεί ζηελ ηάμε
θαη ηνπ αθαηξεί ην ιφγν.
13. Ο Γεκνηηθφο χκβνπινο δηθαηνχηαη λα ζέζεη ζέκα δηαδηθαζίαο θαηά ηε ζπδήηεζε, αλ θαηά ηελ θξίζε
ηνπ παξαβηάδεηαη ν Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο θαη λα δεηήζεη λα απνθαλζεί ην ζπκβνχιην. ηελ
πεξίπησζε απηή ν Πξφεδξνο ζέηεη άκεζα ην ζέκα γηα ςήθηζε θαη ην ζπκβνχιην απνθαίλεηαη ρσξίο
αγνξεχζεηο θαη δηαινγηθέο ζπδεηήζεηο. 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.
14. Αλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο ζπλεδξίαζεο δεκηνπξγεζνχλ ζφξπβνη πνπ παξαθσιχνπλ ηελ νκαιή
ζπλέρηζή ηεο, ν Πξφεδξνο πξνεηδνπνηεί φηη ζα ηε δηαθφςεη 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.
15. 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 θαζέλα απφ απηνχο πνπ δηαηαξάζζεη ηελ ηάμε ή
παξαθσιχεη ηε ζπλεδξίαζε ή θαη λα δηαηάμεη ηελ εθθέλσζε ηεο αίζνπζαο απφ ην αθξναηήξην.
16. ηνπο δεκνζηνγξάθνπο, θαη γεληθά ζε φια ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, παξέρεηαη θάζε
δηεπθφιπλζε. Δπηηξέπεηαη ε ξαδηνθσληθή θαη ηειενπηηθή θάιπςε ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ.
Άξζξν 10
Τπνρξεώζεηο θαη Γηθαηώκαηα Γεκνηηθώλ πκβνύισλ
1. Οη Γεκνηηθνί χκβνπινη έρνπλ ππνρξέσζε λα κεηέρνπλ ζε φιεο ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ δεκνηηθνχ
ζπκβνπιίνπ θαη λα ελεκεξψλνπλ ζε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπο ηνλ Πξφεδξν. Έρνπλ ππνρξέσζε λα
κεηέρνπλ ζε φια ηα φξγαλα θαη ηηο επηηξνπέο, ζηηο νπνίεο ηνπο έρεη εθιέμεη ην ζπκβνχιην, θαη λα
εθηεινχλ ηα θαζήθνληά πνπ ηνπο έρνπλ αλαηεζεί κε επηκέιεηα.
2. Ο Γεκνηηθφο χκβνπινο εθθξάδεη ηε γλψκε ηνπ θαη ςεθίδεη κε απφιπηε ειεπζεξία, απνβιέπνληαο
πάληνηε ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ ζπκθέξνληνο ηνπ ζπλφινπ ησλ δεκνηψλ θαη θαηνίθσλ ηνπ δήκνπ.
Μεξηκλά θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ γηα ηελ ηήξεζε ησλ αξρψλ ηεο λνκηκφηεηαο, ηεο
δηαθάλεηαο, ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο.
4. Αλ έλαο χκβνπινο απνπζηάδεη αδηθαηνιφγεηα απφ ηξεηο (3) ζπλερείο ζπλεδξηάζεηο ηνπ δεκνηηθνχ
ζπκβνπιίνπ, ν Πξφεδξνο νθείιεη λα ελεκεξψζεη γηα απηφ ηνλ Διεγθηή Ννκηκφηεηαο, ν νπνίνο κπνξεί λα
ηνλ ζέζεη ζε αξγία κε απφθαζε ηνπ θαη, ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο, λα ηνλ θεξχμεη έθπησην.
5. Αλ έλαο χκβνπινο δελ εθηειεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ γηα δηάζηεκα πνπ ππεξβαίλεη ηνπο ηξεηο (3)
ζπλερείο κήλεο κέζα ζην έηνο, ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ν Διεγθηήο Ννκηκφηεηαο ηνλ
θεξχζζεη έθπησην.
