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ΑΠΟΠΑΜΑ 

          Απφ ην πξαθηηθφ ηεο 4
εο

 ηαθηηθήο δεκφζηαο  πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ  Γήκνπ Αξγνζηνιίνπ   ηεο  8
εο

 Οθησβξίνπ   2019.   

   Αξηζκόο Απόθαζεο:  19/2019  

                                                            Πεξίιεςε       

 

Έγθξηζε θαλνληζκνύ ιεηηνπξγίαο Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Δήκνπ Αξγνζηνιίνπ. 

 

ην Αξγνζηφιη, ζήκεξα  8 Οθησβξίνπ ηνπ έηνπο 2019    εκέξα Σξίηε &  ψξα  18:00    

ην Γεκνηηθφ πκβνχιην Γήκνπ Αξγνζηνιίνπ, ζπλήιζε  ζε  ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ζην 

Γεκνηηθφ Θέαηξν Αξγνζηνιίνπ «Ο ΚΔΦΑΛΟ» (αίζνπζα Αληίνρνπ Δπαγγειάηνπ) 

χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκ. πξση:2285/4-10-2019 έγγξαθε πξφζθιεζε  ηνπ Πξνέδξνπ 

πνπ έρεη εθιεγεί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 64 Ν3852/2010 , φπσο ην άξζξν απηφ 

αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 71 ηνπ Ν. 4555/2018θαη ε νπνία επηδφζεθε θαη 

δεκνζηεχζεθε λφκηκα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010 

(ΦΔΚ Α' 87), φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην αξηζκ. 74 ηνπ Ν. 4555/2018 

 

Γηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία αθνχ ζε ζχλνιν είθνζη επηά (27) κειψλ, 

επξέζεζαλ παξφληα είθνζη ηέζζεξα (24) θαη νλνκαζηηθά:  

 

   ΠΑΡΟΝΣΕ: (24)                      ΑΠΟΝΣΕ: (3)   

1.       ΒΑΛΛΗΑΝΑΣΟ ΑΝΓΡΟΝΗΚΟ-ΝΗΚΟΛΑ                         

2.      ΓΑΒΡΗΔΛΑΣΟΤ  ΑΖΜΗΝΑ                                                                

3.          ΚΟΤΡΚΟΤΜΔΛΖ ΝΗΚΟΛΑΟ 

4.          ΜΗΝΔΣΟ ΓΗΟΝΤΗΟ 

5.          ΜΗΥΑΛΑΣΟΤ ΚΡΤΣΑΛΗΑ 

6.          ΜΟΥΟΝΑ  ΜΗΥΑΖΛ – ΓΗΟΝΤΗΟ                                                     

      

 
ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ  

ΝΟΜΟ  ΚΕΦΑΛΛΗΝΘΑ  

ΔΗΜΟ  ΑΡΓΟΣΟΛΘΟΤ 

 Δ/ΝΗ ΔΘΟΘ/ΚΧΝ ΤΠΗΡΕΘΧΝ 

ΣΜΗΜΑ ΔΘΟΘΚ/ΚΗ 

ΜΕΡΘΜΝΑ & ΤΠΟΣΗΡΘΞΗ  

ΠΟΛΘΣΘΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ 
   

Σαρ. Γ/λζε: Πι. Βαιιηάλνπ 28100, 

Αξγνζηφιη  
Πιεξ:  Βαζηιείνπ Αλαζηαζία

: 2671360158- 162-164

: 2671022572 

@:  
 
   
                  

                  

                 

               Αξγνζηφιη :  14/10/2019 

                Αξηζ. Πξση.:2933 

                   

             ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ 
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7.          ΑΜΟΤΡΖ ΠΤΡΗΓΧΝ 

8.          ΠΑΘΖ ΣΑΤΡΟ                          (ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΜΈΝΟ)    ΑΠΧΝ 

9.          ΣΗΛΗΜΗΓΟ ΓΔΧΡΓΗΟ 

10. ΑΝΟΤΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ 

11. ΒΑΝΓΧΡΟ  ΠΑΝΑΓΖ                                                          ΑΠΧΝ 

12. ΚΧΝΣΑΝΣΑΚΖ    ΑΓΓΔΛΟ 

13. ΛΤΚΟΤΓΖ  ΓΗΟΝΤΗΟ 

14. ΛΤΚΟΤΓΖ  ΗΧΑΝΝΖ                                                           

15. ΜΑΣΗΑΣΟ   ΠΤΡΗΓΧΝ                                                         

16. ΜΔΝΑΓΗΑ    ΝΗΚΟΛΑΟ                                                        

17. ΠΑΠΑΓΑΣΟ  ΝΗΚΟΛΑΟ                                                      

18. ΠΑΡΗΖ  ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ                    (ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΜΈΝΟ)    ΑΠΧΝ                                   

19. ΠΟΛΛΑΣΟ  ΓΗΟΝΤΗΟ  

20. ΓΑΒΡΗΔΛΑΣΟ  ΑΡΓΤΡΗΟ                             

21. ΠΔΦΑΝΖ   ΠΤΡΗΓΧΝ 

22. ΦΟΡΣΔ   ΓΔΡΑΗΜΟ 

23. ΚΔΚΑΣΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ - ΝΗΚΟΛΑΟ 

24. ΠΑΝΣΔΛΔΗΟ  ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ 

25. ΣΡΧΨΑΝΟ  ΓΗΟΝΤΗΟ                                              

26. ΓΡΖΓΟΡΟΠΟΤΛΟ   ΣΑΤΡΟ 

27. ΚΟΤΡΟΤΚΛΖ  ΗΧΑΝΝΖ       

 

ηελ ζπλεδξίαζε  παξεπξέζεθε ν  Γήκαξρνο Αξγνζηνιίνπ θ. Θεφθηινο Μηραιάηνο. 

 

 O  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αργοστολίου κ. Βαλλιανάτος 
Ανδρόνικος Νικόλας  θέτει  υπόψη του Σώματος το Προσχέδιο Κανονισμού 
λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Αργοστολίου, όπως αυτό έχει επιδοθεί 
στο σώμα και  

Αθνινπζεί θαη΄ άξζξν  δηαινγηθή ζπδήηεζε κε  εξσηήζεηο θαη ηνπνζεηήζεηο ησλ 

πκβνχισλ φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά. 

Ηδηαίηεξα νη Δπηθεθαιείο ησλ παξαηάμεσλ, 

Δεκνηηθνί ύκβνπινη  Φόξηεο  Γεξάζηκνο θαη Παληειεηόο Αιέμαλδξνο 

θαηέζεζαλ πξνηάζεηο νη νπνίεο  ζπκπεξηιήθζεζαλ ζην θαηαηεζέλ ζρέδην 

θαλνληζκνύ.  

 

Ζ Λατθή πζπείξσζε θαηαςεθίδεη ηνλ πξνηεηλόκελν Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο ηνπ 

Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη φπσο απηφο δηακνξθψζεθε απφ ηελ ζπδήηεζε ζην Γ κε 

ηελ πξνζέγγηζε φηη ζπλνιηθά ε ηνπηθή δηνίθεζε θαη νη θνξείο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη  

δεπηεξνβάζκηαο είλαη ηνπηθέο δηνηθεηηθέο κνλάδεο ηνπ αζηηθνχ θξάηνπο , θξίθνη ηνπ 

εληαίνπ δηνηθεηηθνχ κεραληζκνχ ηεο αζηηθήο ηάμεο . Λεηηνπξγηθή ηδηνκνξθία ηεο - ζε 

ζρέζε κε ηα θεληξηθά θξαηηθά  φξγαλα-  ε ακεζφηεξε ζρέζε ηεο κε ηηο εξγαηηθέο- 

ιατθέο κάδεο .Απηή ε ακεζφηεξε ζρέζε δελ αλαηξέπεη ηνλ αληηιατθφ ραξαθηήξα ηεο 
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πνιηηηθήο εμνπζίαο πνπ είλαη εληαία θαη αδηαίξεηε, νξηδφληηα θαη θάζεηα , αληίζεηα 

εληζρχεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο  αθνχ κέζσ θαη  ησλ ηνπηθψλ θξαηηθψλ 

δηεηζδχεη  πην επέιηθηα ζηηο ιατθέο κάδεο γηα ηνλ έιεγρν ησλ θνηλσληθψλ αληηζέζεσλ . 

Γη’ απηφ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην έπαθξν γηα ηελ πινπνίεζε  ηεο αληηιατθήο πνιηηηθήο 

αιιά  θαη σο κέζν γηα ηελ παξέκβαζε ησλ κεραληζκψλ ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο, ησλ 

αζηηθψλ θνκκάησλ πνπ ηελ δηαρεηξίδνληαη, ζηελ θνηλσληθή -νηθνλνκηθή δσή  κε 

ζηφρν ηνλ εγθισβηζκφ  εξγαδνκέλσλ, ιατθψλ ζηξσκάησλ  ζηελ ζηξαηεγηθή θαη ηηο 

επηδηψμεηο ηεο αζηηθήο ηάμεο . Οη ζεζκηθέο θαη δηνηθεηηθέο αιιαγέο πνπ έγηλαλ  

βαζαίλνπλ θαη ηζρπξνπνηνύλ ηελ  βαζηθή επηδίσμε ελόο πην ζηελνύ θαη 

νπζηαζηηθνύ  ζπληνληζκνύ ηνπο κε ηα θξαηηθά θαη επξσελσζηαθά όξγαλα  κε  

ζηόρν ηελ ζπγθέληξσζε θαη ζπγθεληξνπνίεζε ηνπ θεθαιαίνπ  παξάιιεια κε ηελ 

δηαρείξηζε νξηζκέλσλ -αθξαίσλ- ζπλεπεηώλ από ηελ αύμεζε ηεο εθκεηάιιεπζεο 

ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, ηεο καθξόρξνλεο αλεξγίαο πνπ ζα παξακέλεη , ηελ 

πξνιεηαξηνπνίεζε κηθξνκεζαίσλ ζηξσκάησλ, θησρώλ αγξνηώλ. Με απηφ ην 

πεξηερφκελν πξνζεγγίδνπκε ζπλνιηθά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ δήκνπ θαζψο θαη  ηε 

ζπγθξφηεζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ νξγάλσλ ηνπ φπσο ην Γ, αλεμάξηεηα απφ 

επηκέξνπο ξπζκίζεηο θαη απφ ηνπο ζπζρεηηζκνχο κεηαμχ ησλ αζηηθψλ θνκκάησλ θαη 

γεληθφηεξα.   

Οη πξνηάζεηο πνπ ππνβάιιακε γηα ηελ βειηίσζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνχ 

Λεηηνπξγίαο ηνπ Γ.. ήηαλ νη εμήο:  

Άξζξν 3 παξ. 7: λα πξνβιεθζεί φηη ζηελ ίδηα πξνζεζκία απνζηνιήο ηεο πξφζθιεζεο 

γηα Γ ζα απνζηέιιεηαη θαη ην ζχλνιν ησλ εηζεγήζεσλ ησλ ζεκάησλ, ειεθηξνληθά ή 

ζε θάθειν θαη ηα ζρεηηθά έγγξαθα, θαη ην ίδην λα πξνζηεζεί θαη ζηελ παξάγξαθν 9 

ηνπ άξζξνπ 3. 

Άξζξν 4: λα πξνβιεθζεί φηη ζηελ αξρή ηεο ζπλεδξίαζεο ζα γίλνληαη νη εξσηήζεηο 

πξνο ηνλ Γήκαξρν θαη ηελ Γεκνηηθή Αξρή, φηη ζε απηφ ην ρξνληθφ ζεκείν ηεο 

ζπλεδξίαζεο ζα ζπδεηηνχληαη νη γξαπηέο επεξσηήζεηο ησλ παξαηάμεσλ πξνο ηελ 

δεκνηηθή αξρή θαη ηνλ δήκαξρν. ε απηέο απαληά ν δήκαξρνο θαη έρεη δπλαηφηεηα 

δεπηεξνινγίαο ν επεξσηψλ.  Δπίζεο φηη ζε απηφ ην ρξνληθφ ζεκείν ζα ζπδεηηνχληαη 

θαη νη αληίζηνηρεο εξσηήζεηο ησλ Πξνέδξσλ ησλ ΣΚ γηα ζέκαηα ηεο δεκνηηθήο ηνπο 

θνηλφηεηαο.  

Να απαιεηθζεί ν ρξνληθφο πεξηνξηζκφο γηα ηελ ζπδήηεζε ησλ εθηφο εκεξεζίαο 

δηαηάμεσο ζεκάησλ. Ο ρξφλνο γηα ηνλ εηζεγνχκελν ηνπ θαηεπείγνληνο ζέκαηνο λα 

είλαη επηά ιεπηά. 

Κάζε παξάηαμε έρεη δηθαίσκα λα εγγξάθεη θαη λα εηζεγείηαη απφ έλα ζέκα εκεξήζηαο 

δηάηαμεο ζε θάζε ζπλεδξίαζε ηνπ Γ.   

Ο ρξφλνο γηα ηηο δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο πνπ έπνληαη ηεο εηζήγεζεο ελφο ζέκαηνο 

λα αλέξρεηαη ην κέγηζην ζε 30 ιεπηά.  

Ο δήκαξρνο έρεη δηθαίσκα γηα 10 ιεπηά πξσηνκηιίαο θαη 3 ιεπηά  δεπηεξνκηιίαο. Ο 

αληηδήκαξρνο, εηζεγεηήο θαη νη εηδηθνί αγνξεηέο έρνπλ δηθαίσκα γηα 15 ιεπηά 

νκηιίαο αλά ζέκα θαη 5 ιεπηά δεπηεξνινγίαο. Οη επηθεθαιήο ησλ παξαηάμεσλ επίζεο 
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ζα έρνπλ ηνλ ίδην ρξφλν πξσηνκηιίαο θαη δεπηεξνινγίαο ( 15 ιεπηά θαη 5 ιεπηά ) θαη 

νη ππφινηπνη δεκνηηθνί ζχκβνπινη δηθαίσκα γηα 7 ιεπηά νκηιίαο θαη 5 ιεπηά 

δεπηεξνινγίαο, φπσο θαη νη Πξφεδξνη ησλ Σ.Κ. Να απαιεθζεί ε θξάζε ‘ ρσξίο 

δπλαηφηεηα δεπηεξνινγίαο’ γηα ηνπο Πξνέδξνπο ΣΚ θαη λα έρνπλ δπλαηφηεηα 

δεπηεξνινγίαο 5 ιεπηψλ. Δπίζεο λα πξνβιεθζεί ε δπλαηφηεηα νκηιίαο θαη 

παξέκβαζεο πνιηηψλ, θνξέσλ, ζσκαηείσλ , ζπιιφγσλ θ.ι.π. γηα ζέκαηα πνπ ηνπο 

αθνξνχλ   κε δηάξθεηα 5 ιεπηψλ θαη δεπηεξνινγίαο 4 ιεπηψλ.  

Άξζξν 5: λα πξνβιεθζεί ε ππνρξεσηηθή θάιπςε ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γ.. κέζσ 

live stream θαη ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ δήκνπ κε έμνδα θαη δαπάλεο ηνπ δήκνπ. Να 

παξέρνληαη φια ηα κέζα θαη νη δηεπθνιχλζεηο ζηνπο δεκνζηνγξάθνπο θαη ηα ΜΜΔ 

έληππα θαη ειεθηξνληθά πνπ θαιχπηνπλ δεκνζηνγξαθηθά ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ..  

ην άξζξν 5 παξ. 2 απαιείθεηαη ε θξάζε ‘ θαη λα δηαηάμεη ηελ εθθέλσζε ηεο 

αίζνπζαο απφ ην αθξναηήξην’ . Να απαιεηθζεί νιφθιεξε ε παξάγξαθνο 4 ηνπ 

άξζξνπ 5. 

 ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 5 ν αξηζκφο 75 λα αληηθαηαζηαζεί απφ 25.         

ην άξζξν 6 παξ. 3 λα αληηθαηαζηαζεί φηη κε απιή πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ θαη 

εηδηθά φηαλ ππάξρνπλ νμπκκέλα πξνβιήκαηα ζε απηέο ην Γ ζπλεδξηάδεη εθηφο ηεο 

έδξαο ηνπ ζε απηέο ηηο Γ.Δ.         

 

 

Αθνινπζεί ςεθνθνξία θαη’ άξζξν.  

Ο Γ.. θ. . Πεθάλεο ζην άξζξν 4 θαηαςεθίδεη ηελ χπαξμε εηδηθνχ αγνξεηή. 

Οη Γ.. θ.θ. Η. Κνπξνχθιεο, . Γξεγνξφπνπινο, Γ. Κεθάηνο θαη Α. Παληειεηφο 

θαηαςεθίδνπλ ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 5 θαη ν Γ.. θ. Γ. Σξστάλνο ςεθίδεη 

ιεπθφ. 

Δπίζεο νη Γ. θ.θ. Η. Κνπξνχθιεο θαη . Γξεγνξφπνπινο ςεθίδνπλ ιεπθφ γηα ην 

άξζξν 6 θαη θαηά γηα ηα ππφινηπα άξζξα ηνπ θαλνληζκνχ 

 

Αθνινπζεί ςεθνθνξία ζην ζχλνιν ηνπ θαλνληζκνχ 

Τπέξ ςήθηζαλ νη Γ.. θ.θ. Α. Γαβξηειάηνπ, Γ. Μηλέηνο,  Μ. Μνζρνλάο, Κ. 

Μηραιάηνπ, . ακνχξεο, Γ. Σζηιηκηδφο,  Α. Βαιιηαλάηνο, Ν. Κνπξθνπκέιεο,  

Μαηηάηνο, Ν. Παπαδάηνο, Η. Λπθνχδεο, Ν. Μελάγηαο, Γ. Λπθνχδεο, Α. 

Κσλζηαληάθεο, Ν. Αλνπζάθεο, Γ. Πνιιάηνο, Α. Γαβξηειάηνο, Γ. Φφξηεο, . 

Πεθάλεο, Γ. Κεθάηνο, Α. Παληειεηφο θαη  Γ. Σξστάλνο. 

  

 

Σν πκβνχιην κεηά ηα παξαπάλσ, κεηνςεθνχλησλ ησλ Γ.. θ.θ. Η. Κνπξνχθιε θαη . 

Γξεγνξφπνπινπ πνπ ςεθίδνπλ θαηά, 

 

                               ΚΑΣΑ ΠΛΕΘΟΦΗΦΘΑ ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ 
 

Εγθξίλεη ηνλ θαλνληζκό ιεηηνπξγίαο ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

Αξγνζηνιίνπ ν νπνίνο έρεη όπσο παξαθάησ: 
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Άξζξν 1 

Δηνίθεζε Δήκνπ 

 

Όξγαλα δηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ είλαη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, 

ε Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο, ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή θαη ν Γήκαξρνο.  Πέξαλ ησλ 

αλσηέξσ, ε Γεκνηηθή Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο, ν Γεκνηηθφο Γηακεζνιαβεηήο θαη ην 

πκβνχιην Έληαμεο Μεηαλαζηψλ θαη Πξνζθχγσλ, ιεηηνπξγνχλ σο  λέα ζπκκεηνρηθά  

θαη δηακεζνιαβεηηθά φξγαλα ηνπ Γήκνπ.  

 

Άξζξν 2 

Αξκνδηόηεηεο  Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  

 

1. Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην  έρεη γεληθή αξκνδηφηεηα λα  απνθαζίδεη γηα φια ηα 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ  ην Γήκν,   εθηφο απφ εθείλα πνπ  αλήθνπλ ζηηο αξκνδηφηεηεο  

ηνπ Γεκάξρνπ, ησλ άιισλ νξγάλσλ ηνπ Γήκνπ, ησλ ζπκβνπιίσλ Κνηλνηήησλ θαη ηνπ 

πξνέδξνπ ηνπο  ή ηνπ Πξνέδξνπ Κνηλφηεηαο ή ην ίδην ην Γεκνηηθφ πκβνχιην 

κεηαβίβαζε ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη ζηελ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο θαηά ην 

άξζξν 65 παξ. 6  ηνπ Ν.3852/2010 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 72 ηνπ 

Ν.4555/2018 ή ζε πξφεδξν ή ζε ζπκβνχιην Κνηλφηεηαο θαηά ην άξζξν *4 παξ. 2ηνπ 

Ν. 3852/2010, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 86 ηνπ Ν. 4555/2018 

 

2.  Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην δηαηεξεί πάληα  ην δηθαίσκα λα ζπδεηεί θαη λα δίλεη 

θαηεπζχλζεηο πξνο ηα ππφινηπα φξγαλα ηνπ Γήκνπ επί ζεκάησλ γεληθνχ 

ελδηαθέξνληνο, θαζψο επίζεο θαη επί ζεκάησλ  πνπ ζρεηίδνληαη γεληθφηεξα κε ηε 

δηνίθεζε ηνπ Γήκνπ, ηελ νηθνλνκηθή ηνπ πνξεία  θαη ηελ ελ γέλεη ιεηηνπξγία ησλ 

λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη ησλ δεκνηηθψλ επηρεηξήζεσλ. 

  

3. Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην, αζθεί ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ησλ  λφκσλ, ησλ θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ 

θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ ζεζπίδεη ην ίδην. Καηά ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ 

ηνπ ιακβάλεη ππφςε: 

i. Σηο εζληθέο, πεξηθεξεηαθέο θαη επξσπατθέο πνιηηηθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

αξκνδηφηεηέο ηνπ. 

ii. Σελ αλάγθε ζπλεξγαζίαο θαη ζπληνληζκνχ κε άιιεο ηνπηθέο ή δεκφζηεο αξρέο θαη 

νξγαληζκνχο, νη νπνίνη έρνπλ ηελ αξκνδηφηεηα λα δξνπλ θαη λα δηαζέηνπλ πφξνπο 

ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ Γήκνπ. 

iii. Σνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο γηα ηελ θάιπςε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ θαη ηελ αλάγθε 

λα δηαζθαιίδεηαη ε επσθειήο θαη  απνηειεζκαηηθή ρξήζε θαζψο θαη  ε  ηζφξξνπε 

θαηαλνκή ηνπο, ελψ παξάιιεια δηεθδηθεί θαη ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο.  

iv. Σελ αλάγθε λα νξγαλψλεη ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο κε ηξφπν ψζηε λα 

δηαζθαιίδεηαη ε επάξθεηα, ε πνηφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο, κε ζηφρν ηελ 

θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ θαηνίθσλ. 

v. Σελ αλάγθε γηα πςειήο πνηφηεηαο πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία  θαη πξνζηαζία ηεο 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, θαζψο θαη ηελ αλάγθε πξνψζεζεο ηεο βηψζηκεο 

αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ. 

 

4.  ηηο βαζηθέο αξκνδηφηεηεο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη 

εμήο:  

 Δθθξάδεη ηηο ζέζεηο ηνπ ζε ζέκαηα ηνπηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη γλσκνδνηεί 

φπνηε δεκφζηεο αξρέο ή αξκφδηα φξγαλα δεηνχλ ηε γλψκε ηνπ.      
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 Θεζπίδεη ηνπηθέο θαλνληζηηθέο απνθάζεηο, κε ηηο νπνίεο ζέηεη θαλφλεο θαη 

θαζνξίδεη φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηα ζέκαηα πνπ πεξηνξηζηηθά αλαθέξνληαη ζην 

άξζξν 79 ηνπ Ν. 3463/2006. Οη ηνπηθέο θαλνληζηηθέο απνθάζεηο εθδίδνληαη κεηά απφ 

εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο θαη ηε δηαηχπσζε παξαηεξήζεσλ απφ ηε 

Γεκνηηθή Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο. 

 Οξίδεη ηνπο θφξνπο, ηα ηέιε, ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο εηζθνξέο, κεηά απφ 

εηζήγεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (άξζξν 72, παξ. 1δ ηνπ Ν. 3852/2010). 

 

5.Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην επίζεο:  

 Απνθαζίδεη γηα ζέκαηα ηα νπνία ηπρφλ παξαπέκπνπλ ζε απηφ  ε Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή θαη ε Δπηηξνπή  Πνηφηεηαο Εσήο γηα ιήςε απφθαζεο, ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο 

ζνβαξφηεηάο ηνπο. 

 Μπνξεί κε απφθαζή ηνπ, ε νπνία πξέπεη λα είλαη εηδηθά αηηηνινγεκέλε θαη 

ιακβάλεηαη κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ,  γηα ηδηαίηεξα 

ζνβαξφ ζέκα,  λα αζθήζεη ην ίδην αξκνδηφηεηεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο  ή  ηεο 

Δπηηξνπήο  Πνηφηεηαο Εσήο. 

 Μπνξεί  κε απφθαζή ηνπ, πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ 

ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ θαη δεκνζηεχεηαη ζε κία ηνπιάρηζηνλ έληππε, εκεξήζηα ή 

εβδνκαδηαία εθεκεξίδα θαη αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ,  λα κεηαβηβάδεη 

ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηέο ηνπ ζηα ζπκβνχιηα ησλ Κνηλνηήησλ.  

 Με ηελ  ίδηα δηαδηθαζία  κπνξεί, ζηελ αξρή θάζε δεκνηηθήο πεξηφδνπ,  λα 

αλαζέηεη ζηα ζπκβνχιηα ησλ θνηλνηήησλ ή ηνπο πξνέδξνπο ησλ θνηλνηήησλ ηελ 

άζθεζε θαη άιισλ  αξκνδηνηήησλ, πέξαλ απηψλ πνπ πξνβιέπνληαη  ζηα άξζξα 82 θαη 

83 ηνπ Ν. 3852/2010, φπσο απηά ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηα άξζξα 83 θαη 84 ηνπ Ν. 

4555/2018 αληίζηνηρα, εθηφο απφ ηελ έθδνζε θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ηελ επηβνιή 

θφξσλ, ηειψλ θαη δηθαησκάησλ, ηε ζχλαςε δαλείσλ, ηε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία 

δεκνηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ινηπψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη ηελ εθινγή ησλ 

ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηνπο, θαζψο θαη αξκνδηφηεηεο πνπ απαηηνχλ απνθάζεηο πνπ 

ιακβάλνληαη κε  εηδηθή πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ.   

 Μπνξεί λα εθδίδεη δηαπηζησηηθή πξάμε,  χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ θαηά ηφπνλ  

αξκνδίνπ αληηδεκάξρνπ, ζε πεξίπησζε πνπ ηα ζπκβνχιηα ησλ  Σνπηθψλ θνηλνηήησλ 

δελ αζθνχλ ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπο, ψζηε νη αξκνδηφηεηεο λα αζθεζνχλ απφ  άιια 

αξκφδηα φξγαλα ηνπ δήκνπ.    

 

6. Δπηπξφζζεηα,  ην Γεκνηηθφ πκβνχιην:      

 Γλσκνδνηεί, χζηεξα απφ ζχκθσλε γλψκε ησλ ζπκβνπιίσλ ησλ νηθείσλ 

Γεκνηηθψλ Κνηλνηήησλ,  γηα ηνλ αλαθαζνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ θαη ησλ νξίσλ ησλ 

Γεκνηηθψλ Κνηλνηήησλ πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί ζρεηηθφ Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 283, παξ. 5 ηνπ Ν. 3852/2010. 

 Γλσκνδνηεί ψζηε νηθηζκφο πνπ έρεη απνγξαθεί σο απηνηειήο,  λα απνηειέζεη 

Κνηλφηεηα, πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί ζρεηηθφ Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 283, παξ. 6 ηνπ Ν. 3852/2010.  

 Γλσκνδνηεί, χζηεξα θαη απφ ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ νηθείσλ ζπκβνπιίσλ 

Κνηλνηήησλ ή  Πξνέδξνπ θνηλφηεηαο γηα ηε ζπγρψλεπζε θνηλνηήησλ  ή ηελ έληαμή 

ηνπο ζε άιινλ φκνξν δήκν, πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί ζρεηηθφ Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 

(άξζξν 4 ηνπ Ν.3463/2006 θαη άξζξν 283 ηνπ Ν.3852/2010). 

 Τπνβάιιεη πξφηαζε πξνθεηκέλνπ λα νξηζηεί νηθηζκφο σο ηζηνξηθή έδξα ηνπ 

Γήκνπ (άξζξν 6 ηνπ Ν.3463/2006 θαη άξζξν 283 ηνπ Ν.3852/2010). 
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  Πξνηείλεη ηε κεηνλνκαζία ηνπ Γήκνπ,  Γεκνηηθψλ  ή Σνπηθψλ θνηλνηήησλ  θαη 

νηθηζκψλ πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί ζρεηηθφ Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα, ζχκθσλα κε ηε 

δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην  άξζξν 7 ηνπ Ν.3463/2006. 

 Απνθαζίδεη γηα ηελ νλνκαζία θαη ηελ κεηνλνκαζία ζπλνηθηψλ, νδψλ θαη 

πιαηεηψλ, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 8 ηνπ 

Ν.3463/2006. 

 Καζνξίδεη κε απφθαζή ηνπ ην ζήκα πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ν Γήκνο, ην 

νπνίν απνηειεί δεισηηθφ ζηνηρείν ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ ρψξνπ ζπλεθηηκψληαο ηα 

ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηζηνξία, ηε κπζνινγία θαη ηα ηνπηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο πεξηνρήο ηνπ, χζηεξα απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ πκβνπιίνπ Σνπσλπκηψλ (άξζξν 

9 ηνπ Ν.3463/2006). 

 πγθξνηεί κε απφθαζή ηνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο  ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Ν. 

2713/1999,  φπσο ηζρχεη, Σνπηθφ πκβνχιην Πξφιεςεο  Παξαβαηηθφηεηαο (άξζξν 84 

ηνπ Ν. 3463/2006).  

  Απνθαζίδεη γηα ηελ ζπγθξφηεζε θαη ζχγθιεζε ηνπ Σνπηθνχ πκβνπιίνπ Νέσλ, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3443/2006,  ην νπνίν απνζθνπεί ζηε ελίζρπζε ηεο 

ζπκκεηνρήο ησλ λέσλ ζηε δηαρείξηζε ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ πνπ αληαπνθξίλνληαη 

ζηα ελδηαθέξνληά ηνπο.       

 πγθξνηεί κε απφθαζή ηνπ  Γεκνηηθφ Γξαθείν Δλεκέξσζεο γηα ηελ 

απαζρφιεζε, πνπ απνηειεί γλσκνδνηηθφ θαη ζπκβνπιεπηηθφ φξγαλν ηνπ δήκνπ θαη 

έρεη ζαλ απνζηνιή  ηελ αλάπηπμε ζπκβνπιεπηηθψλ δξάζεσλ πνπ παξέρνληαη δσξεάλ 

ζηνπο αλέξγνπο, κε θχξην ζηφρν ηελ ππνζηήξημή ηνπο θαη ηελ ελζάξξπλζή ηνπο γηα 

ηελ εμεχξεζε απαζρφιεζεο (άξζξν 85 ηνπ Ν. 3463/2006). 

  

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

λέσλ δεκνηηθψλ αξρψλ, ην Γεκνηηθφ πκβνχιην απνθαζίδεη κφλν γηα ζέκαηα πνπ 

αλαθέξνληαη ζε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο εμαηξεηηθά επείγνπζαο θαη απξφβιεπηεο 

αλάγθεο. 

