
                                     Α   Π   Ο      Π   Α      Μ   Α 

                                      ------------------------------------- 

Από ην 1
ν  

ηνπ 2012 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Κάζνπ. 

Αξηζκόο απόθαζεο 3/2012. 

                                                              Π ε ξ ί ι ε ς ε 

                                                              ------------------ 

                            Φήθηζε θαλνληζκνύ ιεηηνπξγίαο Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Κάζνπ. 

                            

    ηελ Κάζν θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα 24 Ιαλνπαξίνπ 2012 εκέξα Σξίηε θαη ώξα 18:00   

ζπλήιζε ζε  ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην Κάζνπ, κεηά από ηελ κε αξηζκ. πξση. 192/19-1-2012 

πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πνπ δόζεθε  ζε θαζέλα από ηνπο Γεκνηηθνύο 

πκβνύινπο θαζώο θαη ζην Γήκαξρν Κάζνπ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 

3852/2010. 

    Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη παξίζηαηαη ν  Γήκαξρνο Κάζνπ θαη όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία δεδνκέλνπ 

όηη ζε ζύλνιν 13 κειώλ βξέζεθαλ παξόληα 10 κέιε, ήηνη: 

            Παξόληεο                                                                 Απόληεο 

            ------------                                                                 ----------- 

1.- Ισάλλεο   Αζπξάο, Πξόεδξνο            1.- Αληώληνο Υαηδεπέηξνπ, εθηόο Κάζνπ   

2.-  Μαξία Φξαγθνύιε,  Γξακκαηέαο     2.- Ηιίαο Γαιαλάθεο, εθηόο Κάζνπ 

3.-  Γεώξγηνο Κνπξηαληάθεο,  Μέινο     3.- Ισάλλεο Μνλδάλνο, εθηόο Κάζνπ 

4.- Μελάο      Ιεξνκόλαρνο,        ΄΄                

5.- Μελάο      Μαιαλδξήο,          ΄΄          

6.- Κσλ/λνο     Μελάο,                ΄΄ 

7.- Δκκαλνπήι νθίιιαο,           ΄΄           

8.- Δκκαλνπήι Μαλνύζνο,         ΄΄ 

9.- Ισάλλεο Νηθνιάνπ,               ΄΄ 

10.- Δπαγγειία Γεκεηξίνπ,        ΄΄ 

 

      Ο Γεκνηηθόο Τπάιιεινο Βαζίιεηνο Βηληηάδεο, ηήξεζε ηα πξαθηηθά. 

      Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 1
ν
 ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο εμέζεζε όηη επείγεη ε ςήθηζε 

Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Κάζνπ θαη θάιεζε ην ώκα λα πξνβεί ζηελ 

ζύληαμε ηνπ Καλνληζκνύ απηνύ. 

    Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ  

 

                                          Α π ν θ α ζ ί δ ε η   Ο κ ό θ σ λ α  : 

 

1.- πληάζζεη Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Κάζνπ σο εμήο : 

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ  

ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ 

 
Άρθρο 1 

Διούκηςη Δόμου 
Όργανα διούκηςησ του Δόμου εύναι το Δημοτικό Συμβούλιο, η Οικονομικό Επιτροπό και ο Δόμαρχοσ 

(ϊρθρο 7 του Ν.3852/2010, «Νϋα Αρχιτεκτονικό τησ Αυτοδιούκηςησ και τησ Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ – 

Πρόγραμμα Καλλικρϊτησ», ΦΕΚ 87 Α’). Πϋραν των ανωτϋρω, ςε Δόμουσ ϊνω των 20.000 κατούκων μετϊ από 

προκόρυξη, επιλϋγεται ο Συμπαραςτϊτησ του Δημότη και τησ Επιχεύρηςησ (ϊρθρο 77 του Ν.3852/2010). Σε 

κϊθε Δόμο λειτουργεύ το Συμβούλιο ϋνταξησ μεταναςτών, ωσ ςυμβουλευτικό όργανο  (ϊρθρο 78 του 

Ν.3852/2010). 



 

Άρθρο 2 
Αρμοδιότητεσ 

 

1. Το Δημοτικό Συμβούλιο ϋχει γενικό αρμοδιότητα να αποφαςύζει για όλα τα θϋματα που αφορούν το Δόμο,  

δεν ανόκουν ςτισ αρμοδιότητεσ των ϊλλων οργϊνων του δόμου και απαριθμούνται περιοριςτικϊ ςτισ 

διατϊξεισ των ϊρθρων 58, 72, 73, 76, 77, 78 του Ν.3852/2010 ό το ύδιο το δημοτικό ςυμβούλιο μεταβύβαςε ςε 

επιτροπό του. ςύμφωνα με τισ αρχϋσ τησ εγγύτητασ και τησ επικουρικότητασ με ςτόχο την προςταςύα, την 

ανϊπτυξη και τη ςυνεχό βελτύωςη των ςυμφερόντων και τησ ποιότητασ ζωόσ των κατούκων του Δόμου,. 

Εκτόσ των ανωτϋρω, το Δημοτικό Συμβούλιο διατηρεύ πϊντα  το δικαύωμα να ςυζητεύ και να δύνει 

κατευθύνςεισ προσ τα υπόλοιπα όργανα του Δόμου επύ θεμϊτων γενικού ενδιαφϋροντοσ, καθώσ επύςησ και 

επύ θεμϊτων, που ςχετύζονται γενικότερα με τη διούκηςη του Δόμου, την οικονομικό του πορεύα  και την εν 

γϋνει λειτουργύα των νομικών προςώπων δημοςύου δικαύου και των δημοτικών επιχειρόςεων.  

2.  Στισ βαςικϋσ αρμοδιότητεσ του δημοτικού ςυμβουλύου ςυμπεριλαμβϊνονται και οι εξόσ:  

α. Εκφρϊζει τισ θϋςεισ του ςε θϋματα τοπικού ενδιαφϋροντοσ και γνωμοδοτεύ όποτε δημόςιεσ αρχϋσ ό 

αρμόδια όργανα ζητούν τη γνώμη του. 

β. Ορύζει τουσ φόρουσ, τα τϋλη, τα δικαιώματα και τισ ειςφορϋσ. 

γ. Αποφαςύζει για την δημιουργύα, τη ςυγχώνευςη και την προςϊρτηςη δημοτικών ό τοπικών κοινοτότων και 

παρϋχει τη ςυναύνεςό του αυτό για την προςϊρτηςη και με την απόλυτη πλειοψηφύα του ςυνόλου των 

μελών, εφόςον το τοπικό διαμϋριςμα ςυνορεύει με το Δόμο (ϊρθρο 4 του Ν.3463/2006 και ϊρθρο 286 του 

Ν.3852/2010). 

δ. Αποφαςύζει για την ιςτορικό ϋδρα του Δόμου (ϊρθρο 6 του Ν.3463/2006 και ϊρθρο 283 του 

Ν.3852/2010). 

ε. Προτεύνει τη μετονομαςύα του Δόμου, τοπικών διαμεριςμϊτων και οικιςμών προκειμϋνου να εκδοθεύ 

ςχετικό Προεδρικό Διϊταγμα περύ τούτου (ϊρθρο 7 του Ν.3463/2006). 

ςτ. Αποφαςύζει για την μετονομαςύα των δημοτικών οικιςμών και των δημοτικών ό τοπικών κοινοτότων 

(ϊρθρο 7 του Ν.3463/2006). 

η . Αποφαςύζει για την ονομαςύα και την μετονομαςύα ςυνοικιών, οδών και πλατειών (ϊρθρο 8 του 

Ν.3463/2006). 

ζ. Καθορύζει με απόφαςό του το ςόμα που μπορεύ να κϊνει χρόςη ο Δόμοσ, το οπούο αποτελεύ δηλωτικό 

ςτοιχεύο τησ ιδιαιτερότητασ του χώρου και ςυνεκτύμηςη των ςτοιχεύων που ςχετύζονται με την ιςτορύα, τη 

μυθολογύα και τα τοπικϊ χαρακτηριςτικϊ τησ περιοχόσ, ύςτερα από ςύμφωνη γνώμη του Συμβουλύου 

Τοπωνυμιών (ϊρθρο 9 του Ν.3463/2006). 



3. Ένα (1) μόνα πριν από τη διενϋργεια των εκλογών και μϋχρι την εγκατϊςταςη των νϋων δημοτικών αρχών, 

το δημοτικό ςυμβούλιο αποφαςύζει μόνο για θϋματα που αναφϋρονται ςε ϋκτακτεσ περιπτώςεισ εξαιρετικϊ 

επεύγουςασ και απρόβλεπτησ ανϊγκησ. 

4. Το δημοτικό ςυμβούλιο μπορεύ με απόφαςό του, που λαμβϊνεται με την απόλυτη πλειοψηφύα του ςυνόλου 

των μελών του, η οπούα πρϋπει να εύναι ειδικϊ αιτιολογημϋνη, για ιδιαύτερα ςοβαρϊ θϋματα, να αποφαςύζει 

να αςκόςει το ύδιο αρμοδιότητεσ τησ Οικονομικόσ Επιτροπόσ. 

5. Το δημοτικό ςυμβούλιο αποφαςύζει για θϋματα τα οπούα τυχόν παραπϋμπει η Οικονομικό Επιτροπό ςε 

αυτό για λόψη απόφαςησ, ςύμφωνα με την διαδικαςύα των ϊρθ. 72 παρ.4 και 73 παρ.4 του Ν. 3852/2010. 

6. Το δημοτικό ςυμβούλιο μπορεύ να ςυγκροτεύ επιτροπϋσ, που προβλϋπονται ςτον παρόντα κανονιςμό 

λειτουργύασ,  ό ειδικϊ και κατϊ περύπτωςη για την επεξεργαςύα και ειςόγηςη ςυγκεκριμϋνων θεμϊτων. Στισ  

εν λόγω επιτροπϋσ εκπροςωπούνται όλεσ οι παρατϊξεισ του δημοτικού ςυμβουλύου, ενώ ςυμμετϋχουν  και 

ιδιώτεσ με ειδικϋσ γνώςεισ επύ των προσ επεξεργαςύα θεμϊτων, καθώσ και εκπρόςωποι κοινωνικών φορϋων 

τησ περιοχόσ. 

 
Άρθρο 3 

Εκλογό Προεδρεύου 
(ϊρθρο 64 Ν.3852/2010) 

 

1. Την πρώτη Κυριακό του Σεπτεμβρύου τησ ϋναρξησ τησ δημοτικόσ περιόδου και την πρώτη Κυριακό του 

Μαρτύου του τρύτου ϋτουσ αυτόσ, το Δημοτικό Συμβούλιο ςυνϋρχεται, ύςτερα από πρόςκληςη του 

ςυμβούλου του επιτυχόντοσ ςυνδυαςμού που ϋχει εκλεγεύ με τισ περιςςότερεσ ψόφουσ και ςε 

περύπτωςη ιςοψηφύασ, εκεύνου, που εύναι γραμμϋνοσ πρώτοσ κατϊ ςειρϊ ςτην απόφαςη του 

δικαςτηρύου.  

Στη ςυνεδρύαςη αυτό, που προεδρεύει ο ςύμβουλοσ που ςυγκϊλεςε το ςυμβούλιο, εκλϋγεται χωριςτϊ 

και με μυςτικό ψηφοφορύα, ο Πρόεδροσ, ο Αντιπρόεδροσ και ο Γραμματϋασ του Δημοτικού Συμβουλύου.  