6. Γεκνηηθφο χκβνπινο δελ κπνξεί λα κεηάζρεη ζηε ζπδήηεζε ελφο ζέκαηνο ή ζηελ θαηάξηηζε ιήςεο
απφθαζεο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή λα ζπκκεηέρεη ζε γλσκνδνηηθά ζπιινγηθά φξγαλα, ηα νπνία
γλσκνδνηνχλ γηα ζέκα πνπ ζα εηζαρζεί ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην, εθφζνλ ν ίδηνο ή ζπγγελήο ηνπ έσο ην
δεχηεξν βαζκφ εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο έρεη πιηθφ ή εζηθφ ζπκθέξνλ. Ο Γεκνηηθφο χκβνπινο 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 χκβνπινο πνπ έιαβε κέξνο ζηε ζπλεδξίαζε δηαπξάηηεη ζνβαξή παξάβαζε
θαζήθνληνο θαη ηηκσξείηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 234 ηνπ Ν.3852/2010.
7. Οη Γεκνηηθνί χκβνπινη 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. Γεκνηηθφο χκβνπινο κπνξεί λα θαηαζέηεη γξαπηέο εξσηήζεηο, πξνο ην Γήκαξρν ή ηνλ αξκφδην,
αλάινγα κε ην ζέκα Αληηδήκαξρν, νη νπνίεο απαληψληαη εγγξάθσο ή πξνθνξηθψο εληφο κελφο. Αλ ηελ
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εξψηεζε ππνβάιινπλ πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο, ηφηε ε εξψηεζε ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξψην ππνγξάθνληα.
9. Γεκνηηθνί χκβνπινη πνπ είλαη αληηδήκαξρνη, κέιε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο
Εσήο, πξφεδξνη δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ ησλ δεκνηηθψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ ή
επηρεηξήζεσλ ΟΣΑ ή πλδέζκσλ νθείινπλ, θάζε ρξφλν, θαηά ην δηάζηεκα ηεο ζεηείαο ηνπο θαη γηα ηξία
ρξφληα κεηά ηε ιήμε ηεο λα ππνβάιινπλ ζηνλ Αληηεηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ δήισζε πεξηνπζηαθήο
θαηάζηαζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 3213/ 2003.
10. Με πξσηνβνπιία ηνπ Γξακκαηέα ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, απεπζχλεηαη θάζε ρξφλν πξφζθιεζε
ζηα κέιε ηνπ γηα πξναηξεηηθή δήισζε ηεο πεξηνπζηαθήο ηνπο θαηάζηαζεο. Ζ δήισζε ππνβάιιεηαη ζην
Γξαθείν ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ζπλνδεπφκελε απφ ππεχζπλε δήισζε απνδνρήο
δεκνζηνπνίεζεο ησλ ζηνηρείσλ ηεο πεξηνπζηαθήο ηνπο θαηάζηαζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ.
Άξζξν 11
ύζηαζε Δπηηξνπώλ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.
χκθσλα κε ην άξζξν 70 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87/2010 ηεχρνο Α’)
1. Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην, κε απφθαζή ηνπ, κπνξεί λα ζπγθξνηεί επηηξνπέο, γηα ηελ επεμεξγαζία θαη
εηζήγεζε ζεκάησλ ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ θαη φιεο φζεο πξνβιέπνληαη απφ ην Νφκν.
2. ηνπο ηνπξηζηηθνχο δήκνπο ζπγθξνηείηαη επηηξνπή γηα ηελ επεμεξγαζία θαη εηζήγεζε ζην δεκνηηθφ
ζπκβνχιην ζεκάησλ ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο θαη πξνβνιήο ηνπ δήκνπ.