 

Άξζξν 3 

ύγθιεζε ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

 

1.Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην ζπλεδξηάδεη χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, ζηελ 

νπνία αλαγξάθνληαη ν ηφπνο, ν ρξφλνο ηεο ζπλεδξίαζεο θαζψο θαη ηα ζέκαηα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο. Γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο  ν Πξφεδξνο 

ζπλεξγάδεηαη κε ην Γήκαξρν  θαη ηα άιια φξγαλα ηνπ Γήκνπ θαη ηηο ππεξεζίεο 

απηνχ. ηελ εκεξήζηα δηάηαμε ζπκπεξηιακβάλνληαη ππνρξεσηηθά θαη φια ηα ζέκαηα 

πνπ πξνηείλεη ν Γήκαξρνο, ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη ε 

Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο, θαζψο θαη φια ηα ζέκαηα πνπ πξνηείλεη ηνπιάρηζηνλ ην 

1/3 ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ ή ην ζχλνιν ησλ ζπκβνχισλ 

ηεο κεηνςεθίαο θαη έλα ηνπιάρηζηνλ ζέκα απφ θάζε παξάηαμε. 

 

2.Ο Πξφεδξνο θξνληίδεη  ε πξφζθιεζε λα ζηαιεί, εθηφο απφ ηνπο δεκνηηθνχο 

ζπκβνχινπο, ππνρξεσηηθά ζην Γήκαξρν θαη ζε φινπο ηνπο Πξνέδξνπο Κνηλνηήησλ 

θαη Πξνέδξνπο πκβνπιίσλ Κνηλνηήησλ θαη μερσξηζηά ζηνλ θαηά πεξίπησζε  

Πξφεδξν Κνηλφηεηαο ή πκβνπιίνπ Κνηλφηεηαο,  φηαλ ζπδεηνχληαη ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηελ αληίζηνηρε θνηλφηεηα. ε πεξίπησζε κε πξφζθιεζήο ηνπ, νη ζρεηηθέο 

απνθάζεηο πάζρνπλ απφ αθπξφηεηα. Δπίζεο, δχλαηαη λα θαιεί δεκνηηθνχο 

ππαιιήινπο ή ηδηψηεο, πξνθεηκέλνπ λα πιεξνθνξήζνπλ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην 

ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηνχληαη.  Σέινο, ελεκεξψλεη ηνπο ελδηαθεξφκελνπο 
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πνιίηεο γηα ηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, φηαλ ζηα ζέκαηα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο ζπκπεξηιακβάλνληαη αηηήζεηο, αλαθνξέο ή πξνηάζεηο ηνπ.  

 

3.πλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πξαγκαηνπνηείηαη: 

α)   ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην κήλα, 

β)  φπνηε ην απαηηνχλ νη ηνπηθέο ππνζέζεηο, θαζψο θαη φηαλ ππάξρνπλ θαηεπείγνπζεο 

πεξηπηψζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ ηελ άκεζε ζχγθιηζή ηνπ,  

γ)  φπνηε ην δεηήζεη ν Γήκαξρνο ή ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ή ε Δπηηξνπή Πνηφηεηαο 

Εσήο,  

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

κειψλ ηνπ ζπκβνπιίνπ, δειαδή 9 κέιε. 

 

4. ηηο   αλσηέξσ  ππφ ζηνηρεία  (γ) θαη (δ) πεξηπηψζεηο  απαηηείηαη γξαπηή αίηεζε, 

ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ηα ζέκαηα πνπ ζα ζπδεηεζνχλ. Αλ ην ζπκβνχιην εθδψζεη 

απνξξηπηηθή απφθαζε επί ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ αηηήκαηνο,  δελ κπνξεί λα 

επαλππνβιεζεί αίηεκα γηα ην ίδην ζέκα, πξηλ παξέιζνπλ δχν (2) κήλεο  αθφηνπ 

εθδφζεθε ε απνξξηπηηθή απηή  απφθαζε, εθηφο εάλ γίλεηαη επίθιεζε λεφηεξσλ 

ζηνηρείσλ. 

Αλ ην ζπκβνχιην δελ πξνζθιεζεί ην αξγφηεξν κέρξη ηελ έθηε εκέξα απφ ηελ    

ππνβνιή ηεο αίηεζεο, ζπλέξρεηαη χζηεξα απφ πξφζθιεζε εθείλσλ πνπ ππέβαιαλ   

ηελ αίηεζε θαη απνθαζίδεη γηα ηα ζέκαηα  γηα ηα νπνία είρε δεηεζεί ε ζχγθιεζε ηνπ.  

   

5. Αλ ν Πξφεδξνο παξαιείςεη αδηθαηνιφγεηα δχν ζπλερείο θνξέο λα θαιέζεη ην 

ζπκβνχιην, κπνξεί λα ηεζεί ζε αξγία θαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο κπνξεί λα 

θεξπρζεί έθπησηνο απφ ην αμίσκά ηνπ  κε απφθαζε ηνπ Δπφπηε ΟΣΑ, ζχκθσλα κε 

ηελ Πεηζαξρηθή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 234 ηνπ Ν.3852/2010.  

 

6. Ζ πξφζθιεζε δεκνζηεχεηαη απζεκεξφλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη 

θνηλνπνηείηαη ζπκβνχινπο, κε θάζε πξφζθνξν κέζν, ηξεηο (3)   ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο 

εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα πνπ νξίδεηαη γηα ηε ζπλεδξίαζε.  

Γηα ηδηαίηεξα ζνβαξά ζέκαηα θαη εηδηθφηεξα γηα ηελ θαηάξηηζε θαη κφλν ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο (σο θαη γηα ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπο), 

ε πξφζθιεζε επηδίδεηαη ή γλσζηνπνηείηαη πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ 

απφ ηελ εκέξα πνπ νξίδεηαη γηα ηε ζπλεδξίαζε θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Γήκνπ.  

Ο ραξαθηεξηζκφο ηνπ πνηα ζέκαηα είλαη ηδηαίηεξα ζνβαξά ελαπφθεηηαη ζηε θξίζε ηνπ 

πξνέδξνπ.  

Αλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε απνπζηάζεη ηαθηηθφ κέινο ην νπνίν  είηε δελ έρεη πξνζθιεζεί  

είηε  δελ έρεη πξνζθιεζεί εγθαίξσο,  ε ζπλεδξίαζε είλαη κε λφκηκε εθηφο   θαη αλ  ην 

κέινο πνπ δελ πξνζθιήζεθε  είλαη παξφλ θαη ζπκκεηέρεη   ζηε ζπλεδξίαζε. 

  

7. Γεκνηηθφο ζχκβνπινο, πνπ δελ θαηνηθεί ζηε δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα ηνπ Γήκνπ 

νθείιεη,  ακέζσο κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ησλ δεκνηηθψλ αξρψλ,  λα δειψζεη ζηνλ 

Πξφεδξν ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηε δηεχζπλζε θαηνηθίαο ηνπ θαη λα νξίζεη κε 

ηελ ίδηα δήισζε αληίθιεην ζηελ έδξα ηνπ δήκνπ, ζηνλ νπνίν λα επηδίδνληαη νη 

πξνζθιήζεηο γηα ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. Με ηελ ίδηα δήισζε 

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

ηε γλσζηνπνίεζε ησλ αλσηέξσ πξνζθιήζεσλ. Αλ δελ νξίδεηαη αληίθιεηνο ή 

πξφζθνξν κέζν γηα ηε γλσζηνπνίεζε, αξθεί ε δεκνζίεπζε ηεο πξφζθιεζεο ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ. 
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 8. ε θαηεπείγνπζεο πεξηπηψζεηο, ε πξφζθιεζε  κπνξεί λα επηδνζεί ή λα 

γλσζηνπνηεζεί ηελ εκέξα ηεο ζπλεδξίαζεο. ηελ πξφζθιεζε πξέπεη λα αλαθέξεηαη ν 

ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε ζπλεδξίαζε έρεη θαηεπείγνληα ραξαθηήξα. Πξηλ απφ ηε 

ζπδήηεζε ην ζπκβνχιην απνθαίλεηαη γηα ην θαηεπείγνλ ησλ ζεκάησλ. 

 

9. Αλ πθίζηαληαη ιφγνη αλσηέξαο βίαο, πνπ δελ επηηξέπνπλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 

ζπλεδξίαζεο ζην ρξφλν πνπ έρεη νξηζζεί κε ηελ πξφζθιεζε, ηφηε ν Πξφεδξνο 

γλσζηνπνηεί ζηνπο ζπκβνχινπο εγγξάθσο ή κε νπνηνδήπνηε πξφζθνξν κέζν έγθαηξα 

ηελ αλαβνιή ηεο ζπλεδξίαζεο αλαθέξνληαο θαη ηνπο ιφγνπο ηεο αλαβνιήο.  ηελ 

πεξίπησζε απηή ε ζπλεδξίαζε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηα ίδηα ζέκαηα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο, άκεζα, κεηά ηελ άξζε ησλ ιφγσλ αλαβνιήο ηεο, ζε ρξφλν πνπ 

πξνζδηνξίδεη ν Πξφεδξνο, ρσξίο λα είλαη απαξαίηεην λα ηεξεζεί ε πξνζεζκία ησλ 

ηξηψλ ηνπιάρηζηνλ εκεξψλ γηα ηελ γλσζηνπνίεζή ηεο.  

 

Άξζξν 4 

Λεηηνπξγία Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 
 

1. Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην ζπλέξρεηαη ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε ηε ζπγθεθξηκέλε ψξα 

θαη εκέξα  πνπ νξίδεηαη ζηελ πξφζθιεζε.  

 

2. Ο Πξφεδξνο εθθσλεί ηνλ θαηάινγν ησλ παξφλησλ, θαηαγξάθεη ηνπο απφληεο απφ 

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

 

3.Αθνχ δηαπηζησζεί απαξηία, ν Πξφεδξνο θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη 

δηεπζχλεη ηε ζπδήηεζε.  Αλ ν Πξφεδξνο απνπζηάδεη ή θσιχεηαη, αλαπιεξψλεηαη 

λνκίκσο  απφ ηνλ Αληηπξφεδξν. Αλ απνπζηάδεη ή θσιχεηαη θαη ν Αληηπξφεδξνο, αζθεί 

θαζήθνληα Πξνέδξνπ  φπνηνο απφ ηνπο παξφληεο ζπκβνχινπο ηεο παξάηαμεο κε ηελ 

νπνία εμειέγε ν δήκαξρνο, έρεη εθιεγεί  κε ηηο πεξηζζφηεξεο ςήθνπο θαη,  ζε 

πεξίπησζε  ηζνςεθίαο,  φπνηνο είλαη γξακκέλνο πξψηνο ζηελ απφθαζε ηνπ 

δηθαζηεξίνπ. 

4. Μεηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο, ν Πξφεδξνο  αλαθνηλψλεη ζην ζψκα θάζε 

έγγξαθν πνπ απεπζχλεηαη ζην πκβνχιην, εθφζνλ ην θξίλεη ζθφπηκν.  

 

5. Σσλ ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο  πξνεγνχληαη: 

5α. Ο Γήκαξρνο, ν νπνίνο κπνξεί λα πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε αλαθνίλσζε, ελεκέξσζε 

ή πξφηαζε πξνο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην.  

5β. Οη αλαθνηλψζεηο, εξσηήζεηο, πξνηάζεηο,  ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ πξνο ηνλ 

Γήκαξρν θαη ηνπο Αληηδεκάξρνπο αθνχ πξνεγνπκέλσο εγγξαθνχλ απφ ηνλ Πξφεδξν 

νη εξσηψληεο θαη αθνινπζνχλ νη απαληήζεηο. Δθφζνλ δεηεζνχλ ζηνηρεία θαη 

πιεξνθνξίεο πνπ δελ κπνξεί λα δνζνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο απηφ 

γίλεηαη εληφο 5 εκεξψλ. Ο ρξφλνο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ εξσηήζεσλ είλαη ην πνιχ 5 

ιεπηά θαη νη απαληήζεηο ην πνιχ 2 ιεπηά. 

5γ. Οη επεξσηήζεηο ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 11 ηνπ παξφληνο 

θαλνληζκνχ.  

 

6. Σέινο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην έρεη δηθαίσκα λα απνθαζίδεη, κεηά απφ ζρεηηθή 

πξφηαζε-εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ή ηνπ Γεκάξρνπ ή ζπκβνχινπ επηθεθαιήο 

δεκνηηθήο παξάηαμεο θαη ρσξίο ζπδήηεζε, κε ηελ πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ 

ηνπ, φηη έλα ζέκα, ην νπνίν δελ είλαη γξακκέλν ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε, είλαη 
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θαηεπείγνλ, λα ην ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απφθαζε γη` απηφ, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο 

ζπδήηεζεο ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.  

Ο  ρξφλνο γηα ηελ ζπδήηεζε  ησλ εθηφο εκεξεζίαο  δηάηαμεο ζεκάησλ  δελ κπνξεί λα 

μεπεξλά ηελ κηα ψξα . Σα  εθηφο εκεξεζίαο δηάηαμεο ζέκαηα πνπ ην ζψκα κε  

ςεθνθνξία θξίλεη φηη είλαη θαηεπείγνληα ζπδεηνχληαη πξν ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο 

γηα ην πξναλαθεξφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

 

7. Αθνινπζεί ε ζπδήηεζε επί ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.  Ο Πξφεδξνο ηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ δίλεη ην ιφγν θάζε θνξά ζηνλ εηζεγεηή πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

πξφζθιεζε  λα  εηζεγεζεί ην ζέκα,  θαη απηνί κε ηε ζεηξά ηνπο κπνξνχλ λα 

ππνδείμνπλ θάπνηνλ δεκνηηθφ ζχκβνπιν ή  ππεξεζηαθφ παξάγνληα πνπ ζα  ην  

αλαιχζεη. Ο Πξφεδξνο έρεη ην δηθαίσκα λα θαιεί ζηε ζπλεδξίαζε δεκνηηθνχο 

ππαιιήινπο, εθπξνζψπνπο θνξέσλ ή ηδηψηεο πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιινπλ κε ηηο 

ηνπνζεηήζεηο ηνπο ζηελ θαιχηεξε δηακφξθσζε ηεο απφθαζεο. 

Σπρφλ δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο έπνληαη ηεο εηζήγεζεο θαη πξνεγνχληαη ησλ 

ηνπνζεηήζεσλ ησλ νκηιεηψλ θαη ην ζηάδην ησλ δηεπθξηληζηηθψλ εξσηήζεσλ δελ 

κπνξεί λα ππεξβαίλεη ζπλνιηθά ηα δέθα (10) ιεπηά.  

 

8. Ο Γήκαξρνο, ν αξκφδηνο Αληηδήκαξρνο, νη επηθεθαιήο ησλ παξαηάμεσλ θαη νη 

εηδηθνί αγνξεηέο, έρνπλ δηθαίσκα γηα επηά  (7) ιεπηά  πξσηνκηιίαο θαη δπλαηφηεηα 

ηξηψλ (3)  ιεπηψλ δεπηεξνκηιίαο  .   