Ο Πρόεδροσ προτεύνεται από τον πλειονοψηφόςαντα ςυνδυαςμό, ο Αντιπρόεδροσ από τη μεύζονα 

παρϊταξη τησ μειοψηφύασ και ο Γραμματϋασ από τισ λοιπϋσ παρατϊξεισ τησ μειοψηφύασ και ςε 

περύπτωςη που δεν υπϊρχουν προτεύνεται από την παρϊταξη τησ πλειοψηφύασ. Ο ςύμβουλοσ που 

προεδρεύει αναθϋτει τα καθόκοντα του ειδικού γραμματϋα του ςυμβουλύου ςε ϋναν από τουσ 

υπαλλόλουσ του Δόμου (ϊρθρο 64 παρ.1 του 3852/2010).  

Για την εκλογό του Προεδρεύου του Δημοτικού Συμβουλύου ακολουθεύται η περιγραφόμενη ςτισ παρ. 2, 

3, 4, 5, 6, 7 και 8 του ϊρθρου 64 του Ν. 3852/2010) διαδικαςύα και η εκϊςτοτε ςχετικό εγκύκλιοσ του 

Υπουργεύου Εςωτερικών, Αποκϋντρωςησ και Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ.  

2. Επιςημαύνεται, ότι για την εκλογό του Προεδρεύου ακολουθεύται η κατωτϋρω διαδικαςύα: 



Κατϊ τη ςυνεδρύαςη που ϋχει οριςτεύ για την εκλογό του προεδρεύου, ο πλειοψηφόςασ ςυνδυαςμόσ 

εκλϋγει μεταξύ των μελών του τον υποψόφιο για το αξύωμα του Προϋδρου του Δημοτικού Συμβουλύου. 

Υποψόφιοσ για το αξύωμα αυτό εκλϋγεται όποιοσ ςυγκεντρώςει την απόλυτη πλειοψηφύα του ςυνόλου 

των μελών του πλειονοψηφόςαντοσ ςυνδυαςμού. Εϊν κανεύσ από τουσ ενδιαφερόμενουσ δεν 

ςυγκεντρώςει την απόλυτη πλειοψηφύα, τότε η ψηφοφορύα επαναλαμβϊνεται. Εϊν και κατϊ τη δεύτερη 

ψηφοφορύα δεν ςυγκεντρωθεύ η απόλυτη πλειοψηφύα του ςυνόλου των μελών του 

πλειονοψηφόςαντοσ ςυνδυαςμού ό υπϊρξει ιςοψηφύα, τότε διενεργεύται και τρύτη ψηφοφορύα μεταξύ 

των δύο επικρατϋςτερων υποψόφιων. Κατϊ την τρύτη ψηφοφορύα εκλϋγεται όποιοσ ςυγκεντρώςει τη 

ςχετικό πλειοψηφύα των παρόντων. Σε περύπτωςη ιςοψηφύασ γύνεται κλόρωςη. Την κλόρωςη διενεργεύ 

ο προεδρεύων ςύμβουλοσ. 

 Στην ύδια ςυνεδρύαςη γύνεται η εκλογό για την ανϊδειξη του υποψηφύου για το αξύωμα του 

Αντιπροϋδρου και του Γραμματϋα του Δημοτικού Συμβουλύου. Οι υποψόφιοι για τα αξιώματα αυτϊ 

αναδεικνύονται κατϊ τον ύδιο τρόπο και με την ύδια διαδικαςύα που ακολουθεύται για την ανϊδειξη του 

Προϋδρου, ο μεν Αντιπρόεδροσ από τουσ ςυμβούλουσ τησ μεύζονοσ μειοψηφύασ ο δε Γραμματϋασ από το 

ςύνολο των ςυμβούλων των λοιπών δημοτικών παρατϊξεων. 

 Σε περύπτωςη που η μεύζονα μειοψηφύα δεν υποδεύξει υποψόφιο Αντιπρόεδρο ό η ελϊςςονα μειοψηφύα 

δεν υποδεύξει Γραμματϋα, αυτού υποδεικνύονται από την ελϊςςονα ό τη μεύζονα μειοψηφύα αντύςτοιχα 

και ςε διαφορετικό περύπτωςη από την πλειοψηφύα. 

 Μετϊ την εκλογό των υποψηφύων για τα αξιώματα του προεδρεύου του Δημοτικού Συμβουλύου 

διενεργεύται η εκλογό, από το ςύνολο των ςυμβούλων, για την ανϊδειξη του Προϋδρου, του 

Αντιπροϋδρου και του Γραμματϋα του οργϊνου. Για να εκλεγεύ ο προταθεύσ πρϋπει να ςυγκεντρώςει την 

απόλυτη πλειοψηφύα του ςυνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλύου. Εϊν κατϊ την πρώτη 

ψηφοφορύα δεν ςυγκεντρωθεύ η απόλυτη πλειοψηφύα, διενεργεύται δεύτερη ψηφοφορύα. Εϊν και κατϊ 

τη δεύτερη ψηφοφορύα δεν ςυγκεντρωθεύ η απόλυτη πλειοψηφύα του ςυνόλου των μελών, τότε 

διενεργεύται και τρύτη ψηφοφορύα κατϊ την οπούα αρκεύ η ύπαρξη πλειοψηφύασ των παρόντων μελών 

του δημοτικού ςυμβουλύου (ϊρθρο 64 παρ. 2 του Ν.3852/2010). 

Αντιδόμαρχοι, κατϊ τη διϊρκεια τησ θητεύασ τουσ, δεν μπορούν να εκλεγούν μϋλη του Προεδρεύου του 

Δημοτικού Συμβουλύου.  

3. Αν, για οποιονδόποτε λόγο, το Συμβούλιο δεν ςυγκληθεύ όπωσ ορύζει η προηγούμενη παρϊγραφοσ, 

ςυνϋρχεται χωρύσ πρόςκληςη την πρώτη Κυριακό του Ιανουαρύου ςτισ 10.00 το πρωύ. Αν ο ςύμβουλοσ 

του επιτυχόντοσ ςυνδυαςμού που πλειοψόφηςε απουςιϊζει, τον αντικαθιςτϊ ϋνα ςύμβουλοσ του ύδιου 

ςυνδυαςμού, κατϊ τη ςειρϊ επιτυχύασ που προκύπτει από την απόφαςη του δικαςτηρύου, ο οπούοσ και 

προεδρεύει ςτη ςυνεδρύαςη.  



4. Αν δεν επιτευχθεύ εκλογό για οποιονδόποτε λόγο ό η ςυνεδρύαςη ματαιωθεύ επειδό δεν υπόρξε απαρτύα, 

η ςυνεδρύαςη επαναλαμβϊνεται την επόμενη Κυριακό (δεύτερη Κυριακό του Ιανουαρύου) και 

εφαρμόζονται αναλόγωσ οι διατϊξεισ των παρ. 1 και 2 του ϊρθρου 64 του Ν.3852/2010.  

 Αν και ςτη δεύτερη αυτό ςυνεδρύαςη δεν επιτευχθεύ εκλογό ό η ςυνεδρύαςη ματαιωθεύ επειδό δεν 

υπόρξε απαρτύα, θεωρεύται ότι εκλϋγονται τα μϋλη του προεδρεύου του Δημοτικού Συμβουλύου ανϊλογα 

με την περύπτωςη ωσ εξόσ: 

Πρόεδροσ και Γραμματϋασ θεωρεύται ότι εκλϋγονται, αντύςτοιχα, οι ςύμβουλοι του επιτυχόντοσ ςυνδυαςμού που ϋλαβαν κατϊ ςειρϊ τουσ περιςςότερουσ 
ςταυρούσ προτύμηςησ, ςύμφωνα με τη δικαςτικό απόφαςη που τουσ ανακόρυξε. Αντιπρόεδροσ θεωρεύται ότι εκλϋγεται ο ςύμβουλοσ του πρώτου 
επιλαχόντοσ ςυνδυαςμού τησ μειοψηφύασ που ϋλαβε τουσ περιςςότερουσ ςταυρούσ προτύμηςησ, ςύμφωνα με την ύδια δικαςτικό απόφαςη. 

5. Τα πρακτικϊ τησ εκλογόσ διαβιβϊζονται μϋςα ςε προθεςμύα πϋντε (5) ημερών από τη διενϋργεια τησ 

εκλογόσ ςτον Ελεγκτό Νομιμότητασ, ο οπούοσ αυτεπϊγγελτα ό ύςτερα από προςφυγό δημότη ενώπιον του, 

η οπούα αςκεύται εντόσ αποκλειςτικόσ προθεςμύασ πϋντε (5) ημερών, από τη διενϋργεια τησ εκλογόσ, 

αποφαύνεται, μϋςα ςε πϋντε (5) ημϋρεσ το αργότερο αφότου παρϋλαβε τα πρακτικϊ, για τη νομιμότητα τησ 

εκλογόσ.  

6. Αν ακυρωθεύ οποιαδόποτε εκλογό για τα ανωτϋρω αξιώματα, επαναλαμβϊνεται την πρώτη Κυριακό, 

πϋντε (5) ημϋρεσ μετϊ την παραλαβό τησ ακυρωτικόσ απόφαςησ. 

7. Η παραύτηςη από τα αξιώματα του προεδρεύου υποβϊλλεται ςτο Δημοτικό Συμβούλιο και γύνεται 

οριςτικό αφότου πληρωθεύ η αντύςτοιχη θϋςη. Ο παραιτούμενοσ παραμϋνει ςύμβουλοσ και δεν μπορεύ να 

επανεκλεγεύ ςτο ύδιο αξύωμα ςτην ύδια πενταετύα. Στην ύδια ςυνεδρύαςη το ςυμβούλιο, μετϊ την αποδοχό 

τησ παραύτηςησ, προβαύνει κατϊ περύπτωςη ςτην εκλογό νϋου Προϋδρου, Αντιπροϋδρου και Γραμματϋα 

εφαρμοζόμενησ τησ ανωτϋρω διαδικαςύασ. Εϊν ςύμβουλοσ εκλεγεύ Αντιπρόεδροσ ό Γραμματϋασ του 

Δημοτικού Συμβουλύου δεν ϋχει κώλυμα ςυμμετοχόσ ςτισ διϊφορεσ επιτροπϋσ του Δημοτικού Συμβουλύου. 

8. Η εκλογό ςτη θϋςη του αντιπροϋδρου και του γραμματϋα του δημοτικού ςυμβουλύου δεν ςυνεπϊγεται 

κώλυμα ςυμμετοχόσ ςτισ επιτροπϋσ του δημοτικού ςυμβουλύου.  

 

 

Άρθρο 4 
ύγκληςη του Δημοτικού υμβουλύου 

(ϊρθρο 67 Ν.3852/2010) 
1. Το δημοτικό ςυμβούλιο ςυνεδριϊζει ύςτερα από πρόςκληςη του προϋδρου τουλϊχιςτον μύα 

φορϊ το μόνα. 

2. Ο πρόεδροσ καλεύ επύςησ το ςυμβούλιο ςε ςυνεδρύαςη με γραπτό πρόςκληςη, ςτην οπούα 

αναφϋρονται τα θϋματα τησ ημερόςιασ διϊταξησ, όποτε το ζητόςει ο δόμαρχοσ ό η οικονομικό 

επιτροπό  ό το ϋνα τρύτο (1/3) τουλϊχιςτον του ςυνολικού αριθμού των μελών του ςυμβουλύου 

ό το ςύνολο των ςυμβούλων τησ μειοψηφύασ. Στισ δύο τελευταύεσ περιπτώςεισ απαιτεύται 

γραπτό αύτηςη, ςτην οπούα αναφϋρονται τα θϋματα που θα ςυζητηθούν. Στισ ύδιεσ περιπτώςεισ 

δεν μπορεύ να επανυποβληθεύ αύτημα για το ύδιο θϋμα, πριν παρϋλθουν δύο (2) μόνεσ, αφότου 



εκδόθηκε απορριπτικό απόφαςη του ςυμβουλύου, εκτόσ εϊν γύνεται επύκληςη νεότερων 

ςτοιχεύων. 