3. Οη επηηξνπέο απνηεινχληαη απφ ηαθηηθά ή θαη αλαπιεξσκαηηθά κέιε, ηα νπνία κπνξεί είλαη Γεκνηηθνί
χκβνπινη, ηδηψηεο θαη ππάιιεινη ηνπ δήκνπ, πνπ πξνηείλνληαη απφ φιεο ηηο δεκνηηθέο παξαηάμεηο. Ο
αξηζκφο ησλ κειψλ θαζνξίδεηαη απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην.
4. Οη Δπηηξνπέο ζπγθαινχληαη ζε πξψηε ζπλεδξίαζε απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη
εθιέγνπλ Πξφεδξν θαη Γξακκαηέα. Ωο Πξφεδξνο εθιέγεηαη δεκνηηθφο ζχκβνπινο. Ο Πξφεδξνο θαη ν
Αληηπξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, φηαλ κεηέρνπλ ζηηο επηηξνπέο, πξνεδξεχνπλ ζηηο
ζπλεδξηάζεηο.
5. Θέκαηα πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ δεκάξρνπ, κπνξνχλ λα
παξαπεκθζνχλ ζε επηηξνπή κφλν κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, κε ηελ νπνία θαζνξίδεηαη θαη
πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή ζρεηηθήο κειέηεο ή εηζεγήζεσο. Θέκαηα πνπ εηζάγεη, πξνο ζπδήηεζε ε
νηθνλνκηθή ή ε επηηξνπή πνηφηεηαο δσήο, δελ παξαπέκπνληαη ζε επηηξνπή. Πιελ ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ,
ν πξφεδξνο δχλαηαη λα παξαπέκπεη ζε επηηξνπή νπνηνδήπνηε άιιν ζέκα θαη πξηλ απφ ηελ εγγξαθή ηνπ
ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε.
6. 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.
7. ηηο αλσηέξσ Δπηηξνπέο εθφζνλ θξηζεί αλαγθαίν κπνξεί λα νξίδεηαη, κε απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ,
Γεκνηηθφο Τπάιιεινο γηα ηε δηνηθεηηθή ηνπο ππνζηήξημε.
8. Σν πκβνχιην κπνξεί κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ λα θαηαξγεί ηηο επηηξνπέο ή λα θαηαξγεί ηνλ
Πξφεδξν απηψλ, ηα κέιε θαη ηε γξακκαηεηαθή ηνπο ππνζηήξημε.
Άξζξν 12
Γεκνηηθέο Παξαηάμεηο
1. Σα κέιε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ δηαθξίλνληαη ζε δεκνηηθέο παξαηάμεηο, αλάινγα κε ην ζπλδπαζκφ
πνπ έρνπλ εθιεγεί, εθφζνλ απηφο ν ζπλδπαζκφο έρεη εθιέμεη ηνπιάρηζηνλ έλα ζχκβνπιν. Δπηθεθαιήο ηεο
δεκνηηθήο παξάηαμεο είλαη ν ζχκβνπινο πνπ ήηαλ ππνςήθηνο δήκαξρνο θαη, ζηελ πεξίπησζε ζαλάηνπ,
παξαίηεζεο ή αδπλακίαο ηνπ, ν ζχκβνπινο πνπ εθιέγεηαη απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ δεκνηηθψλ
ζπκβνχισλ πνπ αλήθνπλ ζηελ παξάηαμε.
2. Μέινο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξεί κε γξαπηή δήισζή ηνπ πξνο ην Πξνεδξείν λα
αλεμαξηεηνπνηεζεί απφ ηε δεκνηηθή παξάηαμε, κε ηελ νπνία έρεη εθιεγεί, θαη λα παξακείλεη σο
αλεμάξηεηνο.
Δάλ 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.