Καηά ηε δεπηεξνινγία, ν Γήκαξρνο νκηιεί ηειεπηαίνο, εθφζνλ ην επηζπκεί. Σνλ ίδην 

ρξφλν νκηιίαο έρνπλ θαη νη Πξφεδξνη ησλ Κνηλνηήησλ ή ησλ πκβνπιίσλ 

Κνηλνηήησλ,  φηαλ θαινχληαη θαη ζπκκεηέρνπλ ζηε ζπλεδξίαζε γηα ζέκαηα ηεο 

θνηλφηεηαο ηνπο.  Οη ππφινηπνη δεκνηηθνί ζχκβνπινη έρνπλ ρξφλν νκηιίαο ηξηψλ  (3) 

ιεπηψλ, κε  δπλαηφηεηα δεπηεξνινγίαο ελφο ιεπηνχ. Σνλ ίδην ρξφλν νκηιίαο ηξηψλ 

ιεπηψλ, ρσξίο δεπηεξνινγία έρνπλ θαη νη πνιίηεο. 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 ρξφλνο ησλ νκηιεηψλ (Γεκάξρνπ, αληηδεκάξρσλ, ζπκβνχισλ, αγνξεηψλ) 

πξνζκεηξάηαη απφ ειεθηξνληθφ ζχζηεκα θαηαγξαθήο (ειεθηξνληθφ ξνιφη) ην νπνίν 

έρεη ηνπνζεηεζεί ζε εκθαλέο ζεκείν ζηελ αίζνπζα ζπλεδξίαζεο. 

 

9. Οη δηαινγηθέο ζπδεηήζεηο  δελ επηηξέπνληαη. Γηαθνπή νκηιεηή κπνξεί λα γίλεη αλ 

ην επηηξέςεη ν ίδηνο θαη αλ ζπκθσλεί ν Πξφεδξνο. ηελ πεξίπησζε απηή ε δηαθνπή 

δελ  κπνξεί λα ππεξβεί ην έλα (1) ιεπηφ,  ρσξίο ηζφρξνλε παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ ηεο 

νκηιίαο.  

 

10. Ο Πξφεδξνο αθαηξεί ην ιφγν απφ φπνηνλ  κηιά ρσξίο λα έρεη  εγγξαθεί  ζηνλ 

θαηάινγν ησλ νκηιεηψλ ή ρσξίο ηε ζρεηηθή άδεηα. ηηο πεξηπηψζεηο  παξαβάζεσλ 

απηήο ηεο παξαγξάθνπ, ν Πξφεδξνο δίλεη εληνιή λα κελ γίλεηαη θαηαρψξεζε ησλ 

αληίζηνηρσλ νκηιηψλ ζηα πξαθηηθά.  

 

11. Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο δεκηνπξγεζνχλ ζφξπβνη πνπ παξαθσιχνπλ 

ηελ νκαιή ζπλέρηζή ηεο, ν Πξφεδξνο νθείιεη λα πάξεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα  γηα 

ηελ νκαινπνίεζή ηεο  θαη αλ ε ίδηα θαηάζηαζε ζπλερηζηεί, ν Πξφεδξνο  δηαθφπηεη ηε 

ζπλεδξίαζε γηα νξηζκέλε ψξα, πνπ ηελ αλαθνηλψλεη ζην ζψκα. Καηά ηε δηαθνπή νη 

Γεκνηηθνί χκβνπινη εμέξρνληαη ηεο αίζνπζαο ζπλεδξίαζεο.  Μεηά ηελ παξέιεπζε 

ηνπ ρξφλνπ δηαθνπήο, ν Πξφεδξνο θεξχζζεη ηε ζπλέρηζε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη, αλ ν 

ζφξπβνο ζπλερηζηεί, δηθαηνχηαη λα ηε ιχζεη.  
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12. Αθνχ εμαληιεζεί ν θαηάινγνο ησλ νκηιεηψλ, ν Πξφεδξνο δηαηππψλεη ηηο  

νξηζηηθέο  πξνηάζεηο  πξνο ςήθηζε ηνπ ζέκαηνο, φπσο δηακνξθψζεθαλ κε ηηο 

ηξνπνινγίεο πνπ πηζαλφλ έρνπλ επέιζεη. Ο Πξφεδξνο  θαηαγξάθεη ηελ ςήθν ησλ 

ζπκβνχισλ θαζψο θαη φζνπο ζπκβνχινπο απνρσξνχλ απφ ηε ζπλεδξίαζε. 

 

13. Ο Γήκαξρνο, ν Πξφεδξνο θαη ηα ππφινηπα κέιε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

θαζψο θαη νη θαηά ην λφκν ζπκκεηέρνληεο ζηηο ζπδεηήζεηο κπνξνχλ λα επηθαιεζηνχλ 

παξεκπίπηνληα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηδίσο ηελ ηήξεζε ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, 

ηε ζεηξά ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη ηελ πξφηαζε γηα αλαβνιή ηεο ζπδήηεζεο 

νπνηνπδήπνηε ζέκαηνο. Σα ίδηα πξφζσπα κπνξνχλ λα επηθαιεζηνχλ πξνζσπηθφ 

δήηεκα, φπσο ε  κνκθή ζε βάξνο ηνπο ή ε  πβξηζηηθή εθδήισζε ελαληίνλ ηνπο θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο  ή  ε  απφδνζε δηαθνξεηηθήο γλψκεο απφ εθείλε πνπ 

εμέθξαζαλ.  

Ζ επίθιεζε  πξνζσπηθνχ ή παξεκπίπηνληνο δεηήκαηνο πξέπεη λα αηηηνινγείηαη θαη λα 

αλαπηχζζεηαη εληφο ελφο (1) ιεπηνχ  απφ ηνλ αηηεζέληα  ηελ  ζπγθεθξηκέλε  

επίθιεζε   ζέκαηνο . Ζ κε αηηηνιφγεζε  παξεκπίπηνληνο ε πξνζσπηθνχ  δεηήκαηνο   

παξέρεη ζηνλ Πξφεδξν ηελ δπλαηφηεηα  άκεζεο αθαίξεζεο  ηνπ δνζέληνο ιφγνπ . 

 

13.Αθνχ νινθιεξσζνχλ φια ηα παξαπάλσ, ν Πξφεδξνο θεξχζζεη ηε ιήμε ηεο 

ζπλεδξίαζεο θαη φινη νη ζχκβνπινη πξνζέξρνληαη θαη ππνγξάθνπλ ηα πξφρεηξα 

ζπλνπηηθά πξαθηηθά.  

 

Άξζξν 5 

Δεκνζηόηεηα ησλ ζπλεδξηάζεσλ  

Αλαθνξέο – Πξνηάζεηο - Πιεξνθόξεζε Πνιηηώλ 
 

1. Οη ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη δεκφζηεο. πλέπεηα ηνπ 

δεκφζηνπ ραξαθηήξα ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη ε 

παξνπζία ησλ θνξέσλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαζψο θαη πνιηηψλ ζηηο ζπλεδξηάζεηο 

ηνπ. Οη ελδηαθεξφκελνη γηα ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ελεκεξψλνληαη απφ 

ηνλ Πξφεδξν. 

 

2. ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ νη παξεπξηζθφκελνη πνιίηεο πξέπεη 

λα είλαη εππξεπείο θαη ήζπρνη. Γελ επηηξέπεηαη λα ζπλνκηινχλ, λα ζρνιηάδνπλ, λα 

επηδνθηκάδνπλ ή λα απνδνθηκάδνπλ ηηο απφςεηο ησλ ζπκβνχισλ θαη γεληθά λα 

παξαθσιχνπλ ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηεο ζπλεδξίαζεο. Ο Πξφεδξνο κπνξεί λα 

απνβάιεη απφ ηελ αίζνπζα θαζέλαλ πνπ δηαηαξάζζεη ηελ ηάμε ή παξαθσιχεη ηε 

ζπλεδξίαζε ή θαη λα δηαηάμεη ηελ εθθέλσζε ηεο αίζνπζαο απφ ην αθξναηήξην. 

 

3. ηνπο δεκνζηνγξάθνπο θαη γεληθά ζε φια ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, παξέρεηαη 

θάζε δηεπθφιπλζε. Δπηηξέπεηαη ε ξαδηνθσληθή θαη ηειενπηηθή θάιπςε ησλ 

ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.  

 

4. Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην κε πιεηνςεθία ησλ ηξηψλ πέκπησλ (3/5) ησλ κειψλ ηνπ 

θαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε, ε νπνία απαγγέιιεηαη ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, 

κπνξεί λα ζπλεδξηάδεη θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ. 

  

5. Γεκφηεο θαη θάηνηθνη (1) πνπ έρνπλ εηδηθφ έλλνκν ζπκθέξνλ, κεηά απφ αίηεζή 

ηνπο, ιακβάλνπλ θπξσκέλα αληίγξαθα ζπγθεθξηκέλσλ πξαθηηθψλ θαη απνθάζεσλ 
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ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. ε πεξίπησζε πνπ είλαη δπζρεξήο ε έθδνζε αληηγξάθσλ, 

ηίζεληαη ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ζε πιήξε γλψζε ησλ αηηνχλησλ γηα ελεκέξσζε ηνπο. 

  

6. Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην ζπδεηά ππνρξεσηηθά πξνηάζεηο πνπ θαηαηίζεληαη ζ` απηφ 

απφ ηνπιάρηζηνλ εβδνκήληα πέληε (75) πνιίηεο γηα ηελ επίιπζε δεηεκάησλ 

αξκνδηφηεηαο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. Ο Γήκαξρνο ελεκεξψλεη ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο γηα ηε ζρεηηθή απφθαζε πνπ ειήθζε. 

  

7. Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην απνθαίλεηαη επί αλαθνξψλ, εξσηήζεσλ θαη αηηήζεσλ 

αξκνδηφηεηάο ηνπ, πνπ ππνβάιινληαη ζε απηφ απφ πνιίηεο αηνκηθά ή ζπιινγηθά,  

ζηελ ακέζσο επφκελε απφ ηελ θαηάζεζή ηνπο ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ αλ έρνπλ ππνβιεζεί πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηε ζπλεδξίαζε εηδεκή 

κεηαηίζεληαη ζηελ κεζεπφκελε ζπλεδξίαζε. 

 

8. Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην εμαζθαιίδεη ζηνπο πνιίηεο πιήξε πιεξνθφξεζε γηα ηα, 

θάζε είδνπο, πξνβιήκαηα ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ, θαζψο θαη γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ, 

αλαθνξηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε θαη ιχζε ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ. 

 

Άξζξν 6 

Σόπνο ζπλεδξίαζεο 

 

1. Οη ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ γίλνληαη ζην Γεκνηηθφ Θέαηξν 

Αξγνζηνιίνπ «Ο ΚΔΦΑΛΟ». 

 

2. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, ην Γεκνηηθφ πκβνχιην κπνξεί, κε ηελ πιεηνςεθία 

ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ, λα απνθαζίδεη λα ζπλεδξηάδεη κφληκα ή θαηά πεξίπησζε 

ζε άιιν θαηάιιειν νίθεκα ηεο έδξαο, αλ θξίλεη φηη ην δεκνηηθφ θαηάζηεκα είλαη 

αθαηάιιειν ή δελ επαξθεί γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε.  

3. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα ζπλεδξηάδεη, εθηφο 

ηεο έδξαο ηνπ, ζηηο θνηλφηεηεο, χζηεξα απφ απφθαζε ησλ ηξηψλ πέκπησλ (3/5) ηνπ 

ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ. 

 

4. ε πεξίπησζε νξηζκνχ νηθηζκνχ ηνπ Γήκνπ σο  ηζηνξηθήο έδξαο, ην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην κπνξεί, κεηά  απφ απφθαζή ηνπ,  λα πξαγκαηνπνηεί ζπλεδξηάζεηο  ζηελ 

ηζηνξηθή απηή έδξα.  

 

Άξζξν 7 

Απαξηία – Λήςε απνθάζεσλ 

 

1. Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην ζπλεδξηάδεη λφκηκα εθφζνλ έρεη απαξηία , δειαδή 

παξεπξίζθνληαη 14 απφ ηα 27 κέιε. Σπρφλ θιεζέληεο θαη παξηζηάκελνη Πξφεδξνη 

Κνηλνηήησλ ή πκβνπιίσλ Κνηλνηήησλ δε ιακβάλνληαη ππφςε ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

απαξηίαο.  

 

2. Αλ κεηά απφ δχν ζπλερείο πξνζθιήζεηο ην πκβνχιην δελ έρεη απαξηία, 

ζπλεδξηάδεη χζηεξα απφ ηξίηε πξφζθιεζε θαη ιακβάλεη απνθάζεηο κφλν γηα ηα 

ζέκαηα πνπ είραλ εγγξαθεί ζηελ αξρηθή εκεξήζηα δηάηαμε, εθφζνλ ηα κέιε πνπ είλαη 

παξφληα απνηεινχλ ην έλα ηξίην (1/3) ηνπιάρηζηνλ ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ 

κειψλ ηνπ (9 κέιε). ηελ ηξίηε πξφζθιεζε γίλεηαη εηδηθή αλαθνξά ησλ αλσηέξσ. 
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3. Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην ιεηηνπξγεί λφκηκα, έζησ θαη κε ειιηπή ζχλζεζε πνπ δελ 

κπνξεί πάλησο λα είλαη θαηψηεξε απφ ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

απαξηία, ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ κέιε δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ απνπνηεζνχλ ηελ 

εθινγή ηνπο, παξαηηεζνχλ, απνβηψζνπλ, εθπέζνπλ ή ηεζνχλ ζε αξγία ή αλ νη έδξεο 

κείλνπλ θελέο γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ιφγν θαη κέρξη νη θελέο ζέζεηο λα 

ζπκπιεξσζνχλ κε αλαπιήξσζε ή κε εθινγέο ή κε ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ αξγίαο.  

 

4. Σα κέιε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, πνπ ήηαλ παξφληα θαηά ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξίαζεο  (θαηά ηελ εθθψλεζε ησλ νλνκάησλ) θαη κε ηελ παξνπζία ηνπο 

δηαπηζηψζεθε  απαξηία, θαη αλ αθφκα απνρσξήζνπλ ζηε ζπλέρεηα,  ζεσξνχληαη 

παξφληα κέρξη ην ηέινο ηεο ζπλεδξίαζεο  σο πξνο ηελ χπαξμε ηεο απαξηίαο.  Ζ 

απαξηία απηή ζεσξείηαη φηη ζπληξέρεη γηα φια ηα ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

εκεξήζηα δηάηαμε ηεο ζπλεδξίαζεο.  ηελ πεξίπησζε απηή γηα ηε ιήςε ηεο 

απφθαζεο γηα θάζε ζπγθεθξηκέλν ζέκα, ε απαηηνχκελε πιεηνςεθία δελ ππνινγίδεηαη 

επί ησλ πξαγκαηηθά παξφλησλ κειψλ θαηά ηελ ςεθνθνξία , αιιά βάζεη ηνπ αξηζκνχ 

ησλ κειψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απαξηία.  

 

5. ε πεξίπησζε απνβνιήο κέινπο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ απφ ηνλ Πξφεδξν, 

ιφγσ δηαηάξαμεο ηεο ζπλεδξίαζεο, δελ επεξεάδεηαη ε απαξηία.  

 

6. 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  θνηλφηεηα  ζηνλ αξηζκφ ησλ ςήθσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε 

ιήςεο ηεο απφθαζεο απηήο πξνζκεηξάηαη θαη ε ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο 

Κνηλφηεηαο ή ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο θνηλφηεηαο.  

 

7. Αλ θάπνην κέινο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ αξλεζεί ςήθν ή δψζεη ιεπθή ςήθν, 

ινγίδεηαη σο παξφλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε, κφλν γηα ην ζρεκαηηζκφ ηεο απαξηίαο. Σφζν 

ε άξλεζε ςήθνπ, φζν θαη ε ιεπθή ςήθνο δελ ππνινγίδνληαη ζηελ θαηακέηξεζε 

ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ ςήθσλ. 

 

8.Ο Γήκαξρνο κεηέρεη ζηηο ζπδεηήζεηο  ηνπ ζπκβνπιίνπ ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ. 

Όηαλ φκσο αλαπιεξψλεηαη λνκίκσο επεηδή απνπζηάδεη ή θσιχεηαη,  ν αλαπιεξσηήο 

ηνπ δε ζηεξείηαη ην δηθαίσκα ςήθνπ.  