Αν κατϊ τον υπολογιςμό του ενόσ τρύτου (1/3) προκύπτει δεκαδικόσ αριθμόσ, τότε ο αριθμόσ 

αυτόσ ςτρογγυλοποιεύται ςτην αμϋςωσ μεγαλύτερη μονϊδα, εφόςον πρόκειται για υποδιαύρεςη 

μεγαλύτερη ό ύςη του ημύςεωσ (0,5). 

 Αν το ςυμβούλιο δεν προςκληθεύ το αργότερο μϋχρι την ϋκτη ημϋρα από την υποβολό τησ 

αύτηςησ, ςυνϋρχεται ύςτερα από πρόςκληςη εκεύνων που υπϋβαλαν την αύτηςη και αποφαςύζει 

για τα θϋματα, για τα οπούα εύχε ζητηθεύ η ςύγκληςη του. 

3. Αν ο πρόεδροσ παραλεύψει αδικαιολόγητα δύο ςυνεχεύσ φορϋσ να καλϋςει το ςυμβούλιο, μπορεύ 

να τεθεύ ςε αργύα και ςε περύπτωςη υποτροπόσ μπορεύ να κηρυχθεύ ϋκπτωτοσ από το αξύωμα 

του προϋδρου με απόφαςη του Ελεγκτό Νομιμότητασ, ςύμφωνα με την Πειθαρχικό διαδικαςύα 

του ϊρθρου 234 του Ν.3852/2010. 

4. Η πρόςκληςη δημοςιεύεται ςτην ιςτοςελύδα του δόμου. Η πρόςκληςη επιδύδεται ό 

γνωςτοποιεύται ςτουσ ςυμβούλουσ τρεισ (3) τουλϊχιςτον πλόρεισ ημϋρεσ πριν από την ημϋρα 

που ορύζεται για τη ςυνεδρύαςη . 

Δημοτικόσ ςύμβουλοσ, που δεν κατοικεύ ςτη διοικητικό περιφϋρεια του δόμου, οφεύλει αμϋςωσ 

μετϊ την εγκατϊςταςη των δημοτικών αρχών να δηλώςει ςτον πρόεδρο του δημοτικού 

ςυμβουλύου τη διεύθυνςη κατοικύασ του και να ορύςει με την ύδια δόλωςη αντύκλητο ςτην ϋδρα 

του δόμου, ςτον οπούο επιδύδονται οι προςκλόςεισ για τισ ςυνεδριϊςεισ του δημοτικού 

ςυμβουλύου, καθώσ και να ορύςει με την ύδια δόλωςη οποιοδόποτε, κατϊ την επιλογό του, 

πρόςφορο μϋςο για τη γνωςτοπούηςη των ανωτϋρω προςκλόςεων. Αν δεν ορύζεται αντύκλητοσ 

ό πρόςφορο μϋςο για τη γνωςτοπούηςη, αρκεύ η δημοςύευςη τησ πρόςκληςησ ςτην ιςτοςελύδα 

του δόμου. 

5. Σε κατεπεύγουςεσ περιπτώςεισ, η πρόςκληςη αυτό μπορεύ να επιδοθεύ ό να γνωςτοποιηθεύ την 

ημϋρα τησ ςυνεδρύαςησ. Στην πρόςκληςη πρϋπει να αναφϋρεται ο λόγοσ για τον οπούο η 

ςυνεδρύαςη ϋχει κατεπεύγοντα χαρακτόρα. Πριν από τη ςυζότηςη το ςυμβούλιο αποφαύνεται 

για το κατεπεύγον των θεμϊτων. 

6. Στισ ςυνεδριϊςεισ του ςυμβουλύου προςκαλεύται ο δόμαρχοσ, αλλιώσ η ςυνεδρύαςη εύναι ϊκυρη. 

Ο δόμαρχοσ μετϋχει ςτισ ςυζητόςεισ του ςυμβουλύου χωρύσ ψόφο. Έχει το δικαύωμα να εκφρϊζει 

τισ απόψεισ του κατϊ προτεραιότητα. Όταν ο δόμαρχοσ απουςιϊζει ό κωλύεται, αναπληρώνεται 

νομύμωσ. Στην περύπτωςη όμωσ αυτό ο αναπληρωτόσ δεν ςτερεύται του δικαιώματοσ τησ ψόφου 

κατϊ τη λόψη αποφϊςεων από το ςυμβούλιο.  

7. Στισ ςυνεδριϊςεισ των δημοτικών ςυμβουλύων λαμβϊνουν το λόγο, εκτόσ του δημϊρχου και του 

αρμόδιου αντιδημϊρχου, οι επικεφαλόσ των παρατϊξεων και ειδικού αγορητϋσ ανϊ θϋμα, που 



ορύζονται από τισ παρατϊξεισ με ςχετικό γραπτό δόλωςό τουσ ςτο προεδρεύο πριν την ϋναρξη 

τησ ςυνεδρύαςησ. Με τον ύδιο τρόπο μπορούν να εγγραφούν ωσ ομιλητϋσ και δημοτικού 

ςύμβουλοι που επιθυμούν να τοποθετηθούν ανϊ θϋμα.  

8. Ο Πρόεδροσ καταρτύζει την ημερόςια διϊταξη. Στην ημερόςια διϊταξη αναγρϊφονται 

υποχρεωτικϊ και όλα τα θϋματα που προτεύνει ο δόμαρχοσ καθώσ και η Οικονομικό Επιτροπό. 

Το δημοτικό ςυμβούλιο ϋχει δικαύωμα να αποφαςύζει, μετϊ από ςχετικό πρόταςη-ειςόγηςη του 

προϋδρου ό του δημϊρχου ό ςυμβούλου επικεφαλόσ δημοτικόσ παρϊταξησ και χωρύσ ςυζότηςη, 

με την απόλυτη πλειοψηφύα του ςυνολικού αριθμού των μελών του, ότι ϋνα θϋμα, το οπούο δεν 

εύναι γραμμϋνο ςτην ημερόςια διϊταξη, εύναι κατεπεύγον, να το ςυζητόςει και να πϊρει 

απόφαςη γι` αυτό με την ύδια πλειοψηφύα, πριν από την ϋναρξη τησ ςυζότηςησ των θεμϊτων τησ 

ημερόςιασ διϊταξησ. Κατϊ προτεραιότητα και πϊντα μετϊ τον δόμαρχο εκφρϊζουν τισ απόψεισ 

τουσ οι επικεφαλόσ των παρατϊξεων, ςύμφωνα με τη ςειρϊ εκλογόσ. 

9. Σε εξαιρετικϋσ περιπτώςεισ το δημοτικό ςυμβούλιο μπορεύ να ςυνεδριϊζει, εκτόσ τησ ϋδρασ του, 

ςτισ τοπικϋσ και δημοτικϋσ κοινότητεσ, ύςτερα από απόφαςη των τριών πϋμπτων (3/5) του 

ςυνόλου των μελών του. 

 

Άρθρο 5 
Σόποσ ςυνεδρύαςησ 

1. Οι ςυνεδριϊςεισ του Δημοτικού Συμβουλύου εύναι δημόςιεσ και γύνονται ςτο Δημοτικό Κατϊςτημα υπό την 

προεδρύα του Προϋδρου του Δημοτικού Συμβουλύου ό του Αντιπροϋδρου, που τον αναπληρώνει νόμιμα. 

2. Το Δημοτικό Συμβούλιο με πλειοψηφύα των τεςςϊρων πϋμπτων (4/5) των μελών του και με 

αιτιολογημϋνη απόφαςη, η οπούα απαγγϋλλεται ςε δημόςια ςυνεδρύαςη, μπορεύ να ςυνεδριϊζει 

κεκλειςμϋνων των θυρών.  

3. Σε εξαιρετικϋσ περιπτώςεισ, το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεύ με την πλειοψηφύα του ςυνόλου των μελών 

του να αποφαςύζει να ςυνεδριϊζει μόνιμα ό κατϊ περύπτωςη ςε ϊλλο κατϊλληλο ούκημα τησ ϋδρασ, αν 

κρύνει ότι το Δημοτικό Κατϊςτημα εύναι ακατϊλληλο ό δεν επαρκεύ για τη ςυγκεκριμϋνη περύπτωςη.  

 

Άρθρο 6 
Απαρτύα – Λόψη αποφϊςεων 

 

1. Προώπόθεςη τησ απαρτύασ του Δημοτικού Συμβουλύου εύναι να ϋχουν κληθεύ νόμιμα εγκαύρωσ και 

κανονικώσ, όλα τα μϋλη του οργϊνου, ώςτε να μετϊςχουν ςτη ςυνεδρύαςη. Η ϋλλειψη κλόςεωσ ό η 

ϋλλειψη  νομύμου επιδόςεωσ ό μη εγκαύρου θεραπεύονται μόνον με την προςϋλευςη και τη ςυμμετοχό ςτη 

ςυνεδρύαςη του μη κληθϋντοσ. 

2. Το Συμβούλιο ϋχει απαρτύα όταν εύναι παρόν το όμιςυ πλϋον ενόσ του αριθμού των μελών του. 



3. Αν μετϊ από δύο ςυνεχεύσ προςκλόςεισ το Συμβούλιο δεν ϋχει απαρτύα, ςυνεδριϊζει ύςτερα από τρύτη 

πρόςκληςη και λαμβϊνει αποφϊςεισ μόνο για τα θϋματα που εύχαν εγγραφεύ ςτην αρχικό ημερόςια 

διϊταξη, εφόςον τα μϋλη που εύναι παρόντα αποτελούν το ϋνα τρύτο (1/3) τουλϊχιςτον του ςυνολικού 

αριθμού των μελών του. Στην τρύτη πρόςκληςη γύνεται ειδικό αναφορϊ των ανωτϋρω. 

4. Η νόμιμη ςυγκρότηςη του Δημοτικού Συμβουλύου παύει να υπϊρχει για όςο χρόνο εκλεύπουν οι 

προώποθϋςεισ τησ νομύμου ςυγκροτόςεωσ όπωσ επόλθε με την εγκατϊςταςη των μελών του οργϊνου. 

Στην περύπτωςη που επόλθε θϊνατοσ, παραύτηςη, ϋκπτωςη κλπ. μϋλουσ Δημοτικού Συμβουλύου η νόμιμη 

ςυγκρότηςη αποκαθύςταται μόνον με την εγκατϊςταςη του νϋου τακτικού μϋλουσ. 

5. Το Δημοτικό Συμβούλιο εύναι διοικητικό όργανο και ωσ προσ τα ζητόματα τησ λειτουργύασ του 

εφαρμόζονται αναλόγωσ οι διατϊξεισ του Ν. 2690/1999, εφ’ όςον με τισ  ειδικϋσ διατϊξεισ του ΔΚΚ και 

του Ν.3852/2010 δεν ρυθμύζονται ειδικϊ τα ζητόματα αυτϊ. Συνεπώσ για όςα θϋματα δεν ρυθμύζονται 

ειδικώσ από τον ΚΔΚ και τον Ν.3852/2010 όπωσ ιςχύουν, εφαρμόζονται ςυμπληρωματικϊ οι διατϊξεισ 

του Ν.2690/1999, καθώσ και οι διατϊξεισ του Ν.3861/2010. 