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Σν κέινο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ 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 επηηξνπήο ή ηεο επηηξνπήο πνηφηεηαο δσήο, 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. Δίλαη δπλαηή, φκσο, ε επαλέληαμή ηνπ ζηελ παξάηαμε απφ ηελ νπνία
αλεμαξηεηνπνηήζεθε ή δηαγξάθεθε, εθφζνλ ηνχην γίλεη δεθηφ απφ ηα δχν ηξίηα (2/3) ησλ κειψλ ηεο
παξάηαμεο, πξνθεηκέλνπ γηα παξαηάμεηο πνπ έρνπλ ηνπιάρηζηνλ ηξία (3) κέιε θαη απφ φια ηα κέιε,
πξνθεηκέλνπ γηα παξαηάμεηο κε ιηγφηεξα απφ ηξία (3) κέιε ζχκθσλα κε ηε παξαγξ.6 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ
Ν.3852/2010.
3. Οη επηθεθαιήο ησλ δεκνηηθψλ παξαηάμεσλ ιακβάλνπλ ην ιφγν ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ ακέζσο κεηά ην Γήκαξρν θαη θαηά πξνηεξαηφηεηα έλαληη ησλ ινηπψλ δεκνηηθψλ
ζπκβνχισλ, πξνθεηκέλνπ λα πξνβνχλ ζε αλαθνηλψζεηο ή πξνηάζεηο πξνο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ή λα
απεπζχλνπλ εξσηήζεηο ή λα δεηήζνπλ ελεκέξσζε γηα θάπνην ζέκα. Μπνξνχλ επίζεο λα δεηνχλ
ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία απφ ην Γήκαξρν, ην Πξνεδξείν ηνπ Γ.., ηελ νηθνλνκηθή ή ηελ επηηξνπή
πνηφηεηαο δσήο θαη ηνπο Αληηδεκάξρνπο, γηα νπνηνδήπνηε ζέκα αθνξά ην Γήκν, γηα ηελ πιεξέζηεξε
ελεκέξσζή ηνπο θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ησλ κειψλ ηνπο.
4. ηηο επηηξνπέο πνπ ζπζηήλνληαη απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, γηα ηε κειέηε θαη εηζήγεζε
εμεηδηθεπκέλσλ ζεκάησλ, ζπκκεηέρνπλ εθπξφζσπνη φισλ ησλ δεκνηηθψλ παξαηάμεσλ, πνπ πξνηείλνληαη
απφ απηέο.
5. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ν Γήκαξρνο ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο επηθεθαιήο ησλ
δεκνηηθψλ παξαηάμεσλ γηα πξαθηηθά δεηήκαηα πνπ απνζθνπνχλ ζηε δηεπθφιπλζε ηεο απνζηνιήο ησλ
κειψλ ηνπο θαη ηελ ελ γέλεη ιεηηνπξγία ηνπο. Δηδηθφηεξα, κε επζχλε ηνπ Πξνέδξνπ, ηνπιάρηζηνλ κία
εκέξα πξηλ απφ ηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ή ηεο
Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο, βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε ησλ δεκνηηθψλ παξαηάμεσλ φιεο νη εηζεγήζεηο θαη
ηα ζηνηρεία ησλ ζεκάησλ πνπ ζα ζπδεηεζνχλ.
6. Οη επηθεθαιήο ησλ δεκνηηθψλ παξαηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξνχλ λα δεηνχλ δηα ηνπ
Πξνέδξνπ απφ ην Γήκαξρν, ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ή ηελ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο θαη ηνπο
Αληηδεκάξρνπο πιεξνθνξίεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία, πνπ είλαη ρξήζηκα γηα ηελ άζθεζε ησλ
θαζεθφλησλ ησλ κειψλ ηνπο. Οη παξαπάλσ νθείινπλ λα παξέρνπλ ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηα ζηνηρεία εληφο
κελφο.
7. Γηα ηελ απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία ησλ δεκνηηθψλ παξαηάμεσλ ε δεκνηηθή αξρή νθείιεη λα παξαρσξεί
ζε απηέο θαηάιιεια εμνπιηζκέλν ρψξν, θαζψο θαη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε.