 

9.Οη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε θαλεξή  ςεθνθνξία γηα θάζε ζέκα μερσξηζηά θαη 

γίλεηαη κε νλνκαζηηθή θιήζε θάζε ζπκβνχινπ, ν νπνίνο  δειψλεη φηη ςεθίδεη ππέξ ή 

θαηά ηεο δηακνξθσζείζαο  πξφηαζεο. 

 

10. Μπζηηθή ςεθνθνξία δηεμάγεηαη κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπεηαη ξεηά 

απφ ηηο δηαηάμεηο. Γίλεηαη κε ηε ρξήζε ςεθνδειηίσλ.  Αλ δηαπηζησζεί  θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ςεθνθνξίαο  φηη ςεθνδέιηηα   πεξηέρνπλ δηαθξηηηθά ζεκεία πνπ 

παξαβηάδνπλ ην απφξξεην ηεο ςεθνθνξίαο, απηά αθπξψλνληαη. Ζ κπζηηθή 

ςεθνθνξία επαλαιακβάλεηαη, αλ ζ’ απηή δε  ζπγθεληξσζεί ν απαηηνχκελνο αξηζκφο 

ςήθσλ, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ πξνθχςεη δηαθνξά ζηελ θαηακέηξεζε κεηαμχ 

απηψλ πνπ ςήθηζαλ θαη ησλ ςεθνδειηίσλ. Απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη κε κπζηηθή 

ςεθνθνξία, φπνπ δελ ην επηηάζζεη ν λφκνο, είλαη άθπξεο. 
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11.πλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξεί κε απφθαζή ηνπ, λα δηαθνπεί θαη 

λα ζπλερηζηεί κεηαγελέζηεξα γηα ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο γηα ηα νπνία ην 

ζπκβνχιην δελ έιαβε απφθαζε, φηαλ ιφγσ ηεο ζνβαξφηεηαο θαη ηεο θχζεο ησλ 

ζεκάησλ παξαηείλεηαη ε ζπδήηεζε. ηελ πεξίπησζε απηή ζεσξείηαη φηη ε ζπδήηεζε 

ησλ ζεκάησλ απηψλ άξρηζε θαη ηειείσζε θαηά ηελ ηειεπηαία απηή ζπλεδξίαζε, αθνχ 

πξψηα ν Πξφεδξνο ελεκεξψζεη ην ζψκα γηα ηα φζα ζπδεηήζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε 

ζπλεδξίαζε.  

 

12.Γηα ζέκαηα πνπ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην θξίλεη φηη είλαη ζεκαληηθά,  κε ηελ ίδηα 

απφθαζε κπνξεί λα παξαπέκπνληαη γηα δηαβνχιεπζε είηε ζηελ επηηξνπή 

δηαβνχιεπζεο είηε κέζσ εμεηδηθεπκέλεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ε νπνία 

δεκηνπξγείηαη άκεζα ζην Γήκν. 

 

13.Γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ ησλ Γεκνηηθψλ πκβνπιίσλ ε απαξηία θαη νη 

απαξαίηεηεο πιεηνςεθίεο ππνινγίδνληαη κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ δεκνηηθψλ 

ζπκβνχισλ πνπ έρνπλ νξθηζζεί θαη εγθαηαζηαζεί.  

 

Άξζξν 8 

Πξαθηηθά ζπλεδξίαζεο Δεκνηηθνύ 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 πνπ έρεη νξηζηεί γηα ην ζθνπφ απηφ. ηα πξαθηηθά 

θαηαρσξνχληαη νη ζπδεηήζεηο, νη  ςεθνθνξίεο, νη απνθάζεηο θαη 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, ηεξεί παξάιιεια θαη πξφρεηξα ζπλνπηηθά πξαθηηθά.  

 

3. Σα απνκαγλεηνθσλεκέλα ή απνκαγλεηνζθνπεκέλα θείκελα κεηαθέξνληαη ζε 

θχιια ραξηηνχ, πνπ αξηζκνχληαη θα κνλνγξάθνληαη απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ.  

ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ βηβιηνδεηνχληαη κε επζχλε ηνπ πξνέδξνπ θαη ηνπ Γξακκαηέα 

ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 

4. Αλ ζε θάπνηα ζπλεδξίαζε δελ είλαη δπλαηή ε ρξήζε καγλεηνθσληθήο ζπζθεπήο ή 

«βίληεν», ηεξνχληαη  πξφρεηξα πξαθηηθά πνπ  αληηγξάθνληαη ζε θχιια ραξηηνχ, 

κνλνγξαθεκέλα  απφ ηνλ Πξφεδξν  ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. Σα θχιια απηά  

αξηζκνχληαη κε ηξφπν ψζηε ε αξίζκεζή ηνπο λα απνηειεί ζπλέρεηα ηεο αξίζκεζεο 

ησλ απνκαγλεηνθσλεκέλσλ ή απνκαγλεηνζθνπεκέλσλ θεηκέλσλ θαη 

βηβιηνδεηνχληαη καδί κε απηά.  

 

5. Ζ κε ηήξεζε  ησλ πξαθηηθψλ ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ζπληζηά πεηζαξρηθφ 

αδίθεκα γηα ηνλ Πξφεδξν θαη Γξακκαηέα ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.  

 

6. Σα πξαθηηθά ππνγξάθνληαη απφ φια ηα κέιε πνπ κεηέρνπλ ζηε ζπλεδξίαζε. Ζ 

άξλεζε ππνγξαθήο απφ ζχκβνπιν  θαη ε αηηία ηεο αλαθέξνληαη ζηα πξαθηηθά.  Ζ κε  

ππνγξαθή ησλ πξαθηηθψλ δελ επεξεάδεη ην θχξνο ηεο απφθαζεο. 
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7. Σα πξαθηηθά ηεο θάζε ζπλεδξίαζεο, φπσο θαη θάζε απφθαζεο, παίξλνπλ αχμνληα 

αξηζκφ. Κάζε  ρξφλν μεθηλάεη θαηλνχξηα αξίζκεζε.  

 

8. Οπνηνζδήπνηε Γεκνηηθφο χκβνπινο δεηήζεη, κπνξεί λα ιάβεη αληίγξαθα ησλ 

πξαθηηθψλ ή λα ιάβεη πιήξε γλψζε απηψλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη δπζρεξήο ε 

έθδνζε αληηγξάθσλ. 

 

9. Οη απνθάζεηο πξηλ λα ππνγξαθνχλ απφ ηνλ Πξφεδξν θαη δεκνζηεπηνχλ ζηέιλνληαη 

ζηνλ Γήκαξρν, ηνπο εηζεγεηέο ησλ ζεκάησλ θαη ζηνπο επηθεθαιείο ησλ παξαηάμεσλ 

γηα λα δηνξζψζνπλ θαη λα πξνζζέζνπλ κφλν ζε φηη ηνπο αθνξά.  

 

Άξζξν 9 

Δεκνζίεπζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ - Έιεγρνο λνκηκόηεηαο  

 

1. Σξεηο (3) εκέξεο κεηά ηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, κε επζχλε ηνπ 

αξκφδηνπ ππαιιήινπ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ,  

δεκνζηεχεηαη πίλαθαο πνπ πεξηιακβάλεη ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ, ηνλ αξηζκφ ησλ 

απνθάζεσλ θαη πεξίιεςε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο. Οη δεκνζηεχζεηο γίλνληαη κε 

ηνηρνθφιιεζε ζε εηδηθφ πίλαθα ηνπ δεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο, πνπ είλαη 

πξννξηζκέλνο γηα απηφλ ην ζθνπφ. Γηα ηηο δεκνζηεχζεηο απηέο ζπληάζζεηαη 

απνδεηθηηθφ ελψπηνλ δχν καξηχξσλ.  

 

2. Οη αηνκηθνχ πεξηερνκέλνπ πξάμεηο δεκνζηεχνληαη  ππφ κνξθή πεξηιήςεσο θαη 

θνηλνπνηνχληαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν.  

 

3. Οη θαλνληζηηθνχ πεξηερνκέλνπ απνθάζεηο δεκνζηεχνληαη ζε  πιήξεο θείκελν ζην 

δεκνηηθφ θαηάζηεκα, ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία, ελψ πεξίιεςή ηνπο 

δεκνζηεχεηαη ζε κία ηνπιάρηζηνλ έληππε, εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία ηνπηθή εθεκεξίδα 

θαη θαηαρσξνχληαη, κε επζχλε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ.  Οη απνθάζεηο απηέο παξακέλνπλ ζπλερψο εθηεζεηκέλεο ζε 

ρψξν ηνπ δεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο πνπ είλαη πξνζηηφο ζην θνηλφ. Ζ κε δεκνζίεπζε 

ησλ απνθάζεσλ θαηά ηνλ αλσηέξσ ηξφπν  ηηο θαζηζηά αλππφζηαηεο.  

Δπηπιένλ, ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ιακβάλεη κέηξα γηα ηελ φζν ην δπλαηφλ επξχηεξε 

δεκνζηνπνίεζε ησλ απνθάζεσλ απηψλ, κέζσ ησλ ηνπηθψλ κέζσλ καδηθήο 

ελεκέξσζεο, εθδίδνληαο εηδηθνχο νδεγνχο ελεκέξσζεο ησλ θαηνίθσλ θαη  ησλ 

νηθείσλ επαγγεικαηηθψλ ηάμεσλ θαη ρξεζηκνπνηεί, γηα ηνλ ίδην ζθνπφ, νπνηνδήπνηε 

άιιν πξφζθνξν κέζν.  

 

4. ε πεξίπησζε πνπ εηδηθέο δηαηάμεηο πξνβιέπνπλ δηαθνξεηηθφ  ηξφπν δεκνζίεπζεο 

ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, αθνινπζείηαη ν ηξφπνο απηφο. 

 

5. Απνθάζεηο Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, φπσο απηέο πξνβιέπνληαη ππνρξεσηηθά απφ 

ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3861/2010 θαη κε ηηο επηθπιάμεηο θαη εμαηξέζεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 5 θαη ζηελ πεξ. 4, παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ ίδηνπ λφκνπ θαη 

κε ηξνπνπνηεηηθνχο απηψλ λφκνπο,  αλαξηψληαη ππνρξεσηηθά ζην Πξφγξακκα 

Γηαχγεηα.  ε αληίζεηε πεξίπησζε δελ εθηεινχληαη. 

  

6. Οη απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ απνζηέιινληαη ππνρξεσηηθά γηα έιεγρν 

λνκηκφηεηαο ζηελ Απηνηειή Τπεξεζία Δπνπηείαο Ο.Σ.Α, εθφζνλ αθνξνχλ: 

 ξπζκίζεηο θαλνληζηηθνχ πεξηερνκέλνπ, 
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 ηελ αλάζεζε έξγσλ, ππεξεζηψλ, κειεηψλ θαη πξνκεζεηψλ, 

 ηελ αγνξά θαη εθπνίεζε αθηλήησλ, 

 ηελ θήξπμε αλαγθαζηηθψλ απαιινηξηψζεσλ, 

 ηελ επηβνιή θφξσλ, ηειψλ θαη δηθαησκάησλ, 

 ηε ζχλαςε θάζε κνξθήο ζπκβάζεσλ, ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη 

εθείλεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ εηδηθέο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, 

 ηε ζχλαςε δαλείσλ, 

 ηε δηελέξγεηα ηνπηθνχ δεκνςεθίζκαηνο φηαλ πξνβιέπεηαη απφ ηελ θείκελε 

λνκνζεζία θαη ηνλ παξφληα θαλνληζκφ 

 ηηο δηαδηθαζίεο θαηάξηηζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ. 

Οη απνθάζεηο, πνπ απνζηέιινληαη γηα έιεγρν λνκηκφηεηαο κέζα ζε δεθαπέληε (15) 

εκέξεο απφ ηε ζπλεδξίαζε ηνπ  ζπκβνπιίνπ, ζπλνδεχνληαη απφ αληίγξαθν ηνπ 

απνδεηθηηθνχ δεκνζίεπζεο  θαη απφ ηα  έγγξαθα ζηνηρεία πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα 

ηελ έθδνζή ηεο.  

 

Άξζξν 10 

Τπνρξεώζεηο θαη δηθαηώκαηα δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ 

 

1. Οη δεκνηηθνί ζχκβνπινη έρνπλ ππνρξέσζε λα κεηέρνπλ ζε φιεο ηηο ζπλεδξηάζεηο 

ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη λα ελεκεξψλνπλ ηνλ Πξφεδξν ζε πεξίπησζε 

απνπζίαο ηνπο.  Δπίζεο, έρνπλ ππνρξέσζε  λα κεηέρνπλ ζε φιεο ηηο επηηξνπέο  ζηηο 

νπνίεο ηνπο έρεη εθιέμεη ην πκβνχιην, θαζψο θαη λα εθηεινχλ κε επηκέιεηα  ηα ινηπά 

θαζήθνληά ηνπο  θαη θάζε εξγαζία πνπ ηνπο αλαζέηεη λφκηκα ην ζπκβνχιην.  

 

2. Οη δεκνηηθνί ζχκβνπινη έρνπλ απεξηφξηζην ην δηθαίσκα ηεο γλψκεο θαη ηεο ςήθνπ 

θαηά ζπλείδεζε 

 

3. Ο δεκνηηθφο ζχκβνπινο νθείιεη λα εμνθιεί ηπρφλ νθεηιή ηνπ πξνο ην Γήκν ή ηα 

λνκηθά ηνπ πξφζσπα θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ  15 ηνπ Ν. 3852/2010, φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 12 ηνπ Ν.4555/2018 κέζα ζε πξνζεζκία δχν (2) 

κελψλ, αθφηνπ θαηέζηε  νξηζηηθή ε βεβαίσζε ηεο νθεηιήο θαη έιαβε γλψζε απηήο. 

  

4. Αλ έλαο ζχκβνπινο απνπζηάδεη αδηθαηνιφγεηα απφ ηξεηο (3) ζπλερείο ζπλεδξηάζεηο 

ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ή δελ εθηειεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ γηα δηάζηεκα πνπ 

ππεξβαίλεη ηνπο ηξεηο (3) ζπλερείο κήλεο κέζα ζην έηνο, ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ 

πκβνπιίνπ,  κπνξεί λα ηεζεί ζε αξγία θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 234 ηνπ 

Ν.3852/2010, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 126 ηνπ Ν.4555/2018  θαη ζε 

πεξίπησζε ππνηξνπήο λα θεξπρζεί έθπησηνο. 
 

5. χκβνπινο, πνπ επηζπκεί λα κελ εθηειεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ γηα δηάζηεκα πνπ 

ππεξβαίλεη ηηο ηξηάληα (30) εκέξεο, πξέπεη λα έρεη ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ 

ζπκβνπιίνπ 

 

6. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ  ππνρξενχηαη λα  ελεκεξψλεη γξαπηψο ηνλ 

Διεγθηή Ννκηκφηεηαο γηα  ηηο αδηθαηνιφγεηεο απνπζίεο ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ 

θαζψο θαη ζε πεξίπησζε κε εθηέιεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπο θαηά ηα αλσηέξσ.  

Παξάιεηςε ηεο ππνρξέσζεο απηήο απφ ηνλ Πξφεδξν απνηειεί ζνβαξή παξάβαζε 

θαζήθνληνο.  
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7. Γεκνηηθφο ζχκβνπινο δελ κπνξεί λα κεηάζρεη ζηε ζπδήηεζε ελφο ζέκαηνο ή ζηελ 

θαηάξηηζε απνθάζεσο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ή λα ζπκκεηάζρεη ζε γλσκνδνηηθά 

ζπιινγηθά φξγαλα, ηα νπνία γλσκνδνηνχλ γηα ζέκα πνπ ζα εηζαρζεί ζην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην, εθφζνλ ν ίδηνο, ν/ε ζχδπγφο ηνπ ή ζπγγελήο ηνπ έσο ην δεχηεξν βαζκφ εμ 

αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο ή πξφζσπν πξνο ην νπνίν δηαηεξεί ζηελφ δεζκφ,  έρεη πιηθφ ή 

εζηθφ ζπκθέξνλ. 