6. Οι αποφϊςεισ λαμβϊνονται με ψηφοφορύα για κϊθε θϋμα ξεχωριςτϊ, κατϊ την οπούα τϊςςονται οι 

ςύμβουλοι υπϋρ τησ μιασ ό τησ ϊλλησ διαμορφωθεύςασ γνώμησ. Υπϊρχουν δύο ειδών ψηφοφορύεσ, η 

φανερό και η μυςτικό. Η φανερό ψηφοφορύα αποτελεύ τον κανόνα ςτα Δημοτικϊ Συμβούλια και γύνεται 

με ονομαςτικό κλόςη κϊθε ςυμβούλου, ο οπούο δηλώνει ότι ψηφύζει υπϋρ ό κατϊ τησ πρόταςησ. Όπου ςτο 

Νόμο δεν αναφϋρεται το εύδοσ τησ ψηφοφορύασ, αυτό εύναι φανερό. Η μυςτικό ψηφοφορύα γύνεται με 

ψηφοδϋλτια και ακολουθεύται μόνο ςτισ περιπτώςεισ, που ρητϊ προβλϋπονται από το νόμο. Κατ’ αυτό, αν 

διαπιςτωθεύ ψηφοδϋλτια να περιϋχουν διακριτικϊ ςημεύα που παραβιϊζουν το απόρρητο τησ 

ψηφοφορύασ, αυτϊ ακυρώνονται. Η μυςτικό ψηφοφορύα επαναλαμβϊνεται, αν ς’ αυτό δεν ςυγκεντρωθεύ 

ο απαιτούμενοσ αριθμόσ ψόφων, όπωσ και ςτην περύπτωςη που προκύψει διαφορϊ ςτην καταμϋτρηςη, 

μεταξύ αυτών που ψόφιςαν και των ψηφοδελτύων. Αποφϊςεισ που λαμβϊνονται με μυςτικό 

ψηφοφορύα, όπου δεν το επιτϊςςει ο νόμοσ, εύναι ϊκυρεσ. 

7. Η λευκό ψόφοσ ό η ϊρνηςη ψόφου ό η δόλωςη απουςύασ κϊποιου μϋλουσ προκειμϋνου να αρνηθεύ ψόφο, 

μετρούν ωσ αρνητικϋσ ψόφοι και το μϋλοσ λογύζεται παρόν.  

8. Τα μϋλη του Δημοτικού Συμβουλύου, που όταν παρόντα κατϊ την ϋναρξη (κατϊ την εκφώνηςη των 

ονομϊτων) και με την παρουςύα τουσ διαπιςτώθηκε η απαρτύα, θεωρούνται παρόντα μϋχρι το τϋλοσ τησ 

ςυνεδρύαςησ  ωσ προσ την ύπαρξη τησ απαρτύασ. Επύςησ απαρτύα θεωρεύται ότι επιτεύχθηκε για όλα τα 

θϋματα που περιλαμβϊνονται ςτην ημερηςύα διϊταξη. Στην περύπτωςη αυτό προκειμϋνου να ληφθεύ 

απόφαςη, για κϊθε ςυγκεκριμϋνο θϋμα, η απαιτούμενη πλειοψηφύα δεν υπολογύζεται επύ των πραγματικϊ 

παρόντων μελών κατϊ την ψηφοφορύα αλλϊ με βϊςη τον αριθμό των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτύα.  

 

 



Άρθρο 7 
Πρακτικϊ ςυνεδρύαςησ Δημοτικού υμβουλύου 

 

Στη ςυνεδρύαςη του Δημοτικού Συμβουλύου, όπωσ και ςτην περύπτωςη ματαύωςόσ τησ, τηρούνται 

πρακτικϊ με ευθύνη του Γραμματϋα του Δημοτικού Συμβουλύου και του δημοτικού υπαλλόλου που ϋχει 

οριςτεύ για το ςκοπό αυτό. 

Στα πρακτικϊ καταχωρούνται οι ςυζητόςεισ, ψηφοφορύεσ, αποφϊςεισ και μειοψηφούςεσ γνώμεσ. 

Τα πρακτικϊ καταρτύζονται με τη βοόθεια μαγνητοφωνικόσ ςυςκευόσ ό «βύντεο» ό με κϊθε ϊλλο 

πρόςφορο ηλεκτρονικό μϋςο. Ο εκτελών χρϋη ειδικού γραμματϋα δημοτικόσ υπϊλληλοσ, τηρεύ παρϊλληλα και 

πρόχειρα ςυνοπτικϊ πρακτικϊ. 

Τα απομαγνητοφωνημϋνα ό απομαγνητοςκοπημϋνα κεύμενα μεταφϋρονται ςε φύλλα χαρτιού, που 

αριθμούνται κα μονογρϊφονται από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλύου. 

Στο τϋλοσ του χρόνου βιβλιοδετούνται με ευθύνη του Προϋδρου και του γραμματϋα του Δημοτικού 

Συμβουλύου. 

Αν ςε κϊποια ςυνεδρύαςη δεν εύναι δυνατό η χρόςη μαγνητοφωνικόσ ςυςκευόσ ό «βύντεο», τα πρόχειρα 

πρακτικϊ που τηρούνται αντιγρϊφονται ςε φύλλα χαρτιού, μονογρϊφονται από τον Πρόεδρο και 

αριθμούνται, ςε τρόπο ώςτε η αρύθμηςό τουσ να αποτελεύ ςυνϋχεια τησ αρύθμηςησ των 

απομαγνητοφωνημϋνων ό απομαγνητοςκοπημϋνων κειμϋνων και βιβλιοδετούνται μαζύ με αυτϊ. 

Τα πρακτικϊ υπογρϊφονται από όλα τα μϋλη που μετϋχουν ςτη ςυνεδρύαςη. Η ϊρνηςη υπογραφόσ και η 

αιτύα τησ αναφϋρονται ςτα πρακτικϊ, αφού προηγουμϋνωσ ο αρνηθεύσ να υπογρϊψει Δημοτικόσ Σύμβουλοσ, 

καταθϋςει εγγρϊφωσ τουσ λόγουσ τησ ϊρνηςόσ του. Τότε η υπογραφό των πρακτικών δεν επηρεϊζει το 

κύροσ τησ απόφαςησ. 

Τα πρακτικϊ τησ κϊθε ςυνεδρύαςησ, όπωσ και κϊθε απόφαςησ, παύρνουν αύξοντα αριθμό. Κϊθε πρώτη 

(1η) του χρόνου ξεκινϊει καινούρια αρύθμηςη. 

Οι αποφϊςεισ του Δημοτικού Συμβουλύου που αφορούν θϋματα που προβλϋπονται ςτισ διατϊξεισ τησ παρ. 

1 του ϊρθρου 225 του Ν.3852/2010, αποςτϋλλονται μϋςα ςε προθεςμύα δϋκα πϋντε (15) ημερών από τη 

ςυνεδρύαςη ςτην Αυτοτελό Υπηρεςύα Εποπτεύασ, μαζύ με αντύγραφο του πρακτικού δημοςύευςησ και 

αναγκαύα ϋγγραφα ςτοιχεύα, για την νόμιμη ϋκδοςη αντιγρϊφων. 

Οποιοςδόποτε Δημοτικόσ Σύμβουλοσ ζητόςει, μπορεύ να λϊβει αντύγραφα των πρακτικών ό να λϊβει 

πλόρη γνώςη αυτών, ςτην περύπτωςη που εύναι δυςχερόσ η ϋκδοςη αντιγρϊφων. 

 
 

Άρθρο 8 
Δημοςύευςη των αποφϊςεων του Δημοτικού υμβουλύου 



1. Οι ατομικού περιεχομϋνου πρϊξεισ δημοςιεύονται με την ανϊρτηςη του πύνακα ςτο Δημοτικό Κατϊςτημα 

(τρεισ ημϋρεσ μετϊ τη ςυνεδρύαςη του δημοτικού ςυμβουλύου) υπό μορφό περιλόψεωσ των θεμϊτων. Οι 

κανονιςτικού περιεχομϋνου αποφϊςεισ δημοςιεύονται ςε ολόκληρο κεύμενο ςτο δημοτικό κατϊςτημα, 

δηλαδό μϋςα ςε τρεισ ημϋρεσ από τη ςυνεδρύαςη του Δημοτικού Συμβουλύου πρϋπει η αρμόδια υπηρεςύα 

του Προϋδρου να τισ γρϊψει και να δημοςιεύςει ολόκληρο το κεύμενο τησ απόφαςησ, ενώ απαραύτητη 

προώπόθεςη εύναι και η ςύνταξη του πρακτικού  δημοςύευςησ, το οπούο και υπογρϊφεται από τον 

υπϊλληλο. Η μη δημοςύευςη των αποφϊςεων κατϊ τον ανωτϋρω τρόπο ςυνιςτϊ παρϊβαςη ουςιώδουσ 

τύπου, δεδομϋνου ότι αυτό αποτελεύ ςυςτατικό ςτοιχεύο τησ νόμιμησ υπόςταςόσ τουσ, ενώ  η τόρηςη ό μη 

αυτού ελϋγχεται αυτεπϊγγελτα από τον ακυρωτικό δικαςτό . 

2. Οι κανονιςτικού περιεχομϋνου αποφϊςεισ που αφορούν ςτην επιβολό φόρων, τελών, δικαιωμϊτων, 

ειςφορών και προςωπικόσ εργαςύασ, πϋραν τησ ανωτϋρω δημοςιεύςεωσ δημοσιεύονται εντόσ 5 ημερών 

από τησ ημϋρασ λόψεωσ αυτών, ολόκληρεσ ςτο Δημοτικό Κατϊςτημα και ςυντϊςςεται πρακτικό 

δημοςιεύςεωσ, ενώπιον δύο μαρτύρων.   Περύληψη αυτών δημοςιεύεται ςε μια ημερόςια εφημερύδα που 

εκδύδεται ςτον δόμο ό αν δεν υπϊρχει ημερόςια εφημερύδα ςε εβδομαδιαύα .  

3. Από τισ διατϊξεισ του Ν. 3861/2010, προβλϋπεται ειδικόσ τρόποσ δημοςύευςησ των αποφϊςεων του 

Δημοτικού Συμβουλύου ςτην ιςτοςελύδα του Δόμου. Η καταχώρηςη ςτην ιςτοςελύδα του Δόμου όλων των 

αποφϊςεων του Δημοτικού Συμβουλύου εύναι υποχρεωτικό. Απόφαςη μη δημοςιευόμενη εύναι ϊκυρη. 

 

Άρθρο 9 
Λειτουργύα Δημοτικού υμβουλύου 

 

1. Ο Πρόεδροσ του Δημοτικού Συμβουλύου διευθύνει τη ςυζότηςη και λαμβϊνει τα κατϊλληλα μϋτρα 

για την ευταξύα τησ ςυνεδρύαςησ, ϋχοντασ τη δυνατότητα να ζητόςει ακόμα και την αποβολό 

όποιου διαταρϊςςει τη ςυνεδρύαςη.  

2. Αν ο Πρόεδροσ απουςιϊζει ό κωλύεται, αναπληρώνεται νομύμωσ, κατϊ την παρ. 2 του ϊρθρου 69 

του Ν.3852/2010, από τον Αντιπρόεδρο. Αν απουςιϊζει ό κωλύεται και ο Αντιπρόεδροσ, όποιοσ 

από τουσ παρόντεσ ςυμβούλουσ του επιτυχόντοσ ςυνδυαςμού ϋχει εκλεγεύ με τισ περιςςότερεσ 

ψόφουσ και ςε ιςοψηφύα όποιοσ εύναι πρώτοσ ςτην απόφαςη του Δικαςτηρύου, αςκεύ καθόκοντα 

Προϋδρου. Αν απουςιϊζει ο Γραμματϋασ του Δημοτικού Συμβουλύου τον αναπληρώνει ο 

προτεινόμενοσ από το Προεδρεύο Δημοτικόσ Σύμβουλοσ. 