Άξζξν 13
πκκεηνρή ζηηο ηνπηθέο ππνζέζεηο :
1) Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην, δηαζθαιίδεη, κε ηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλεη, ην δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηηο
παξερφκελεο απφ ην Γήκν ππεξεζίεο φισλ ησλ θαηνίθσλ, αλεμαξηήησο εζληθφηεηαο, ζξεζθείαο, θχινπ,
γιψζζαο, θπιεηηθήο ή θνηλσληθήο νκάδαο ζηελ νπνία αλήθνπλ.
2) Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην νξίδεη ηα κέιε θαη ζπγθξνηεί ηε δεκνηηθή επηηξνπή δηαβνχιεπζεο πνπ:
α) Γλσκνδνηεί ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ζρεηηθά κε ηα αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα θαη ηα πξνγξάκκαηα
δξάζεο ηνπ δήκνπ, ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα θαη ην ηερληθφ πξφγξακκα ηνπ δήκνπ.
β) Γλσκνδνηεί γηα ζέκαηα γεληθφηεξνπ ηνπηθνχ ελδηαθέξνληνο, πνπ παξαπέκπνληαη ζε απηή απφ ην
δεκνηηθφ ζπκβνχιην ή ηνλ δήκαξρν.
γ) Δμεηάδεη ηα ηνπηθά πξνβιήκαηα θαη ηηο αλαπηπμηαθέο δπλαηφηεηεο ηνπ δήκνπ θαη δηαηππψλεη γλψκε
γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ απηψλ.
δ) Γχλαηαη λα δηαηππψλεη παξαηεξήζεηο επί ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ θαλνληζηηθνχ ραξαθηήξα απνθάζεσλ
νη νπνίεο εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 79 ηνπ Κ.Γ.Κ..
Ζ δηαηχπσζε γλψκεο απφ ηε δεκνηηθή επηηξνπή δηαβνχιεπζεο δελ απνθιείεη ηελ παξάιιειε
ειεθηξνληθή δηαβνχιεπζε κε ηνπο πνιίηεο, κέζσ δηαδηθηχνπ. Οη πξνηάζεηο ηεο ειεθηξνληθήο
δηαβνχιεπζεο ζπγθεληξψλνληαη θαη ζπζηεκαηνπνηνχληαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ θαη
παξνπζηάδνληαη απφ ηνλ πξφεδξν ηεο δεκνηηθήο επηηξνπήο δηαβνχιεπζεο θαηά ηελ αληίζηνηρε
ζπλεδξίαζή ηεο.
3) Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην, ελζαξξχλεη κε ζπγθεθξηκέλα κέηξα ηε ζπκκεηνρή δεκνηψλ, ζπιινγηθψλ
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θνηλσληθψλ θνξέσλ θαη ηηο ελδηαθεξφκελεο νκάδεο πιεζπζκνχ πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ ζηε δεκνηηθή
επηηξνπή δηαβνχιεπζεο.
Άξζξν 14
Γεκνζηόηεηα – Αλαθνξέο θαη Πξνηάζεηο
Πιεξνθόξεζε Γεκνηώλ θαη Καηνίθσλ
1. 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 ελεκέξσζή ηνπο.
2. 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.
3. Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην απνθαίλεηαη επί αλαθνξψλ, εξσηήζεσλ θαη αηηήζεσλ, αξκνδηφηεηάο ηνπ, πνπ
ππνβάιινληαη ζε απηφ απφ Γεκφηεο θαη Καηνίθνπο ηνπ Γήκνπ, αηνκηθά ή ζπιινγηθά εληφο πξνζεζκίαο
ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ θαηάζεζή ηνπο.
4. Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην εμαζθαιίδεη ζηνπο δεκφηεο πιήξε πιεξνθφξεζε γηα ηα θάζε είδνπο
πξνβιήκαηα ηεο πεξηθέξεηάο ηνπ, θαζψο θαη γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ, αλαθνξηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε
θαη ιχζε ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ.