Ο δεκνηηθφο ζχκβνπινο ζηελ πεξίπησζε απηή  έρεη ππνρξέσζε λα ελεκεξψζεη ην 

ζψκα γηα ην θψιπκα απηφ θαη λα απέρεη ηφζν θαηά ηε ζπδήηεζε  ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ζέκαηνο φζν θαη θαηά ηε ιήςε ηεο απφθαζεο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ε απφθαζε 

είλαη άθπξε.  Ο  ζχκβνπινο πνπ έιαβε κέξνο ζηε ζπλεδξίαζε δηαπξάηηεη  ζνβαξή 

παξάβαζε θαζήθνληνο θαη ηηκσξείηαη κε ηελ πνηλή ηεο αξγίαο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 

233 θαη 234 ηνπ Ν. 3852/2010, φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηα άξζξα 125 θαη 126 ηνπ 

Ν.4555/2018 αληίζηνηρα. 

 

8. Οη δεκνηηθνί ζχκβνπινη έρνπλ δηθαίσκα λα ιακβάλνπλ γλψζε, κε ηελ απνζηνιή 

ηεο πξφζθιεζεο , φισλ ησλ εηζεγήζεσλ θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηα ζέκαηα 

ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Θέκα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο γηα ην νπνίν δελ έρεη ζηαιεί ε 

εηζήγεζε αλαβάιιεηαη,  εθηφο θαη αλ δηθαηνινγείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ε κε 

απνζηνιή. 

 

9. Οη δεκνηηθνί ζχκβνπινη κπνξνχλ λα δεηνχλ απφ ην Γήκαξρν, ηελ Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή, ηελ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο  θαη ηνπο Αληηδεκάξρνπο, πιεξνθνξίεο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία, πνπ είλαη ρξήζηκα γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Οη 

παξαπάλσ, νθείινπλ λα παξέρνπλ ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηα ζηνηρεία, εληφο είθνζη (20) 

εκεξψλ. 

 

10. Οη  δεκνηηθνί ζχκβνπινη κπνξνχλ λα θαηαζέηνπλ επεξσηήζεηο (γξαπηέο 

εξσηήζεηο), πξνο ην Γήκαξρν ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 11 ηνπ 

παξφληνο θαλνληζκνχ. 

 

11. Γεκνηηθνί ζχκβνπινη πνπ είλαη Αληηδήκαξρνη, κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

ή  ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο, είλαη ππνρξεσκέλνη λα ππνβάιινπλ εηήζηα 

δήισζε γηα ηελ πεξηνπζηαθή ηνπο θαηάζηαζε ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία 

θαη λα ηε δεκνζηνπνηνχλ κε αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ. Αθφκε, πξέπεη λα 

δειψλνπλ θάζε πξνζσπηθφ ζπκθέξνλ (ηδηνθηεζηαθφ ή νηθνγελεηαθφ) πνπ έρνπλ ζε 

ζρέζε κε ηα ζέκαηα ηνπ  Γήκνπ, θαζψο θαη λα ελζαξξχλνπλ θαη λα πξνσζνχλ θάζε 

κέηξν πνπ πξνάγεη ηε δηαθάλεηα θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο, ζην πιαίζην 

άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ. 

  

12. Γεκνηηθνί ζχκβνπινη πνπ είλαη Αληηδήκαξρνη, δελ επηηξέπεηαη λα απνπζηάζνπλ 

πεξηζζφηεξν απφ ηξηάληα (30) εκέξεο ζπλνιηθά θάζε ρξφλν, ρσξίο άδεηα ηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.  Ζ απνπζία απηή κπνξεί λα παξαηείλεηαη γηα εμαηξεηηθνχο 

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

 

Άξζξν 11  

Εξσηήζεηο – Επεξσηήζεηο- Αηηήζεηο θαηάζεζεο εγγξάθσλ 

 

1. Κάζε ζχκβνπινο έρεη δηθαίσκα λα θαηαζέηεη επεξσηήζεηο (γξαπηέο εξσηήζεηο) γηα 

ηηο δεκνηηθέο ππνζέζεηο. Δπί ησλ επεξσηήζεσλ απαληά ν Γήκαξρνο ή ν αξκφδηνο 

Αληηδήκαξρνο ζηελ ακέζσο επφκελε ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, πξηλ 
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απφ ηελ ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, εθφζνλ ε επεξψηεζε 

θαηαηέζεθε επηά εκέξεο πξηλ απφ ηελ ζπλεδξίαζε. Δάλ ε επεξψηεζε θαηαηέζεθε 

κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο πξναλαθεξφκελεο πξνζεζκίαο ε απάληεζε δίλεηαη ζηελ 

κεζεπφκελε ζπλεδξίαζε. ε πεξίπησζε θαηάζεζεο κεγάινπ αξηζκνχ επεξσηήζεσλ ν 

πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξεί λα αλαβάιεη ηελ ζπδήηεζε αξηζκνχ 

επεξσηήζεσλ πνπ ν ίδηνο ζα θξίλεη θαη λα νξίζεη εηδηθή ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ εληφο επηά εκεξψλ κε εκεξεζία δηάηαμε απνηεινχκελε απνθιεηζηηθά 

απφ ηηο κε ζπδεηεζείζεο επεξσηήζεηο, κε εμαίξεζε ηπρφλ λέεο επεξσηήζεηο νη νπνίεο 

ζπδεηνχληαη κφλν έρνπλ θαηαηεζεί ηνπιάρηζηνλ 5 εκέξεο πξηλ  ηελ εηδηθή απηή 

ζπλεδξίαζε.  

 

2. Οη επεξσηήζεηο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ζαθή δηαηχπσζε ηνπ ζέκαηνο ζην νπνίν 

αλαθέξνληαη θαη έρνπλ ζθνπφ ηνλ έιεγρν ηνπ Γεκάξρνπ, θαη ησλ Αληηδεκάξρσλ γηα 

δεηήκαηα άκεζεο επηθαηξφηεηαο,  κε δηεξεχλεζε ησλ αηηηψλ ή ηνπ ζθνπνχ γηα ηνλ 

νπνίν έγηλε ή παξαιήθζεθε έλα γεγνλφο ή κηα πξάμε ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ 

ηνπο.  

 

3. Αλ ε επεξψηεζε δελ κπνξεί γηα αληηθεηκεληθνχο ιφγνπο λα ζπδεηεζεί ζηελ 

επφκελε απφ ηελ θαηάζεζή ηεο ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ιφγσ 

έιιεηςεο ζηνηρείσλ, ηφηε ζα πξέπεη λα ζπδεηεζεί ζηελ κεζεπφκελε ζπλεδξίαζε σο 

ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.  

 

4. Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο επεξψηεζεο, πξνεγείηαη πξνθνξηθή αλάπηπμε απφ ηνλ 

επεξσηψληα  θαη αθνινπζεί απάληεζε ηνπ Γεκάξρνπ ή ηνπ Αληηδεκάξρνπ, κε 

δηθαίσκα παξέκβαζεο ησλ επηθεθαιήο ησλ Γεκνηηθψλ Παξαηάμεσλ.  Γηα ηελ 

αλάπηπμε θάζε  επεξψηεζεο παξέρεηαη ζηνλ ππνβάιινληα ζχκβνπιν ρξφλνο κέρξη 

πέληε (5) ιεπηψλ, ζηνλ Γήκαξρν ή Αληηδήκαξρν πνπ απαληά κέρξη ηξία (3) ιεπηά θαη 

κέρξη δχν (2) ιεπηά ζηνπο επηθεθαιείο ησλ Γεκνηηθψλ Παξαηάμεσλ. Ο επεξσηψλ 

Γεκνηηθφο χκβνπινο θιείλεη ηε ζπδήηεζε θαη έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ κέρξη δχν ιεπηά 

(2) γηα δεπηεξνινγία.  Ζ φιε ζπδήηεζε πάλσ ζε κηα επεξψηεζε πεξηνξίδεηαη κεηαμχ  

ηνπ επεξσηψληνο ζπκβνχινπ  θαη ηνπ Γεκάξρνπ ή ηνπ αξκφδηνπ Αληηδεκάξρνπ θαη 

ησλ επηθεθαιείο ησλ Γεκνηηθψλ Παξαηάμεσλ. 

 

5. Κάζε Γεκνηηθφο χκβνπινο κπνξεί λα θαηαζέηεη ζηε Γξακκαηεία ηνπ  Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ αίηεκα γηα επίδνζε εγγξάθσλ πνπ αθνξνχλ κηα ππφζεζε. Ζ αίηεζε 

πξέπεη λα αθνξά ζπγθεθξηκέλν ζέκα πνπ ζα πξνζδηνξίδεηαη πιήξσο. Ο πξφεδξνο ηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ δηαβηβάδεη ηελ αίηεζε πξνο ηνλ αξκφδην Αληηδήκαξρν, ν 

νπνίνο νθείιεη λα δψζεη αληίγξαθα φισλ ησλ ζηνηρείσλ ζηνλ αηηνχληα ζχκβνπιν, 

εθηφο αλ ππάξρεη εηδηθφο ιφγνο πνπ ην απαγνξεχεη, θαη ηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα 

εθζέζεη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην. 

 

6. Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία φπσο ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν δεηνχληαη έγγξαθα 

απφ ηνλ Πξφεδξν Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ ηνπ Γήκνπ γηα 

αλαθνξέο πνπ έρνπλ ζρέζε κε δεηήκαηα αξκνδηφηεηαο ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ. Ο 

Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ππνρξενχηαη λα δψζεη αληίγξαθα φισλ ησλ 

ζηνηρείσλ ζηνλ αηηνχληα ζχκβνπιν εθηφο αλ ππάξρεη εηδηθφο ιφγνο πνπ ην 

απαγνξεχεη ηνλ νπνίν πξέπεη λα αλαθέξεη κε πιήξε αηηηνινγία. 

 

 

Άξζξν 12  
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ύζηαζε Επηηξνπώλ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  

 

1.χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 70 ηνπ Ν.3852/2010, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 

ην άξζξν 75 ηνπ Ν. 4555/2018, ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην κπνξεί θαηφπηλ εηζήγεζεο 

ηνπ πξνέδξνπ ηνπ , λα ζπγθξνηεί επηηξνπέο γηα ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ εηζήγεζε 

ελψπηνλ ηνπ ζεκάησλ ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ. 

 

2. ηηο  επηηξνπέο  κεηέρνπλ ζχκβνπινη πνπ πξνηείλνληαη απφ φιεο ηηο δεκνηηθέο 

παξαηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ππάιιεινη ηεο αξκφδηαο δηεχζπλζεο ηνπ 

Γήκνπ, θαζψο θαη ηδηψηεο εκπεηξνγλψκνλεο ζηα ζέκαηα ηεο επηηξνπήο θαη 

εθπξφζσπνη θνηλσληθψλ θνξέσλ ηεο πεξηνρήο.  

 

3. Οη επηηξνπέο απνηεινχληαη απφ 7 έσο 11 κέιε, εθ ησλ νπνίσλ ηα 3 έσο 5 είλαη 

δεκνηηθνί ζχκβνπινη θαη ηα ινηπά κέιε είλαη ηδηψηεο θαη ππάιιεινη ηνπ δήκνπ. 

 

4. ηηο επηηξνπέο πξνεδξεχεη δεκνηηθφο ζχκβνπινο, πνπ νξίδεηαη κε ηελ απφθαζε ηεο 

ζπγθξφηεζεο.  

  

5. Οη Δπηηξνπέο κειεηνχλ ζέκαηα  αξκνδηφηεηάο ηνπο πνπ παξαπέκπεη ζε απηέο ην 

Γεκνηηθφ πκβνχιην χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Γεκάξρνπ. Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην 

θαζνξίδεη πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή ζρεηηθήο κειέηεο ή εηζήγεζεο.  

 

6. Ο  Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ  κπνξεί λα παξαπέκπεη ζε επηηξνπή 

νπνηνδήπνηε άιιν ζέκα, πξηλ απηφ εγγξαθεί πξνο ζπδήηεζε ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. 

 

7. Θέκαηα, πνπ εηζάγεη πξνο ζπδήηεζε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ε Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή ή ε Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο, δελ παξαπέκπνληαη ζε επηηξνπή ηνπ 

παξφληνο. 

   

8. Οη επηηξνπέο βξίζθνληαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδνπλ λφκηκα, φηαλ ηα παξφληα 

κέιε είλαη πεξηζζφηεξα απφ ηα απφληα. Λακβάλνπλ απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ ηα 

ζηνηρεία θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δεηνχλ γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ηνπο, δηα ηνπ 

πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, θαηφπηλ ζπλεξγαζίαο κε ηνλ πξφεδξν ηεο θάζε 

επηηξνπήο. 

 

9. Οη Δπηηξνπέο δηαηππψλνπλ ηελ άπνςή ηνπο  κε έθζεζή ηνπο, ζηελ νπνία 

αλαγξάθνληαη θαη ηπρφλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο πνπ δηακνξθψζεθαλ ζε απηή. Ζ 

έθζεζε ππνβάιιεηαη εληφο ηεο ηαζζφκελεο πξνζεζκίαο. Δάλ ε Δπηηξνπή 

θαζπζηεξήζεη λα ππνβάιιεη ηε ζρεηηθή έθζεζε, ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ κπνξεί λα εγγξάςεη ην ζέκα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε θαη ρσξίο ηελ 

έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο. Γηα   ινηπά ζέκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπο εθαξκφδνληαη νη 

δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2690/1999.  

 

10.ηηο αλσηέξσ Δπηηξνπέο, νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ δεκνηηθφο 

ππάιιεινο  γηα δηνηθεηηθή ππνζηήξημε. 

 

 

Άξζξν 13  

Δεκνηηθέο παξαηάμεηο  
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1. Οη δεκνηηθνί ζχκβνπινη έρνπλ απεξηφξηζην ην δηθαίσκα ηεο γλψκεο θαη ηεο ςήθνπ 

θαηά ζπλείδεζε 

 

2. Σα κέιε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ αλήθνπλ ζε δεκνηηθέο παξαηάμεηο, αλάινγα 

κε ην ζπλδπαζκφ κε ηνλ νπνίν έρνπλ εθιεγεί. 

 

3. Δπηθεθαιήο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο είλαη ν ζχκβνπινο πνπ ήηαλ ππνςήθηνο 

δήκαξρνο θαη, ζηελ πεξίπησζε ζαλάηνπ, παξαίηεζεο, αλεμαξηεηνπνίεζεο, δηαγξαθήο 

ή αδπλακίαο ηνπ, ν ζχκβνπινο πνπ εθιέγεηαη απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ δεκνηηθψλ 

ζπκβνχισλ πνπ αλήθνπλ ζηελ παξάηαμε. 

 

4. Μέινο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ κπνξεί κε γξαπηή δήισζή ηνπ πξνο ην 

πξνεδξείν λα αλεμαξηεηνπνηεζεί απφ ηε δεκνηηθή παξάηαμε, κε ηελ νπνία έρεη 

εθιεγεί. 

 

5. Δάλ ε δεκνηηθή παξάηαμε έρεη ηνπιάρηζηνλ ηξία (3) κέιε, κε αηηηνινγεκέλε 

απφθαζε θαη κε πιεηνςεθία ησλ δχν ηξίησλ (2/3) απηψλ, είλαη δπλαηφλ λα δηαγξαθεί 

ζχκβνπινο, ν νπνίνο είλαη κέινο ηεο. 