3. Στισ ςυνεδριϊςεισ του ςυμβουλύου προςκαλεύται ο δόμαρχοσ, αλλιώσ η ςυνεδρύαςη εύναι ϊκυρη. Ο 

δόμαρχοσ μετϋχει ςτισ ςυζητόςεισ του ςυμβουλύου χωρύσ ψόφο. Έχει το δικαύωμα να εκφρϊζει τισ 

απόψεισ του κατϊ προτεραιότητα. Όταν ο δόμαρχοσ απουςιϊζει ό κωλύεται, αναπληρώνεται 

νομύμωσ. Στην περύπτωςη όμωσ αυτό ο αναπληρωτόσ δεν ςτερεύται του δικαιώματοσ τησ ψόφου 

κατϊ τη λόψη αποφϊςεων από το ςυμβούλιο. 



 

4. Μετϊ την ϋναρξη τησ ςυνεδρύαςησ, ο Πρόεδροσ ανακοινώνει ςτο ςώμα κϊθε ϋγγραφο που 

απευθύνεται ςτο Συμβούλιο.  

5. Στη ςυνϋχεια, ο Δόμαρχοσ μπορεύ να προβεύ ςε οποιαδόποτε ανακούνωςη, ενημϋρωςη ό πρόταςη 

προσ το Δημοτικό Συμβούλιο.  

6. Μετϊ το Δόμαρχο, οι επικεφαλεύσ των δημοτικών παρατϊξεων τησ μειοψηφύασ, κατϊ τη ςειρϊ τησ 

δυνϊμεώσ τουσ, και ςτην ςυνϋχεια οι λοιπού Δημοτικού Σύμβουλοι , μπορούν να προβούν ςε 

ανακοινώςεισ ό προτϊςεισ προσ το Δημοτικό Συμβούλιο ό να απευθύνουν ερωτόςεισ ό να ζητούν 

ςυγκεκριμϋνα ςτοιχεύα, χρόςιμα για την ϊςκηςη των καθηκόντων τουσ, από το Δόμαρχο, το 

Προεδρεύο του Δ.Σ. και την Οικονομικό Επιτροπό. Χρόνοσ ερωτόςεων – προτϊςεων –

ανακοινώςεων δύο (2) λεπτϊ. Ακολουθεύ η διαδικαςύα των απαντόςεων, χωρύσ διϊλογο, με τη 

δυνατότητα και υποχρϋωςη του Δημϊρχου και των Αντιδημϊρχων για παροχό ςτοιχεύων και 

πληροφοριών εντόσ ενόσ μηνόσ.  

7. Οι προτϊςεισ που τυχόν υποβλόθηκαν από τουσ αναφερομϋνουσ δεν επιτρϋπεται να ςυζητηθούν, 

εκτόσ αν χαρακτηριςθούν ωσ κατεπεύγον θϋμα, οπότε και εφαρμόζονται οι διατϊξεισ τησ παρ. 7 

του ϊρθρου 67 του Ν.3852/2010 και η ςυζότηςη προηγεύται των θεμϊτων τησ ημερόςιασ 

διϊταξησ. Ο χρόνοσ για τη ςυζότηςη των εκτόσ ημερόςιασ διϊταξησ θεμϊτων δεν μπορεύ να 

ξεπερνϊ τη μύα ώρα.  

8. Ακολουθεύ η ςυζότηςη επύ των θεμϊτων τησ ημερόςιασ διϊταξησ. Τα θϋματα τα ειςηγεύται ο 

Δόμαρχοσ ό ο αρμόδιοσ Αντιδόμαρχοσ, η παρουςύα του οπούου εύναι αναγκαύα ςτη ςυνεδρύαςη. 

Αυτού με τη ςειρϊ τουσ μπορεύ να υποδεύξουν κϊποιο Δημοτικό Σύμβουλο ό Υπηρεςιακό 

Παρϊγοντα που θα τα αναλύςει. 

9. Στισ ςυνεδριϊςεισ των δημοτικών ςυμβουλύων λαμβϊνουν το λόγο, εκτόσ του δημϊρχου και του 

αρμόδιου αντιδημϊρχου, οι επικεφαλόσ των παρατϊξεων και ειδικού αγορητϋσ ανϊ θϋμα, που 

ορύζονται από τισ παρατϊξεισ με ςχετικό γραπτό δόλωςη τουσ ςτο προεδρεύο πριν την ϋναρξη τησ 

ςυνεδρύαςησ. Με τον ύδιο τρόπο μπορούν να εγγραφούν ωσ ομιλητϋσ και δημοτικού ςύμβουλοι που 

επιθυμούν να τοποθετηθούν ανϊ θϋμα.  

10. Η ειςόγηςη ςε κϊθε θϋμα δεν μπορεύ χρονικϊ να ξεπερνϊ τα δϋκα λεπτϊ τησ ώρασ. Η διϊρκεια τησ 

πρωτομιλύασ δεν ξεπερνϊ τα πϋντε (5) λεπτϊ τησ ώρασ.  

11. Ανϊλογα με το θϋμα που ςυζητεύται, ο Πρόεδροσ ϋχει το δικαύωμα να καλεύ ςτη ςυνεδρύαςη 

Δημοτικούσ Υπαλλόλουσ, εκπροςώπουσ φορϋων ό ιδιώτεσ, προκειμϋνου να ςυμβϊλουν με τισ 

τοποθετόςεισ τουσ ςτην καλύτερη διαμόρφωςη τησ απόφαςησ. Τυχόν διευκρινιςτικϋσ ερωτόςεισ, 

ϋπονται τησ ειςόγηςησ και προηγούνται των τοποθετόςεων των ομιλητών .  



12. Αφού εξαντληθεύ ο κατϊλογοσ των ομιλητών με τισ πρωτομιλύεσ, ο Πρόεδροσ διατυπώνει την 

οριςτικό πρόταςη προσ ψόφιςη του θϋματοσ, όπωσ διαμορφώθηκε με τισ τροπολογύεσ που 

πιθανόν ϋχουν επϋλθει. Επύ τησ τελικόσ αυτόσ πρόταςησ, ϋχουν δικαύωμα να δευτερολογόςουν όςοι 

μύληςαν , χωρύσ να ξεπερϊςουν τα τρύα λεπτϊ τησ ώρασ. Σε κϊθε περύπτωςη, ο Δόμαρχοσ κατϊ τη 

διϊρκεια τησ ςυζότηςησ μπορεύ να λαμβϊνει το λόγο κατϊ προτεραιότητα απϋναντι ςε κϊθε ϊλλον 

και να εκφρϊζει τισ απόψεισ του. Ο ειςηγητόσ, εφόςον κρύνει απαραύτητο, δευτερολογεύ για πϋντε 

λεπτϊ τησ ώρασ. Τϋλοσ, μετϊ την εξϊντληςη των θεμϊτων, ο Πρόεδροσ επαναλαμβϊνει την 

πρόταςη ό τισ προτϊςεισ και γύνεται ψηφοφορύα.  

13. Κατϊ τη διϊρκεια τησ ςυζότηςησ των θεμϊτων , οι ομιλητϋσπου τοποθετούνται απευθύνονται προσ 

το ςώμα και όχι προςωπικϊ. Οι Δημοτικού Σύμβουλοι εκφρϊζονται κατϊ ςυνεύδηςη, 

αποςκοπούντεσ ςτην εξυπηρϋτηςη των δημοτών και του Δόμου γενικότερα.  

14. Ο ομιλητόσ δεν διακόπτεται παρϊ μόνο αν εκφεύγει του θϋματοσ ό εκτρϋπεται ςε προςωπικϋσ 

επιθϋςεισ και ύβρεισ. Στην περύπτωςη αυτό ο Πρόεδροσ δικαιούται να τον διακόψει ό και να του 

αφαιρϋςει το λόγο. 

15. Όποιοσ ζητόςει να απαντόςει ςε προςωπικό ζότημα που δημιουργόθηκε ςτη διϊρκεια τησ 

ςυνεδρύαςησ του δύδεται από τον πρόεδρο ο λόγοσ, αφού προςδιορύςει επακριβώσ το προςωπικό 

ζότημα ςε ϋνα λεπτό και η ομιλύα του δεν μπορεύ να ξεπερϊςει τα τρύα λεπτϊ.  

 

Άρθρο 10 
Δημοςιότητα των ςυνεδριϊςεων - Αναφορϋσ – Προτϊςεισ - Πληροφόρηςη Πολιτών 

1. Οι ςυνεδριϊςεισ του Δημοτικού Συμβουλύου εύναι δημόςιεσ. Η παρουςύα των φορϋων και πολιτών ςτισ 

ςυνεδριϊςεισ του Δημοτικού Συμβουλύου αποτελεύ λειτουργικό ςυνϋπεια του δημόςιου χαρακτόρα των 

ςυνεδριϊςεών του. Οι ενδιαφερόμενοι για τα θϋματα τησ ημερόςιασ διϊταξησ ειδοποιούνται με φροντύδα 

του Προεδρεύου. 

2. Στισ ςυνεδριϊςεισ του Δημοτικού Συμβουλύου οι παρευριςκόμενοι πολύτεσ πρϋπει να εύναι ευπρεπεύσ και 

όςυχοι. Δεν επιτρϋπεται να ςυνομιλούν, να ςχολιϊζουν, να επιδοκιμϊζουν ό να αποδοκιμϊζουν τισ 

απόψεισ των ςυμβούλων και γενικϊ να παρακωλύουν την ομαλό διεξαγωγό τησ ςυνεδρύαςησ. Ο Πρόεδροσ 

μπορεύ να αποβϊλει από την αύθουςα καθϋνα που διαταρϊςςει την τϊξη ό παρακωλύει τη ςυνεδρύαςη ό 

και να διατϊξει την εκκϋνωςη τησ αύθουςασ από το ακροατόριο. 

3. Στουσ δημοςιογρϊφουσ και γενικϊ ςε όλα τα μϋςα μαζικόσ ενημϋρωςησ, παρϋχεται κϊθε διευκόλυνςη. 

Επιτρϋπεται η ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό κϊλυψη των ςυνεδριϊςεων του Δημοτικού Συμβουλύου. 

4. Σε εξαιρετικϋσ περιπτώςεισ, κατϊ παρϋκκλιςη των γενικών διατϊξεων που διϋπουν τισ διαδικαςύεσ 

διεξαγωγόσ των ςυνεδριϊςεων, ο πρόεδροσ, με την ςύμφωνη γνώμη του ςυμβουλύου, μπορεύ ςτη διϊρκεια 

ςυνεδρύαςησ να δώςει το λόγο ςε ακροατϋσ εφόςον εκτιμηθεύ ότι η παρϋμβαςη αυτών ϋχει ϊμεςα ςχϋςη 



με το ςυζητούμενο θϋμα και μπορεύ να ςυνειςφϋρει ουςιαςτικϊ ςτη διαμόρφωςη πληρϋςτερησ 

ενημϋρωςησ των δημοτικών ςυμβούλων για το ςυζητούμενο θϋμα.   