Άξζξν 15
Απνινγηζκόο Πεπξαγκέλσλ ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο
1. Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην ζπλεδξηάδεη θάζε ρξφλν ζε εηδηθή δεκφζηα ζπλεδξίαζε θαηά ηελ νπνία
γίλεηαη απνινγηζκφο ησλ πεπξαγκέλσλ ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο ζε φ,ηη αθνξά ηελ Γηνίθεζε ηνπ Γήκνπ, ηελ
εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο δεκνηηθήο δξάζεο θαη ηελ ελ γέλεη νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ Γήκνπ.
Ο ζπκπαξαζηάηεο ηνπ δεκφηε θαη ηεο επηρείξεζεο ζπληάζζεη εηήζηα έθζεζε. Ζ εηήζηα έθζεζε
παξνπζηάδεηαη απφ ηνλ ίδην θαη ζπδεηείηαη ζηελ εηδηθή δεκφζηα ζπλεδξίαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ
γηα ηνλ απνινγηζκφ ηεο δεκνηηθήο αξρήο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 217 ηνπ Κ.Γ.Κ., εληφο ηξηάληα
(30) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξ. 5 ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Ν. 3852/2010.
2. Ζ εηδηθή δεκφζηα ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πξαγκαηνπνηείηαη κέρξη ηελ 31ε Ηαλνπαξίνπ
ηνπ επφκελνπ έηνπο θαη θαινχληαη, κφλνλ, νη ζεζκνζεηεκέλνη ζπιινγηθνί θνξείο ηεο πφιεσο, φπσο,
επηζηεκνληθνί, εκπνξηθνί, ζπλδηθαιηζηηθνί θαη θνηλσληθνί, γηα ηελ επξχηεξε, δπλαηή, εθπξνζψπεζε ησλ
θαηνίθσλ θαη αλαθνηλψλεηαη πξηλ απφ δεθαπέληε (15) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν κε
επζχλε ηνπ Πξνέδξνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 217 ηνπ Ν. 3463/2006 θαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ
παξ. 14 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/2008 (ΦΔΚ 263/23.12.2008 ηεχρνο Α΄)
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. ηελ εηδηθή δεκφζηα ζπλεδξίαζε ηε ζπδήηεζε δηεπζχλεη ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. Ο
Γήκαξρνο εθ κέξνπο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ελεκεξψλεη ην αθξναηήξην γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο
Γεκνηηθήο 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 Γεκνηηθψλ θαη Σνπηθψλ πκβνπιίσλ. ηε ζπλέρεηα δίδεηαη ν
ιφγνο ζηνπο εθπξνζψπνπο ησλ θνξέσλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαηππψζνπλ παξαηεξήζεηο ζρεηηθέο κε ηνλ
απνινγηζκφ.
6. Μεηά ην πέξαο ηνπ απνινγηζκνχ πεπξαγκέλσλ, απφ ηνλ Γήκαξρν, θαηαξηίδεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ

ΑΔΑ: 4ΑΓ6ΩΚ8-Λ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, θαηάινγνο φζσλ επηζπκνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ, θαη ν ιφγνο δίλεηαη ζ’ απηνχο
θαηά ηε ζεηξά εγγξαθήο, πξνεγνπκέλσλ ησλ επηθεθαιήο ησλ δεκνηηθψλ παξαηάμεσλ θαηά ηε ζεηξά ηεο
δχλακεο θάζε δεκνηηθήο παξάηαμεο.