 

6. Μέινο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ αλεμαξηεηνπνηήζεθε ή δηαγξάθεθε απφ ηελ 

παξάηαμή ηνπ, κπνξεί λα εληαρζεί ζε άιιε, κε γξαπηή δήισζε πνπ ππνβάιιεηαη ζην 

πξνεδξείν ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ίδην θαη ηα δχν ηξίηα 

(2/3) ηνπιάρηζηνλ ησλ κειψλ ηεο παξάηαμεο ζηελ νπνία πξνζρσξεί, εθφζνλ απηή 

έρεη ηνπιάρηζηνλ ηξία (3) κέιε, ή απφ φια ηα κέιε ηεο παξάηαμεο ζηελ νπνία 

πξνζρσξεί, εθφζνλ απηή έρεη ιηγφηεξα απφ ηξία (3) κέιε. 

 

7. Τθηζηάκελεο παξαηάμεηο κπνξνχλ λα ζπλελσζνχλ ζρεκαηίδνληαο λέα παξάηαμε, 

κε γξαπηή δήισζε πξνο ην πξνεδξείν ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ηελ νπνία 

ππνγξάθεη ην ζχλνιν ησλ κειψλ ησλ ζπλελνχκελσλ παξαηάμεσλ. 

 

8. Σν κέινο πνπ αλεμαξηεηνπνηήζεθε ή δηαγξάθεθε απφ ηελ παξάηαμή ηνπ, εθηφο 

απφ ηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 7, δελ κπνξεί λα εμαθνινπζήζεη λα είλαη κέινο 

ηνπ πξνεδξείνπ, φπνπ εθιέρηεθε σο κέινο ηεο παξάηαμεο απφ ηελ νπνία 

αλεμαξηεηνπνηήζεθε ή δηαγξάθεθε. 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, πξνθεηκέλνπ γηα παξαηάμεηο πνπ έρνπλ 

ηνπιάρηζηνλ ηξία (3) κέιε θαη απφ φια ηα κέιε, πξνθεηκέλνπ γηα παξαηάμεηο κε 

ιηγφηεξα απφ ηξία (3) κέιε. 

 

9. Γηάζθεςε ησλ επηθεθαιήο ησλ δεκνηηθψλ παξαηάμεσλ κε ην Γήκαξρν κπνξεί λα 

γίλεη ππφ ηελ πξνεδξεία  ηνπ  Πξνέδξνπ  ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, κε 

πξσηνβνπιία ηνπ Γεκάξρνπ, ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη δχν 

ηνπιάρηζηνλ επηθεθαιήο παξαηάμεσλ, γηα θάπνην ζέκα πνπ πξφθεηηαη λα 

απαζρνιήζεη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην. 

 

10. Γηα ηελ απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία ησλ δεκνηηθψλ παξαηάμεσλ ε δεκνηηθή αξρή 

νθείιεη λα παξαρσξεί ζε απηέο θαηάιιεια εμνπιηζκέλν ρψξν, θαζψο θαη 

γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε. 
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11. Γχν ή πεξηζζφηεξεο δεκνηηθέο παξαηάμεηο κπνξνχλ λα ζπκπξάηηνπλ, εθφζνλ κηα 

απφ απηέο είλαη ε παξάηαμε κε ηελ νπνία έρεη εθιεγεί ν δήκαξρνο. Σν πξαθηηθφ γηα 

ηε ζχκπξαμε ππνβάιιεηαη νπνηεδήπνηε εληφο ηεο ζεηείαο ηεο δεκνηηθήο αξρήο θαη 

δελ αλαθαιείηαη, ζπλππνγξάθεηαη δε ηνπιάρηζηνλ απφ ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ησλ 

κειψλ θάζε παξάηαμεο πνπ ζπκπξάηηεη θαη θαηαηίζεηαη ζηνλ πξφεδξν ηνπ δεκνηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ. Δάλ δελ έρεη εθιεγεί πξνεδξείν, ην πξαθηηθφ ππνβάιιεηαη ζηνλ 

ζχκβνπιν ηνπ ζπλδπαζκνχ κε ηνλ νπνίν εμειέγε ν δήκαξρνο θαη πνπ έρεη εθιεγεί κε 

ηηο πεξηζζφηεξεο ςήθνπο θαη, ζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο, εθείλνπ πνπ είλαη γξακκέλνο 

πξψηνο θαηά ζεηξά ζηελ απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ. Ζ επηθχξσζε ηνπ πξαθηηθνχ 

ζπληειείηαη ακειιεηί απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ ζπκβνπιίνπ ή, ζε πεξίπησζε πνπ ε 

αίηεζε ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εθινγή πξνεδξείνπ, απφ ηνλ ζχκβνπιν ηνπ 

ζπλδπαζκνχ κε ηνλ νπνίν εμειέγε ν δήκαξρνο θαη πνπ έρεη εθιεγεί κε ηηο 

πεξηζζφηεξεο ςήθνπο θαη, ζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο, εθείλνπ πνπ είλαη γξακκέλνο 

πξψηνο θαηά ζεηξά ζηελ απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ. Απφ ηελ θαηάζεζε ηνπ 

πξαθηηθνχ, νη ζπκπξάηηνπζεο παξαηάμεηο ινγίδνληαη εληαία παξάηαμε, ε νπνία 

ππεηζέξρεηαη ζε φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ ζπκπξαηηνπζψλ 

παξαηάμεσλ θαη ινγίδεηαη σο ε παξάηαμε κε ηελ νπνία εμειέγε νδήκαξρνο, γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ. 

ε πεξίπησζε αλαπιήξσζεο δεκνηηθνχ ζπκβνχινπ, ν νπνίνο αλήθεη ζε παξάηαμε ε 

νπνία ζπλέπξαμε, ηε ζέζε ηνπ θαηαιακβάλεη θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ 

λ. 3852/2010, ν επφκελνο θαηά ζεηξά αλαπιεξσκαηηθφο δεκνηηθφο ζχκβνπινο ηνπ 

ηδίνπ ζπλδπαζκνχ ηεο ίδηαο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε 

επηθχξσζεο ηεο εθινγήο απφ ην αξκφδην πξσηνδηθείν, ν νπνίνο θαη θαζίζηαηαη 

απηνδηθαίσο κέινο ηεο λέαο παξάηαμεο 

 

 

Άξζξν 14 

Απνινγηζκόο πεπξαγκέλσλ ηεο Δεκνηηθήο Αξρήο 
 

1.Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην ζπλεδξηάδεη θάζε ρξφλν ζε εηδηθή δεκφζηα ζπλεδξίαζε, 

ζχκθσλα  κε ην άξζξν 217 ηνπ Ν. 3463/2006, φπνπ γίλεηαη απνινγηζκφο ησλ 

πεπξαγκέλσλ ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο ζε φ,ηη αθνξά ηελ δηνίθεζε ηνπ Γήκνπ, ηελ 

εθαξκνγή ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο θαη ηελ ελ γέλεη νηθνλνκηθή θαηάζηαζε 

ηνπ δήκνπ. ηελ ίδηα ζπλεδξίαζε παξνπζηάδεηαη απφ ηνλ Γεκνηηθφ Γηακεζνιαβεηή ε 

εηήζηα έθζεζή ηνπ.  

 

2. Ζ εηδηθή δεκφζηα ζπλεδξίαζε ηνπ  Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ γίλεηαη κέρξη ηέινο 

Ηνπλίνπ θαη αλαθνηλψλεηαη δεθαπέληε (15) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο  λσξίηεξα, κε θάζε 

πξφζθνξν ηξφπν, κε επζχλε ηνπ Πξνέδξνπ. ε απηήλ θαινχληαη νη θάηνηθνη θαη φινη 

νη θνξείο ηεο πφιεο. 

 

3. Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην επηιέγεη ηνλ πξνζθνξφηεξν ρψξν γηα ηε δηεμαγσγή ηεο 

αλσηέξσ ζπλεδξίαζεο. 

 

4. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ επηκειείηαη ζε ζπλεξγαζία κε ην Γήκαξρν 

θαη ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο, γηα ηε ζσζηή νξγάλσζε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ηελ 

εκπεξηζηαησκέλε ζχληαμε ηνπ απνινγηζκνχ ησλ πεπξαγκέλσλ ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο 

ζηνπο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηε Γηνίθεζε ηνπ Γήκνπ θαη 

ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο δεκνηηθήο δξάζεο. Με επζχλε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πέληε (5) κέξεο πξηλ απφ ηε ζπλεδξίαζε βξίζθνληαη ζηε 
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δηάζεζε ησλ δεκνηηθψλ παξαηάμεσλ ην θείκελν ηνπ απνινγηζκνχ πεπξαγκέλσλ κε 

φια ηα ζηνηρεία πνπ ην ζπλνδεχνπλ.  

 

5. Καηά ηελ εηδηθή δεκφζηα ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ  ηε ζπδήηεζε 

δηεπζχλεη ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. Ο Γήκαξρνο εθ κέξνπο ηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ελεκεξψλεη ην αθξναηήξην γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο δεκνηηθήο 

αξρήο θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπνζεηνχληαη φιεο νη δεκνηηθέο παξαηάμεηο δηα ησλ 

εθπξνζψπσλ ηνπο κε ηε ζεηξά ηεο εθινγηθήο ηνπο δχλακεο. Δπίζεο, κπνξνχλ λα 

πάξνπλ ην ιφγν ηα κέιε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, νη Πξφεδξνη ησλ Κνηλνηήησλ 

θαη νη Πξφεδξνη ησλ πκβνπιίσλ ησλ Κνηλνηήησλ. 

 

6.ηε ζπλέρεηα,  θάζε θνξέαο, δεκφηεο, θάηνηθνο ή θνξνινγνχκελνο απφ ηνλ δήκν 

έρεη δηθαίσκα λα δηαηππψζεη παξαηεξήζεηο ζρεηηθέο κε ηνλ απνινγηζκφ ζηε 

ζπλεδξίαζε απηή. 

 

7. ε πεξίπησζε πνπ ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ πξνβιέπεη ην παξφλ άξζξν παξέιζεη 

ρσξίο λα θηλεζνχλ νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο εηδηθήο δεκφζηαο 

ζπλεδξίαζεο απνινγηζκνχ, κπνξνχλ νη δεκνηηθέο παξαηάμεηο ή νη δεκνηηθνί 

ζχκβνπινη λα πξνθαιέζνπλ ηε ζπλεδξίαζε απηή ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην 

άξζξν 67, παξ. 2, ηνπ Ν. 3852/2010. 

 

 

 

 

 

 

Άξζξν 15 

Γξακκαηεία – Σκήκα Δηνηθεηηθήο Μέξηκλαο θαη Τπνζηήξημεο ησλ Πνιηηηθώλ 

Οξγάλσλ 
 

ην Γήκν θαη ζηα πιαίζηα ηνπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο, ιεηηνπξγεί ην 

Σκήκα Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο θαη Τπνζηήξημεο ησλ Πνιηηηθψλ Οξγάλσλ ηνπ Γήκνπ 

ην νπνίν αλήθεη ζηελ Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη ηνπ νπνίνπ νη 

αξκνδηφηεηεο είλαη:  

 

1. Παξέρεη θάζε είδνπο δηνηθεηηθή θαη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε πξνο ηα ζπιινγηθά 

δηνηθεηηθά αηξεηά φξγαλα ηνπ Γήκνπ, δειαδή ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, ηελ 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ηελ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο θαη ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή 

(νξγάλσζε ζπλεδξηάζεσλ, ηήξεζε πξαθηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ, παξαγσγή, 

δηεθπεξαίσζε, δηαρείξηζε θαη αξρεηνζέηεζε εγγξάθσλ, ξχζκηζε ζπλαληήζεσλ, 

ηήξεζε πξσηνθφιινπ, ηήξεζε αξρείνπ απνθάζεσλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ θιπ.).  

 

2. Παξέρεη θάζε είδνπο δηνηθεηηθή θαη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε πξνο ηα αηνκηθά 

δηνηθεηηθά αηξεηά φξγαλα ηνπ Γήκνπ, δειαδή ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ, ηνλ Γήκαξρν, ηνπο Αληηδεκάξρνπο (νξγάλσζε θαη ξχζκηζε 

ζπλαληήζεσλ, παξαγσγή, δηεθπεξαίσζε, δηαρείξηζε θαη αξρεηνζέηεζε εγγξάθσλ, 

ηήξεζε πξσηνθφιινπ, ηήξεζε αξρείνπ απνθάζεσλ αηνκηθψλ νξγάλσλ θιπ.).  

 

3. Παξέρεη δηνηθεηηθή ππνζηήξημε πξνο ηε Γεκνηηθή Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο, ην 

πκβνχιην Έληαμεο Μεηαλαζηψλ, ηελ Δπηηξνπή Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο, ηηο 
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Δπηηξνπέο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, θαζψο θαη πξνο ην πκπαξαζηάηε ηνπ 

Γεκφηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο.  

 

4. Παξέρεη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ζηηο Γεκνηηθέο Παξαηάμεηο.  

 

5. Μεξηκλά γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηηθψλ νξγάλσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

Γήκνπ γηα ηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνπλ ηα φξγαλα ηνπ Γήκνπ.  

 

6. Σεξεί ην αξρείν ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ Γήκνπ ζε δηαθφξνπο θνξείο θαη φξγαλα θαη 

κεξηκλά γηα ηελ απνζηνιή ζηνηρείσλ ζηνπο εθπξνζψπνπο θαη ηελ παξαιαβή θαη 

δηεθπεξαίσζε ησλ εθζέζεσλ πνπ ππνβάιινπλ ζην Γήκν.  

 

 

Άξζξν 16 

Δεκνηηθό δεκνςήθηζκα (άξζξα 133 έσο 150 ηνπ Ν. 4555/2019) 

i. Αληηθείκελν ηνπ δεκνηηθνύ θαη δεκνςεθίζκαηνο 

1. Γεκνηηθφ ή πεξηθεξεηαθφ δεκνςήθηζκα κπνξεί λα πξνθεξχζζεηαη γηα θάζε ζέκα, 

εθηφο απφ δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ εζληθή αζθάιεηα, ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή, ηε 

κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή, ηελ εξκελεία θαη εθαξκνγή δηεζλψλ ζπλζεθψλ, αηνκηθά 

θαη θνηλσληθά δηθαηψκαηα, ηελ ειεπζεξία ηεο ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο θαη ιαηξείαο 

ή ηε ζεζκηθή νξγάλσζε φισλ ησλ γλσζηψλ ζξεζθεηψλ. 

Δπίζεο δεκνςήθηζκα δελ πξνθεξχζζεηαη γηα ζέκαηα δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο 

ηνπ νηθείνπ Ο.Σ.Α., επηβνιήο ηειψλ, αλαθαζνξηζκνχ ηνπ αξηζκνχ θαη ησλ νξίσλ ησλ 

δήκσλ, ησλ θνηλνηήησλ ηεο ρψξαο. 

2. Ο ραξαθηήξαο ηνπ δεκνςεθίζκαηνο σο απνθαζηζηηθνχ ή ζπκβνπιεπηηθνχ 

θαζνξίδεηαη ζηελ απφθαζε πξνθήξπμήο ηνπ. Όηαλ ην αληηθείκελν ηνπ 

δεκνςεθίζκαηνο δελ αλάγεηαη ζηελ απνθαζηζηηθή αξκνδηφηεηα ηνπ νηθείνπ δήκνπ,, 

έρεη ππνρξεσηηθά ζπκβνπιεπηηθφ ραξαθηήξα. 