5. Δημότεσ και κϊτοικοι που ϋχουν ειδικό ϋννομο ςυμφϋρον, μετϊ από αύτηςό τουσ, λαμβϊνουν κυρωμϋνα 

αντύγραφα ςυγκεκριμϋνων πρακτικών και αποφϊςεων του Δημοτικού Συμβουλύου. Σε περύπτωςη που 

εύναι δυςχερόσ η ϋκδοςη αντιγρϊφων, τύθενται τα παραπϊνω ςτοιχεύα ςε πλόρη γνώςη των αιτούντων 

για ενημϋρωςη τουσ. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ςυζητϊ υποχρεωτικϊ προτϊςεισ που κατατύθενται ς` αυτό από τουλϊχιςτον 

εύκοςι πϋντε (25) ϊτομα για την επύλυςη ζητημϊτων αρμοδιότητασ του Δημοτικού Συμβουλύου. Ο 

Δόμαρχοσ ενημερώνει τουσ ενδιαφερόμενουσ για τη ςχετικό απόφαςη που ελόφθη. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφαύνεται επύ αναφορών, ερωτόςεων και αιτόςεων, αρμοδιότητϊσ του, που 

υποβϊλλονται ςε αυτό από δημότεσ και κατούκουσ ατομικϊ ό ςυλλογικϊ εντόσ προθεςμύασ τριϊντα (30) 

ημερών από την κατϊθεςη τουσ. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο εξαςφαλύζει ςτουσ δημότεσ πλόρη πληροφόρηςη για τα, κϊθε εύδουσ, 

προβλόματα τησ περιφϋρειασ του, καθώσ και για τη δραςτηριότητα του, αναφορικϊ με την αντιμετώπιςη 

και λύςη των προβλημϊτων αυτών. 

 

 

 

 
 

Άρθρο 11 
Τποχρεώςεισ και δικαιώματα Δημοτικών υμβούλων 

(ϊρθρο 68 Ν.3852/2010) 
 

1. Οι Δημοτικού Σύμβουλοι ϋχουν υποχρϋωςη να μετϋχουν ςε όλεσ τισ ςυνεδριϊςεισ του Δημοτικού 

Συμβουλύου και των επιτροπών, ςτισ οπούεσ τουσ ϋχει εκλϋξει το Συμβούλιο, καθώσ και να εκτελούν τα 

λοιπϊ καθόκοντϊ τουσ που προβλϋπει ο νόμοσ. 

Έχουν επύςησ υποχρϋωςη, μϋςα ςτο πλαύςιο των καθηκόντων τουσ, να εκτελούν με επιμϋλεια κϊθε 

εργαςύα που τουσ αναθϋτει νόμιμα το Συμβούλιο. 

2. Ο Δημοτικόσ Σύμβουλοσ εκφρϊζει τη γνώμη του και ψηφύζει κατϊ ςυνεύδηςη, αποβλϋποντασ πϊντοτε 

ςτην εξυπηρϋτηςη του ςυμφϋροντοσ του ςυνόλου των δημοτών. 

3. Αν ϋνασ ςύμβουλοσ απουςιϊζει αδικαιολόγητα από τρεισ (3) ςυνεχεύσ τακτικϋσ ςυνεδριϊςεισ του 

Δημοτικού Συμβουλύου, μπορεύ να τεθεύ ςε αργύα κατϊ τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 234 του Ν.3852/2010 και 

ςε περύπτωςη υποτροπόσ, κηρύςςεται ϋκπτωτοσ. Ο Πρόεδροσ του Δημοτικού Συμβουλύου κινεύ τη ςχετικό 

διαδικαςύα. 



4. Αν ϋνασ ςύμβουλοσ δεν εκτελεύ τισ υποχρεώςεισ του για διϊςτημα που υπερβαύνει τουσ τρεισ (3) ςυνεχεύσ 

μόνεσ μϋςα ςτο ϋτοσ, χωρύσ την ϊδεια του Συμβουλύου, μπορεύ να του επιβληθεύ ποινό ϋκπτωςησ κατϊ τισ 

διατϊξεισ του Ν.3852/2010.  

5. Δημοτικόσ Σύμβουλοσ δεν μπορεύ να μετϊςχει ςτη ςυζότηςη ενόσ θϋματοσ ό ςτην κατϊρτιςη αποφϊςεωσ 

του Δημοτικού Συμβουλύου ό να ςυμμετϋχει ςε γνωμοδοτικϊ ςυλλογικϊ όργανα, τα οπούα γνωμοδοτούν 

για θϋμα που θα ειςαχθεύ ςτο Δημοτικό Συμβούλιο, εφόςον ο ύδιοσ, ο/η ςύζυγόσ του ό ςυγγενόσ του ϋωσ 

το δεύτερο βαθμό εξ αύματοσ ό εξ αγχιςτεύασ ό πρόςωπο προσ το οπούο διατηρεύ ςτενό δεςμό ϋχει υλικό ό 

ηθικό ςυμφϋρον. 

6. Ο Πρόεδροσ του Δημοτικού Συμβουλύου υποχρεούται να ενημερώνει γραπτώσ τον Ελεγκτό Νομιμότητασ 

για κϊθε περύπτωςη αδικαιολόγητησ απουςύασ ςυμβούλου ςε τρεισ (3) ςυνεχεύσ ςυνεδριϊςεισ, καθώσ και 

ςε κϊθε περύπτωςη μη εκτϋλεςησ των υποχρεώςεων ςυμβούλου για διϊςτημα μεγαλύτερο από τρεισ (3) 

ςυνεχεύσ μόνεσ. Η παρϊλειψη αυτόσ τησ υποχρϋωςησ από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλύου 

αποτελεύ ςοβαρό παρϊβαςη καθόκοντοσ. 

7. Ο Δημοτικόσ Σύμβουλοσ δικαιούται να θϋςει θϋμα διαδικαςύασ κατϊ τη ςυζότηςη, αν κατϊ την κρύςη του 

παραβιϊζεται ο Κανονιςμόσ Λειτουργύασ από τον Πρόεδρο ό ϊλλο μϋλοσ του Δημοτικού Συμβουλύου και 

να ζητόςει να αποφανθεύ το Συμβούλιο. Στην περύπτωςη αυτό ο Πρόεδροσ θϋτει ϊμεςα το θϋμα για 

ψόφιςη και το Συμβούλιο αποφαύνεται χωρύσ αγορεύςεισ και διαλογικϋσ ςυζητόςεισ. 

8. Αν κατϊ τη διαδικαςύα τησ ςυνεδρύαςησ δημιουργηθούν θόρυβοι που παρακωλύουν την ομαλό ςυνϋχιςό 

τησ, ο Πρόεδροσ προειδοποιεύ ότι θα τη διακόψει και αν η ύδια κατϊςταςη ςυνεχιςτεύ, ο Πρόεδροσ 

διακόπτει τη ςυνεδρύαςη για οριςμϋνη ώρα, που την ανακοινώνει ςτο ςώμα. Κατϊ τη διακοπό οι 

δημοτικού ςύμβουλοι εξϋρχονται τησ αύθουςασ ςυνεδρύαςησ. Μετϊ την παρϋλευςη του χρόνου διακοπόσ, ο 

Πρόεδροσ κηρύςςει τη ςυνϋχιςη τησ ςυνεδρύαςησ και αν ο θόρυβοσ ςυνεχιςτεύ δικαιούται να τη λύςει. 

9. Οι Δημοτικού Σύμβουλοι μπορούν να ζητούν δια του Προϋδρου, από το Δόμαρχο, την Οικονομικό Επιτροπό 

και τουσ Αντιδημϊρχουσ, πληροφορύεσ και ςυγκεκριμϋνα ςτοιχεύα, που εύναι χρόςιμα για την ϊςκηςη των 

καθηκόντων τουσ. Οι παραπϊνω, οφεύλουν να παρϋχουν τισ πληροφορύεσ και τα ςτοιχεύα, εντόσ μηνόσ. 

Επύςησ, οι Δημοτικού Σύμβουλοι μπορούν να καταθϋτουν γραπτϋσ ερωτόςεισ, δια του προϋδρου, προσ το 

Δόμαρχο και τα αρμόδια όργανα του Δόμου, οι οπούεσ απαντώνται εγγρϊφωσ εντόσ μηνόσ. Αν δεν 

απαντηθούν, οι ερωτόςεισ επαναφϋρονται ςτο Δημοτικό Συμβούλιο και απαντώνται εγγρϊφωσ ςτην 

πρώτη ςυνεδρύαςη, μετϊ την παρϋλευςη του μόνα από την κατϊθεςό τουσ, ςτο τϋλοσ τησ ςυνεδρύαςησ, 

μετϊ τη ςυζότηςη των θεμϊτων τησ ημερόςιασ διϊταξησ. Στην ερώτηςη, μετϊ την ανϊπτυξό τησ από τον 

ερωτώντα Δημοτικό Σύμβουλο, απαντϊ ο Δόμαρχοσ ό ο Αντιδόμαρχοσ που θα ορύςει ο ύδιοσ και η 

ςυζότηςη δεν γενικεύεται. 

 

Άρθρο 12 



ύςταςη Επιτροπών Δημοτικού υμβουλύου 
(ϊρθρο 70 Ν.3852/2010) 

1. Στο Δόμο ςυςτόνονται οι ακόλουθεσ Επιτροπϋσ: 

 α) Επιτροπό  Υγεύασ  

 β) Επιτροπό Παιδεύασ 

 γ)Επιτροπό Πρωτογενό Τομϋα 

 δ)Επιτροπό Ονοματοθεςιών 

 ε)Επιτροπό αντιμετώπιςησ προβλημϊτων καθημερινότητασ και Ναρκωτικών 

ςτ)Επιτροπό Επύλυςησ Φορολογικών Διαφορών και Αμφιςβητόςεων.  

2. Η ςυγκρότηςη των Επιτροπών αυτών γύνεται με απόφαςη του Δημοτικού Συμβουλύου και λειτουργούν 

ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 70 του Ν.3852/2010, του παρόντοσ ϊρθρου και του ν. 2690/1999. 

3. Οι επιτροπϋσ αποτελούνται από 5 ϋωσ 15 μϋλη, τα οπούα εύναι Δημοτικού Σύμβουλοι, ιδιώτεσ και 

υπϊλληλοι του δόμου, που προτεύνονται από όλεσ τισ δημοτικϋσ παρατϊξεισ. 

4. Στισ Επιτροπϋσ προεδρεύει Δημοτικόσ Σύμβουλοσ που ορύζεται με την απόφαςη τησ ςυγκρότηςησ. Σε 

αυτϋσ μετϋχουν ςύμβουλοι που προτεύνονται από όλεσ τισ δημοτικϋσ παρατϊξεισ του Δημοτικού 

Συμβουλύου, υπϊλληλοι τησ αρμόδιασ διεύθυνςησ του Δόμου, καθώσ και ιδιώτεσ εμπειρογνώμονεσ ςτα 

θϋματα τησ επιτροπόσ και εκπρόςωποι κοινωνικών φορϋων τησ περιοχόσ. 

5. Θϋματα που ϋχουν εγγραφεύ ςτην ημερόςια διϊταξη μπορούν, μετϊ από πρόταςη του Δημϊρχου, να 

παραπεμφθούν ςε Επιτροπό, μόνο με απόφαςη του Δημοτικού Συμβουλύου, η οπούα και καθορύζει και την 

προθεςμύα για την υποβολό τησ ςχετικόσ μελϋτησ ό ειςόγηςησ. Τα θϋματα που ειςϊγει προσ ςυζότηςη η 

Οικονομικό Επιτροπό ό η Επιτροπό Ποιότητασ Ζωόσ, δεν παραπϋμπονται ςε Επιτροπό. Επύςησ, ο 

Πρόεδροσ μπορεύ να παραπϋμπει ςε Επιτροπό οποιοδόποτε ϊλλο θϋμα, πριν αυτό εγγραφεύ προσ 

ςυζότηςη ςτην ημερόςια διϊταξη. 