Ζ δηάξθεηα ηεο ηνπνζέηεζήο ηνπο, δελ μεπεξλά ηα επηά (7) ιεπηά ηεο ψξαο γηα ηνπο επηθεθαιήο ησλ
δεκνηηθψλ παξαηάμεσλ θαη ηα ηξία (3) ιεπηά γηα ηνπο ινηπνχο Γεκνηηθνχο πκβνχινπο θαη ηα κέιε ησλ
Γεκνηηθψλ θαη Σνπηθψλ πκβνπιίσλ. ε φ,ηη αθνξά ζην ρξφλν νκηιίαο ησλ εθπξνζψπσλ ησλ θνξέσλ,
είλαη ίζνο κε ην ρξφλν ησλ Γεκνηηθψλ πκβνχισλ, δειαδή, ηξία (3) ιεπηά.
Ο Γήκαξρνο, κεηά ην πέξαο ησλ ηνπνζεηήζεσλ, έρεη ηε δπλαηφηεηα ζπλνιηθήο απάληεζεο ζε φζα
αλέθεξαλ, φζνη έιαβαλ ην ιφγν.
7. ε πεξίπησζε πνπ παξέιζεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ πξνβιέπεηαη ρσξίο λα θηλεζνχλ νη δηαδηθαζίεο
γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο εηδηθήο δεκφζηαο ζπλεδξίαζεο απνινγηζκνχ, κπνξνχλ νη Γεκνηηθέο
Παξαηάμεηο ή νη Γεκνηηθνί χκβνπινη λα πξνθαιέζνπλ ηε ζπλεδξίαζε απηή ζχκθσλα κε ηα
πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 95 ηνπ Κ.Γ.Κ.
Άξζξν 16
Γξακκαηεία Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην ππνζηεξίδεηαη δηνηθεηηθά απφ ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηνλ ΟΔΤ, «Γξακκαηεία
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ», κε αξκνδηφηεηεο δηεθπεξαίσζεο φισλ ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ην Γεκνηηθφ
πκβνχιην, θαη ην Πξνεδξείν ηνπ. ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο ππεξεζίαο απηήο ζπκπεξηιακβάλνληαη, ε
ζχληαμε ησλ πξαθηηθψλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ε δεκνζίεπζε ησλ απνθάζεσλ
πνπ ιακβάλνληαη, ε ηήξεζε ηνπ αξρείνπ ησλ απνθάζεσλ θαη ησλ ινηπψλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ, ε
δηεμαγσγή ηεο αιιεινγξαθίαο θαη γεληθά θάζε ζρεηηθή κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ
εξγαζία, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΓΚ θαη ηνπ παξφληα θαλνληζκνχ. Ζ ππεξεζία ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ είλαη αξκφδηα γηα ηελ έγθαηξε πξνψζεζε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ησλ αλαθνξψλ θαη
εξσηήζεσλ ησλ πνιηηψλ ψζηε νη απαληήζεηο λα δίλνληαη κέζα ζε πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ θαη ηελ
ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ επί ησλ απνθάζεσλ πνπ ιακβάλνληαη επί απηψλ.
Άξζξν 17
Ηζρύο – Σξνπνπνίεζε Καλνληζκνύ
1. Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ αξρίδεη απφ ηε ςήθηζή ηνπ απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην.
2. Γηα ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη δελ ξπζκίδνληαη απφ ηνλ
παξφληα θαλνληζκφ ην Ν.3852/2010 θαη ηνλ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, εθαξκφδνληαη αλαινγηθά νη
δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2690/1999 Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο.
3. Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ γίλεηαη θαηφπηλ απνθάζεσο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ
ιακβάλεηαη κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ._
Γίλεηε κλεία φηη ν δ.ζ. Κνιιάξνο Γεψξγηνο θαηαςεθίδεη ηνλ λέν θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο δηφηη θαηά ηελ
άπνςή ηνπ απηφο βαζίδεηαη ζηνλ αληηδεκνθξαηηθφ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ θαη ζηνλ Καιιηθξάηε
πνπ έρεη ζπγθεθξηκέλν ηαμηθφ ραξαθηήξα.
……………………………………………………………………………………………………………..
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