6. Οι Επιτροπϋσ βρύςκονται ςε απαρτύα και ςυνεδριϊζουν νόμιμα, όταν τα παρόντα μϋλη εύναι περιςςότερα 

από τα απόντα. Λαμβϊνουν από τισ υπηρεςύεσ του Δόμου τα ςτοιχεύα και τισ πληροφορύεσ που ζητούν για 

τη διευκόλυνςη του ϋργου τουσ, δια του Προϋδρου του Δημοτικού Συμβουλύου, κατόπιν ςυνεργαςύασ με 

τον Πρόεδρο τησ Επιτροπόσ. 

7. Ειδικϊ για τουσ τουριςτικούσ Δόμουσ ςυγκροτεύται Επιτροπό για την επεξεργαςύα και ειςόγηςη ςτο 

Δημοτικό Συμβούλιο, θεμϊτων τουριςτικόσ ανϊπτυξησ και προβολόσ του Δόμου. 

 

Άρθρο 13 
Δημοτικϋσ παρατϊξεισ 

(ϊρθρο 66 Ν.3852/2010) 



1. Οι Δημοτικού Σύμβουλοι ϋχουν απεριόριςτο το δικαύωμα τησ γνώμησ και τησ ψόφου κατϊ ςυνεύδηςη. 

2. Τα μϋλη του Δημοτικού Συμβουλύου διακρύνονται ςε δημοτικϋσ παρατϊξεισ, ανϊλογα με το ςυνδυαςμό 

που ϋχουν εκλεγεύ, εφόςον αυτόσ ο ςυνδυαςμόσ ϋχει εκλϋξει τουλϊχιςτον ϋνα ςύμβουλο. 

3. Μϋλοσ του Δημοτικού Συμβουλύου μπορεύ με γραπτό δόλωςό του προσ το Προεδρεύο να 

ανεξαρτητοποιηθεύ από τη δημοτικό παρϊταξη, με την οπούα ϋχει εκλεγεύ. Επύςησ, εϊν η δημοτικό 

παρϊταξη ϋχει τουλϊχιςτον τρύα μϋλη, μπορεύ με αιτιολογημϋνη απόφαςη και με πλειοψηφύα των δύο 

τρύτων (2/3) να διαγρϊψει ςύμβουλο που εύναι μϋλοσ τησ. 

4. Οι εκπρόςωποι των δημοτικών παρατϊξεων λαμβϊνουν το λόγο ςτισ ςυνεδριϊςεισ του Δημοτικού 

Συμβουλύου αμϋςωσ μετϊ το Δόμαρχο και κατϊ προτεραιότητα ϋναντι των λοιπών Δημοτικών 

Συμβούλων, προκειμϋνου να προβούν ςε ανακοινώςεισ ό προτϊςεισ προσ το Δημοτικό Συμβούλιο ό να 

απευθύνουν ερωτόςεισ ό να ζητούν ενημϋρωςη και ςυγκεκριμϋνα ςτοιχεύα για την ϊςκηςη των 

καθηκόντων τουσ από το Δόμαρχο, το Προεδρεύο  του Δημοτικού Συμβουλύου, τη Δημαρχιακό Επιτροπό 

και τουσ Αντιδημϊρχουσ. 

5. Στισ επιτροπϋσ που ςυςτόνονται από το Δημοτικό Συμβούλιο, για τη μελϋτη και ειςόγηςη εξειδικευμϋνων 

θεμϊτων, ςυμμετϋχουν εκπρόςωποι όλων των δημοτικών παρατϊξεων, που προτεύνονται από αυτϋσ. 

6. Οι εκπρόςωποι των δημοτικών παρατϊξεων ςυνεργϊζονται με τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλύου 

και το Δόμαρχο, προκειμϋνου να υπϊρχει η διευκόλυνςη τησ λειτουργύασ των δημοτικών παρατϊξεων με 

ενημερώςεισ και παροχό ςυγκεκριμϋνων ςτοιχεύων από τισ υπηρεςύεσ του Δόμου. Επύςησ, ο Δόμαρχοσ 

οφεύλει να παρϋχει τισ πληροφορύεσ που ζητούν οι εκπρόςωποι των δημοτικών παρατϊξεων από τον ύδιο 

ό τη Δημαρχιακό Επιτροπό, εντόσ μηνόσ.  

7. Το μϋλοσ του Δημοτικού Συμβουλύου που ανεξαρτητοποιόθηκε ό διαγρϊφηκε από την παρϊταξό του δεν 

μπορεύ να ενταχθεύ ςε ϊλλη παρϊταξη και δεν μπορεύ να εξακολουθόςει να εύναι μϋλοσ του Προεδρεύου ό 

τησ Οικονομικόσ Επιτροπόσ  όπου εκλϋχτηκε ωσ μϋλοσ τησ παρϊταξησ από την οπούα ανεξαρτητοποιόθηκε 

ό διαγρϊφηκε, καθώσ και να οριςθεύ ό να παραμεύνει αντιδόμαρχοσ κατϊ τη διϊρκεια τησ θητεύασ του. 

Εύναι δυνατό, όμωσ, η επανϋνταξό του ςτην παρϊταξη από την οπούα ανεξαρτητοποιόθηκε ό διαγρϊφηκε, 

εφόςον τούτο γύνει δεκτό από τα δύο τρύτα (2/3) των μελών, προκειμϋνου για παρατϊξεισ που ϋχουν 

τουλϊχιςτον τρύα (3) μϋλη και από όλα τα μϋλη, προκειμϋνου για παρατϊξεισ με λιγότερα από τρύα (3) 

μϋλη. 

8. Για την αποδοτικότερη λειτουργύα των δημοτικών παρατϊξεων η Δημοτικό Αρχό οφεύλει να παραχωρεύ 

ςε αυτϋσ κατϊλληλα εξοπλιςμϋνο χώρο, καθώσ και γραμματειακό υποςτόριξη. 

 

Άρθρο 14 
Σοπικϊ υμβούλια Νϋων 



1. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφαςύζει για την ςυγκρότηςη και ςύγκληςη του Τοπικού        Συμβουλύου 

Νϋων, το οπούο αποςκοπεύ ςτη ενύςχυςη τησ ςυμμετοχόσ των νϋων ςτη διαχεύριςη των τοπικών 

υποθϋςεων που ανταποκρύνονται ςτα ενδιαφϋροντϊ τουσ (ϊρθρο 1 παρ.1 Ν.3463/2006). 

2. Σκοπόσ του ςυμβουλύου νϋων εύναι ο εντοπιςμόσ , η ανϊδειξη και η παρακολούθηςη των αναγκών και των 

προβλημϊτων τησ νεολαύασ ςε τοπικό επύπεδο, η ανϊληψη, ςε ςυνεργαςύα με τον οικεύο Οργανιςμό 

Τοπικόσ Αυτοδιούκηςησ (ΟΤΑ), πρωτοβουλιών και δραςτηριοτότων για την πλόρη και ελεύθερη 

ανϊπτυξη τησ προςωπικότητασ των νϋων  με ςκοπό την ενεργό και αποτελεςματικό ςυμμετοχό των νϋων 

ςτην τοπικό κοινωνύα και η ανϊπτυξη ςχϋςεων ςυνεργαςύασ με αντύςτοιχα Τοπικϊ Συμβούλια Νϋων ςε 

εθνικό και ευρωπαώκό επύπεδο. 

3. Για την εκπλόρωςη του ανωτϋρω ςκοπού, δημιουργεύται και τηρεύται, με ευθύνη του Δημοτικού 

Συμβουλύου, μητρώο νϋων, ςτο οπούο εγγρϊφονται, μετϊ από αύτηςό τουσ, νϋοι ηλικύασ από 15 ϋωσ 28 

ετών, που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτο δημοτολόγιο του Δόμου. Οι εγγεγραμμϋνοι  ςτο μητρώο νϋων 

διαγρϊφονται αυτοδικαύωσ μετϊ τη ςυμπλόρωςη του 28ου ϋτουσ τησ ηλικύασ τουσ, εκτόσ εϊν ϋχουν 

εκλεγεύ ςτο Συμβούλιο του ϊρθρου 5 του παρόντοσ, οπότε διατηρούν την ιδιότητϊ τουσ μϋχρι τη λόξη τησ 

θητεύασ τουσ. 

4. Το Συμβούλιο των  Συμβουλύων Νϋων εύναι …μελϋσ 

5. Το Συμβούλιο ϋχει την ευθύνη για την εφαρμογό των κατευθυντόριων γραμμών και πολιτικών που 

χαρϊςςει η Συνϋλευςη. 

6. Το Συμβούλιο ςυνεδριϊζει τουλϊχιςτον μύα φορϊ το μόνα, ύςτερα από πρόςκληςη του Προϋδρου του. 

7. Στην πρώτη ςυνεδρύαςη του Συμβουλύου εκλϋγονται με μυςτικό ψηφοφορύα ο Πρόεδροσ, ο Αναπληρωτόσ 

Πρόεδροσ, ο Γραμματϋασ και ο Ταμύασ. Η θητεύα των μελών του Συμβουλύου λόγει με την ανϊδειξη των 

μελών του νϋου Συμβουλύου. 

8. Οι ιδιότητεσ Δημϊρχου, Προϋδρου Συμβουλύου Δημοτικόσ /Τοπικόσ Κοινότητασ, Εκπροςώπου Τοπικόσ 

Κοινότητασ Περιφερειϊρχη, Προϋδρου ό μϋλουσ Δημοτικού ό Περιφερειακού Συμβουλύου ό Συμβουλύου 

Δημοτικόσ / Τοπικόσ Κοινότητασ εύναι αςυμβύβαςτεσ με την ιδιότητα μϋλουσ του Συμβουλύου. 

9. Στισ ςυνεδριϊςεισ του Συμβουλύου τηρούνται πρακτικϊ με ευθύνη του Προϋδρου και του Γραμματϋα του. 

Αντύγραφο των πρακτικών κϊθε ςυνεδριϊςεωσ του Συμβουλύου κοινοποιεύται με ευθύνη των ανωτϋρω 

ςτο οικεύο Δημοτικό Συμβούλιο. 

10.  Το Συμβούλιο μπορεύ να ςυνιςτϊ επιτροπϋσ για την επεξεργαςύα ζητημϊτων που αφορούν τουσ νϋουσ τησ 

περιοχόσ του. 

 

Άρθρο 15 
Σοπικϊ υμβούλια Παραβατικότητασ 

( ϊρθρο 84 Ν.3463/2006) 



1. Το Δημοτικό Συμβούλιο ςυγκροτεύ με απόφαςό του ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ  του ϊρθρου 16 του ν. 

2713/1999 Τοπικό Συμβούλιο Παραβατικότητασ. 

2. Το Συμβούλιο αποτελεύται από …. (…) μϋλη, τα οπούα  εύναι επιςτόμονεσ και λειτουργού που διαθϋτουν 

ειδικϋσ γνώςεισ και εμπειρύα ςτον τομϋα τησ παραβατικότητασ, όπωσ δικαςτικού λειτουργού, 

εγκληματολόγοι, κοινωνιολόγοι, ψυχολόγοι, κοινωνικού λειτουργού και αςτυνομικού. 

3. Το Τοπικό Συμβούλιο Παραβατικότητασ εύναι ςυμβουλευτικό και  γνωμοδοτικό όργανο για την 

ανϊπτυξη μιασ εναλλακτικόσ και αποκεντρωμϋνησ αντιπαραβατικόσ πολιτικόσ, προςαρμοςμϋνησ ςτισ 

ιδιαύτερεσ ανϊγκεσ και απαιτόςεισ των τοπικών κοινωνιών. 

4. Έργο του εύναι η καταγραφό και η μελϋτη τησ παραβατικόσ ςυμπεριφορϊσ ςε τοπικό επύπεδο, η 

κατϊρτιςη ςχετικών προγραμμϊτων ςτην περιφϋρεια του Δόμου, η διοργϊνωςη ημερύδων, ςεμιναρύων 

και ςυναφών εκδηλώςεων ευαιςθητοπούηςησ και ενημϋρωςησ τησ κοινόσ γνώμησ, καθώσ και ο 

ςυντονιςμόσ και η εφαρμογό πρωτοβουλιών από τουσ κοινωνικούσ φορεύσ  τησ περιοχόσ κατϊλληλων να 

προλϊβουν ό να περιορύςουν οριςμϋνεσ μορφϋσ τησ μικρομεςαύασ εγκληματικότητασ και τησ εν γϋνει 

παραβατικόσ ςυμπεριφορϊσ, με ςτόχο την εμπϋδωςη τησ αςφϊλειασ των κατούκων και δημιουργύασ 

κλύματοσ εμπιςτοςύνησ. 

 

Άρθρο 16 
Δημοτικό γραφεύο ενημϋρωςησ για την απαςχόληςη 

(ϊρθρο 85 Ν.3463/2006) 
1. Το Δημοτικό Συμβούλιο ςυγκροτεύ με απόφαςό του το Δημοτικό Γραφεύο Ενημϋρωςησ για την 

απαςχόληςη, που αποτελεύ γνωμοδοτικό και ςυμβουλευτικό όργανο του Δόμου και ϋχει ςαν αποςτολό 

του την ανϊπτυξη ςυμβουλευτικών δρϊςεων που παρϋχονται δωρεϊν ςτουσ ανϋργουσ, με κύριο ςτόχο 

την υποςτόριξό τουσ και την ενθϊρρυνςό τουσ για την εξεύρεςη απαςχόληςησ. 

2. Το όργανο αυτό αποτελεύται από αιρετούσ και κατούκουσ του Δόμου. Για την εκπλόρωςη του ςκοπού 

τουσ, ςυνεργϊζονται και ςυντονύζουν τη δρϊςη τουσ με τα κατϊ τόπουσ γραφεύα του Ο.Α.Ε.Δ., τα Κϋντρα 

Επαγγελματικόσ Κατϊρτιςησ και ϊλλουσ αρμόδιουσ φορεύσ, καθώσ και με τισ επιχειρόςεισ που 

λειτουργούν ςτην περιφϋρεια του Δόμου. 

 

Άρθρο 17 
Απολογιςμόσ πεπραγμϋνων τησ Δημοτικόσ Αρχόσ 

(ϊρθρο 217 Ν.3463/2006) 
1. Το Δημοτικό Συμβούλιο ςυνεδριϊζει κϊθε χρόνο ςε ειδικό δημόςια ςυνεδρύαςη όπου γύνεται 

απολογιςμόσ των πεπραγμϋνων τησ Δημοτικόσ Αρχόσ ςε ό,τι αφορϊ την Διούκηςη του Δόμου, την 

εφαρμογό του προγρϊμματοσ δημοτικόσ δρϊςησ και την εν γϋνει οικονομικό κατϊςταςη του Δόμου. 



2. Η ειδικό δημόςια ςυνεδρύαςη του  Δημοτικού Συμβουλύου γύνεται μϋχρι τϋλοσ Ιουνύου και 

ανακοινώνεται πριν από δεκαπϋντε (15) τουλϊχιςτον ημϋρεσ με κϊθε πρόςφορο τρόπο. Σε αυτόν 

καλούνται οι κϊτοικοι και όλοι οι φορεύσ τησ πόλησ. 

3. Το Δημοτικό Συμβούλιο επιλϋγει τον προςφορότερο χώρο για τη διεξαγωγό τησ ανωτϋρω ςυνεδρύαςησ. 

4.  Κατϊ την ειδικό δημόςια ςυνεδρύαςη του Δημοτικού Συμβουλύου τοποθετούνται όλεσ οι δημοτικϋσ 

παρατϊξεισ  και μπορούν να πϊρουν το λόγο τα μϋλη του Δημοτικού Συμβουλύου. 

5.  Κϊθε φορϋασ, δημότησ, κϊτοικοσ ό φορολογούμενοσ από το Δόμο ϋχει δικαύωμα να διατυπώςει 

παρατηρόςεισ ςχετικϋσ με τον απολογιςμό ςτη ςυνεδρύαςη αυτό. 

6.  Σε περύπτωςη που το χρονικό διϊςτημα που προβλϋπει το παρόν ϊρθρο παρϋλθει χωρύσ να κινηθούν οι 

διαδικαςύεσ για την πραγματοπούηςη τησ ειδικόσ δημόςιασ ςυνεδρύαςησ απολογιςμού, μπορούν οι δημοτικϋσ 

παρατϊξεισ ό οι δημοτικού ςύμβουλοι να προκαλϋςουν τη ςυνεδρύαςη αυτό ςύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

ςτο ϊρθρο 95 του Ν.3463/06. 

 

Άρθρο 18 
Γραμματεύα – Τπηρεςύα Δημοτικού ςυμβουλύου 

Στο Δόμο και ςτα πλαύςια του Οργανιςμού Εςωτερικόσ Υπηρεςύασ, λειτουργεύ υπηρεςύα Δημοτικού 

Συμβουλύου, με αρμοδιότητεσ διεκπεραύωςησ όλων των θεμϊτων, που αφορούν ςτο Δημοτικό Συμβούλιο 

και το Προεδρεύο του. Η υπηρεςύα αποτελεύται από τον ειδικό γραμματϋα του Δημοτικού Συμβουλύου και 

ϊλλουσ υπαλλόλουσ, ςύμφωνα με τον ΟΕΥ και ανϊλογα με τισ ανϊγκεσ. 

Στισ αρμοδιότητεσ ςυμπεριλαμβϊνονται η τόρηςη του αρχεύου των αποφϊςεων και των λοιπών ςχετικών 

εγγρϊφων, η διεξαγωγό τησ αλληλογραφύασ, η ςύνταξη των πρακτικών των ςυνεδριϊςεων, η προώθηςη και 

δημοςύευςη των αποφϊςεων, η ενημϋρωςη των δημοτικών ςυμβούλων και γενικϊ κϊθε ςχετικό με τη 

λειτουργύα του Δημοτικού Συμβουλύου εργαςύα, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του Ν.3852/2010 όπωσ ιςχύει και 

του παρόντοσ κανονιςμού. 

Επιςημαύνεται ιδιαύτερα η αρμοδιότητα τησ υπηρεςύασ αυτόσ ςτην προώθηςη των ςχετικών με τη 

ςυμμετοχό των πολιτών ςτισ τοπικϋσ υποθϋςεισ εργαςιών, όπωσ και των εργαςιών που αφορούν ςτην 

ενημϋρωςό τουσ, ςε ατομικό ό ςυλλογικό βϊςη, επύ των αποφϊςεων του Δημοτικού Συμβουλύου που τουσ 

ενδιαφϋρουν, όταν αυτού καταθϋτουν αναφορϋσ και ερωτόςεισ. 

Ο υπεύθυνοσ για τη λειτουργύα τησ υπηρεςύασ υπϊλληλοσ, ευθύνεται για την προώθηςη των αναφερόμενων 

θεμϊτων, ώςτε οι απαντόςεισ ςτισ παραπϊνω αναφορϋσ και ερωτόςεισ των πολιτών να δύνονται από το 

αρμόδιο όργανο μϋςα ςε προθεςμύα τριϊντα (30) ημερών. 

 

Άρθρο 19 



Εποπτεύα –  ϋλεγχοσ αποφϊςεων Δημοτικού υμβουλύου  
 

1. Εκτελεςτότητα των πρϊξεων των ΟΣΑ  

Οι αποφϊςεισ των ςυλλογικών και μονομελών οργϊνων των Δόμων και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών εύναι 

εκτελεςτϋσ αφότου εκδοθούν, με την επιφύλαξη του ϊρθρου 228 του Ν.3852/2010, ςύμφωνα με τισ οπούεσ 

ο Ελεγκτόσ Νομιμότητασ μπορεύ να αναςτϋλλει με απόφαςό του την εκτϋλεςη τησ προςβαλλόμενησ 

απόφαςησ, μετϊ από ςχετικό προςφυγό, οποιουδόποτε ϋχοντοσ ϋννομο ςυμφϋρον. 

 

2. Τποχρεωτικόσ ϋλεγχοσ Νομιμότητασ (ϊρθρο 225 Ν.3852/2010) 

Οι αποφϊςεισ του Δημοτικού Συμβουλύου αποςτϋλλονται υποχρεωτικϊ για ϋλεγχο νομιμότητασ ςτην 

Αυτοτελό Υπηρεςύα Εποπτεύασ ΟΤΑ, εφόςον αφορούν: 

 ρυθμύςεισ κανονιςτικού περιεχομϋνου, 

 την ανϊθεςη ϋργων, υπηρεςιών, μελετών και προμηθειών, 

 την αγορϊ και εκπούηςη ακινότων, 

 την κόρυξη αναγκαςτικών απαλλοτριώςεων, 

 την επιβολό φόρων, τελών και δικαιωμϊτων, 

 τη ςύναψη κϊθε μορφόσ ςυμβϊςεων, ςτισ οπούεσ ςυμπεριλαμβϊνονται και εκεύνεσ που 

προβλϋπονται από ειδικϋσ διατϊξεισ τησ κεύμενησ νομοθεςύασ, 

 τη ςύναψη δανεύων, 

 τη διενϋργεια τοπικού δημοψηφύςματοσ όταν προβλϋπεται από την κεύμενη νομοθεςύα, 

 τισ διαδικαςύεσ κατϊρτιςησ των επιχειρηςιακών προγραμμϊτων. 

Οι αποφϊςεισ, που αποςτϋλλονται για ϋλεγχο νομιμότητασ, ςυνοδεύονται από αντύγραφο του 

αποδεικτικού και από τα ςτοιχεύα που εύναι απαραύτητα για την ϋκδοςό τησ μϋςα ςε δεκαπϋντε (15) 

ημϋρεσ από τη ςυνεδρύαςη του οργϊνου 

Κατϊ τα λοιπϊ ιςχύουν οι ςχετικϋσ διατϊξεισ του Ν.3852/10 περύ διαδικαςύασ και οργϊνων ελϋγχου των 

πρϊξεων των ςυλλογικών οργϊνων του Δόμου  

 

Άρθρο 20 

Ιςχύσ – Σροποπούηςη Κανονιςμού 

1. Η ιςχύσ του παρόντοσ κανονιςμού αρχύζει από την ψόφιςό του και δημοςύευςό του. 



2. Για τα θϋματα που δεν ρυθμύζονται από τον παρόντα Κανονιςμό εφαρμόζονται οι διατϊξεισ του 

Ν.3852/2010 όπωσ ιςχύει και του Κ.Δ.Κ. Για όποια ζητόματα δεν ρυθμύζονται ρητϊ με τουσ ανωτϋρω 

νόμουσ εφαρμόζονται αναλόγωσ οι διατϊξεισ του Ν. 2690/1999 Κώδικα Διοικητικόσ Διαδικαςύασ. 

3. Η τροποπούηςη του Κανονιςμού αυτού γύνεται κατόπιν αποφϊςεωσ του Δημοτικού Συμβουλύου που 

λαμβϊνεται με την απόλυτη πλειοψηφύα του ςυνόλου των μελών του. 

      Η απόθαζε πήξε α/α/ 3/2012. 
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