 

ii. Πξσηνβνπιία γηα ηε δηεμαγσγή δεκνςεθίζκαηνο 

1. Γεκνηηθφ δεκνςήθηζκα δηεμάγεηαη: 

α) κεηά απφ απφθαζε ηνπ νηθείνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ 

πιεηνςεθία ησλ δχν ηξίησλ (2/3) ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ ή 

β) κεηά απφ αίηεζε εγγεγξακκέλσλ εθινγέσλ ηνπ νηθείνπ δήκνπ, ν αξηζκφο ησλ 

νπνίσλ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο ηνπ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηνπ ζπλνιηθνχ 

αξηζκνχ ησλ εγγεγξακκέλσλ εθινγέσλ. 

2. Όηαλ ε πξσηνβνπιία γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ δεκνςεθίζκαηνο αλήθεη ζηνπο εθινγείο 

ηνπ νηθείνπ δήκνπ, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε β΄ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ην 

αίηεκα ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ππνβάιιεηαη ζηνλ πξφεδξν ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, 

ν νπνίνο νθείιεη λα εηζαγάγεη ην ζέκα πξνο ζπδήηεζε θαη ςήθηζε ζην νηθείν 

ζπκβνχιην κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηελ ππνβνιή ηνπ. ηελ πεξίπησζε απηή θαη 

εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη λφκηκεο πξνυπνζέζεηο, ην ζπκβνχιην εγθξίλεη, κε απιή 

πιεηνςεθία, ηελ πξνθήξπμε ηνπ δεκνςεθίζκαηνο θαη απνθαζίδεη γηα ηα ζέκαηα ησλ 

παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 136. 

3. Ζ κε εηζαγσγή πξνο ζπδήηεζε θαη ςήθηζε ηνπ αηηήκαηνο δεκνςεθίζκαηνο απφ 

ηνλ πξφεδξν ηνπ νηθείνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζπληζηά ζνβαξφ πεηζαξρηθφ 

αδίθεκα. 

 

iii. Πεξηνξηζκνί ζηε δηεμαγσγή δεκνηηθνύ δεκνςεθίζκαηνο 
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1. Γελ επηηξέπεηαη λα δηεμαρζεί δεκνςήθηζκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεθινγηθήο 

πεξηφδνπ γηα ηελ αλάδεημε ησλ κειψλ ηνπ εζληθνχ ή ηνπ επξσπατθνχ θνηλνβνπιίνπ, 

γηα ηελ αλάδεημε ησλ απηνδηνηθεηηθψλ αξρψλ ή γηα ηε δηεμαγσγή δεκνςεθίζκαηνο ζε 

εζληθφ επίπεδν. Γεκνςήθηζκα δελ επηηξέπεηαη, επίζεο, λα δηεμαρζεί θαηά ην 

εκεξνινγηαθφ έηνο ηεο δηελέξγεηαο ησλ εθινγψλ γηα ηελ αλάδεημε ησλ 

απηνδηνηθεηηθψλ αξρψλ. 

2. Γελ κπνξεί λα δηεμαρζεί δεκνςήθηζκα πξηλ πεξάζεη έλα (1) έηνο απφ ηελ 

δηεμαγσγή ηνπ πξνεγνχκελνπ. 

 

iv. Δηαδηθαζία πξνθήξπμεο ηνπ δεκνηηθνύ δεκνςεθίζκαηνο - Εξώηεκα 

1. Σν δεκνςήθηζκα πξνθεξχζζεηαη κε ηελ απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ηνπ άξζξνπ 134. 

Με ηελ απφθαζε απηή πξνζδηνξίδεηαη επίζεο ην εξψηεκα ή ηα εξσηήκαηα πνπ 

πξφθεηηαη λα ηεζνχλ ζε ςεθνθνξία θαη νη ελαιιαθηηθέο απαληήζεηο πνπ ζα ηεζνχλ 

ππφςε ησλ εθινγέσλ, ε εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηεο ςεθνθνξίαο, ν ραξαθηήξαο ηνπ 

πξνθεξπζζφκελνπ δεκνςεθίζκαηνο σο απνθαζηζηηθνχ ή ζπκβνπιεπηηθνχ, ην χςνο 

ηεο πξνθαινχκελεο δαπάλεο, ε νπνία βαξχλεη ην δήκν ή ηελ πεξηθέξεηα πνπ 

πξνθεξχζζεη ην δεκνςήθηζκα, θαζψο θαη θάζε άιιν αλαγθαίν ζέκα. 

2. ηελ πεξίπησζε δεκνςεθίζκαηνο πνπ πξνθεξχζζεηαη χζηεξα απφ αίηεζε ησλ 

εθινγέσλ, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 134 θαη 

κφλνλ εθφζνλ ην αίηεκα πνπ αξρηθψο έρεη ππνβιεζεί είλαη δηαηππσκέλν θαηά ηξφπν 

αζαθή ή πξφδεια κεξνιεπηηθφ, ην νηθείν ζπκβνχιην, κε απφθαζή ηνπ, πνπ 

ιακβάλεηαη κε πιεηνςεθία ησλ δχν ηξίησλ 2/3 ησλ κειψλ ηνπ, κπνξεί λα 

αλαδηαηππψλεη ην εξψηεκα, θαηά ηξφπν ψζηε απηφ λα κελ αθίζηαηαη, πάλησο, απφ ην 

λφεκα θαη ην ζθνπφ ηνπ αξρηθψο ππνβιεζέληνο αηηήκαηνο. 

Δπίζεο, ην νηθείν ζπκβνχιην κπνξεί, κε απφθαζε πνπ ιακβάλεηαη κε πιεηνςεθία ησλ 

δχν ηξίησλ 2/3 ησλ κειψλ ηνπ, λα πξνθεξχζζεη ηελ ηαπηφρξνλε δηεμαγσγή 

δεκνςεθίζκαηνο θαη γηα άιια ζέκαηα. 

3. Σν εξψηεκα ή ηα εξσηήκαηα ζηα νπνία ζα θιεζνχλ λα απαληήζνπλ νη εθινγείο 

πξέπεη λα είλαη θαηά ην δπλαηφλ πιήξε, ζχληνκα θαη ζαθή. Ζ πξνηίκεζε ηνπ 

εθινγηθνχ ζψκαηνο εθθξάδεηαη επί δχν εθ ησλ πξνηέξσλ θαζνξηζκέλσλ απαληήζεσλ, 

είηε κε ηε ρξήζε ησλ φξσλ «ΝΑΗ» ή «ΟΥΗ» θαη άιισλ ζπλαθψλ, είηε κε ηελ επηινγή 

κεηαμχ δχν πξνηεηλφκελσλ ιχζεσλ ή επηινγψλ. 

4. Ζ απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ γηα ηελ πξνθήξπμε δεκνςεθίζκαηνο 

δεκνζηεχεηαη κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηε ιήςε ηεο, κε επζχλε ηνπ πξνέδξνπ 

ηνπ, ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα, θαζψο θαη ζε κία ηνπιάρηζηνλ έληππε, εκεξήζηα ή 

εβδνκαδηαία ηνπηθή εθεκεξίδα θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ. Δπηπιένλ, ην 

δεκνηηθφ ζπκβνχιην, ιακβάλεη κέηξα γηα ηελ φζν ην δπλαηφλ επξχηεξε 

δεκνζηνπνίεζε ηεο απφθαζεο, κέζσ ησλ ηνπηθψλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο ή 

νπνηνπδήπνηε άιινπ πξφζθνξνπ κέζνπ. 

5. Ζ απφθαζε γηα ηελ πξνθήξπμε δεκνηηθνχ δεκνςεθίζκαηνο θνηλνπνηείηαη ζηνλ 

Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ, θαζψο θαη ζηνλ θαζ’ χιελ αξκφδην Τπνπξγφ. 

 

v. Τπνρξεσηηθόο έιεγρνο λνκηκόηεηαο απόθαζεο πεξί δηελέξγεηαο δεκνηηθνύ 

δεκνςεθίζκαηνο 

1. Ζ απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δεκνςεθίζκαηνο, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 134 ηνπ παξφληνο, ζπλνδεπφκελε απφ ηα έγγξαθα ζηνηρεία 

πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηε λφκηκε έθδνζή ηεο, απνζηέιινληαη ππνρξεσηηθά γηα 

έιεγρν ζηνλ Δπφπηε Ο.Σ.Α. κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο 

ζπλεδξίαζεο ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. 
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2. Ο Δπφπηεο Ο.Σ.Α. ειέγρεη ηελ λνκηκφηεηα ηεο απφθαζεο θαη εθδίδεη ππνρξεσηηθά 

εηδηθή πξάμε κε ηελ νπνία επηθπξψλεηαη ή αθπξψλεηαη ε ζρεηηθή απφθαζε, κέζα ζε 

πξνζεζκία επηά (7) εκεξψλ απφ ηελ πεξηέιεπζή ηεο ζε απηφλ. 

3. Οπνηνζδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ κπνξεί λα πξνζβάιιεη ηελ απφθαζε ηνπ 

δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ελψπηνλ ηνπ Δπφπηε Ο.Σ.Α. γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο κέζα ζε 

πξνζεζκία ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο ή ηελ αλάξηεζή ηεο 

ζην δηαδίθηπν. 

4. Ο Δπφπηεο Ο.Σ.Α. απνθαίλεηαη ππνρξεσηηθά επί ηεο πξνζθπγήο κέζα ζε 

απνθιεηζηηθή πξνζεζκία επηά (7) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο. 

5. Ζ απφθαζε ηνπ Δπφπηε Ο.Σ.Α πξνζβάιιεηαη κφλν ζηα αξκφδηα δηθαζηήξηα. 

 

vi. Φεθνθνξία - Δηθαίσκα εθιέγεηλ 

1. Σν δεκνςήθηζκα δηελεξγείηαη κε άκεζε, θαζνιηθή θαη κπζηηθή ςεθνθνξία. 

2. Ζ ςεθνθνξία δηεμάγεηαη κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο 

απφθαζεο κε ηελ νπνία πξνθεξχζζεηαη ην δεκνςήθηζκα. 

3. Ζ ςεθνθνξία δηεμάγεηαη πάληνηε εκέξα Κπξηαθή θαη δηαξθεί απφ ηηο 7.00 π.κ. έσο 

ηηο 19.00 κ.κ. ηεο ίδηαο εκέξαο. 

4. Γηθαίσκα ςήθνπ ζην δεκνηηθφ δεκνςήθηζκα έρνπλ φζνη έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ 

ζηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ δεκνηηθψλ αξρψλ.. 

 

vii. Δεκόζηνο δηάινγνο 

1. ην δεκφζην δηάινγν, επί ηνπ εξσηήκαηνο ή ησλ εξσηεκάησλ πνπ ηίζεληαη ζηελ 

ςεθνθνξία κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ πνιηηηθά θφκκαηα, δεκνηηθέο παξαηάμεηο, 

ζπλδπαζκνί πνπ έιαβαλ κέξνο ζηηο ηειεπηαίεο δεκνηηθέο εθινγέο αλεμαξηήησο ηεο 

εθπξνζψπεζήο ηνπο ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην, ηνπηθέο ελψζεηο πξνζψπσλ, ηνπηθέο 

επηζηεκνληθέο ελψζεηο, επαγγεικαηηθέο ή ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο θαη θάζε 

άιινο θνξέαο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ. 

2. Οη θνξείο ηεο παξαγξάθνπ 1, αιιά θαη εθινγείο, κπνξνχλ λα ζπγθξνηνχλ 

Δπηηξνπέο Πξσηνβνπιίαο γηα ηελ ππνζηήξημε θαη πξνβνιή θάπνηαο απφ ηηο 

ελαιιαθηηθέο απαληήζεηο ζην εξψηεκα ηνπ δεκνςεθίζκαηνο. 

Ζ ζπγθξφηεζε Δπηηξνπήο Πξσηνβνπιίαο, θαζψο θαη ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ 

απνηειεί ην λφκηκν εθπξφζσπν απηήο, γλσζηνπνηνχληαη ζηνλ πξφεδξν ηνπ δεκνηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ. 

3. Σν δεκνηηθφ ζπκβνχιην νθείιεη λα ιακβάλεη φια ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ 

επαξθή θαη πνιχπιεπξε ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ γχξσ απφ ην ζέκα επί ηνπ νπνίνπ 

θαινχληαη λα απνθαζίζνπλ. 

4. Γηα ηελ νξγάλσζε θαη πξναγσγή ηνπ δεκφζηνπ δηαιφγνπ, ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην 

κπνξεί λα ζπγθξνηεί εηδηθή επηηξνπή κε ηε ζπκκεηνρή αηξεηψλ ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο, ππαιιήισλ ηνπ νηθείνπ Ο.Σ.Α. θαη πξνζσπηθνηήησλ εγλσζκέλνπ 

ηνπηθνχ θχξνπο. Ζ Δπηηξνπή απηή κπνξεί λα δηνξγαλψλεη εθδειψζεηο θαη 

ζπδεηήζεηο, λα εθδίδεη πιεξνθνξηαθφ πιηθφ θαη λα ιακβάλεη φια ηα κέηξα πνπ 

ελζαξξχλνπλ ην δεκφζην δηάινγν γηα ην ζέκα ηνπ δεκνςεθίζκαηνο, κε ηξφπν πνπ λα 

δηαζθαιίδεη ηελ ηζφηηκε θαη πινπξαιηζηηθή πξνβνιή θαη έθθξαζε ησλ δηαθνξεηηθψλ 

απφςεσλ. 

 

viii. Πξνεθινγηθή πεξίνδνο - Υξεκαηνδόηεζε θαη δαπάλεο ησλ κεηερόλησλ ζην 

δεκνςήθηζκα 

1. Χο πξνεθινγηθή πεξίνδνο, γηα ην δεκνηηθφ δεκνςήθηζκα, νξίδεηαη ε πεξίνδνο απφ 

ηελ επνκέλε ηεο πξνθήξπμεο έσο ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ηνπ δεκνςεθίζκαηνο. 
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2. Σα έζνδα θαη νη δαπάλεο φζσλ κεηέρνπλ ζην δεκφζην δηάινγν γηα ην δεκνςήθηζκα 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεθινγηθήο πεξηφδνπ ζεσξνχληαη εθινγηθέο. 

3. ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην δεκνςήθηζκα, θαηά ην άξζξν 139 παξάγξαθνη 1 θαη 2, 

δελ δηαηίζεηαη θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε. 

4. Απαγνξεχεηαη ε ρξεκαηνδφηεζε θαη θάζε άιινπ είδνπο παξνρέο ή δηεπθνιχλζεηο 

πξνο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην δεκνςήθηζκα απφ: 

α) Φπζηθά πξφζσπα πνπ δελ έρνπλ ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα. 

β) Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ είλαη ηδηνθηήηεο ή εθδφηεο εκεξήζησλ ή 

πεξηνδηθψλ εληχπσλ παλειιήληαο ή ηνπηθήο θπθινθνξίαο ή ηδηνθηήηεο ξαδηνθσληθψλ 

ή ηειενπηηθψλ, ελ γέλεη, ζηαζκψλ. 

γ) Ννκηθά πξφζσπα δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ, θαη 

δ) νξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηνπ πξψηνπ θαη ηνπ δεχηεξνπ βαζκνχ. 

5. Ζ ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ίδην θπζηθφ πξφζσπν δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη ην 

πνζφ ησλ εθαηφ (100) επξψ. 

6. Όπνηνο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηηο Δπηηξνπέο Πξσηνβνπιίαο ή ζηε δηελέξγεηα 

ηνπ δεκνςεθίζκαηνο ιακβάλεη ρξεκαηνδφηεζε θαηά παξάβαζε ηεο παξαγξάθνπ 4, 

ηηκσξείηαη κε πξφζηηκν έσο δέθα ρηιηάδσλ (10.000) επξψ, κε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο 

ηνπ άξζξνπ 143. 

Όπνηνο ρξεκαηνδνηεί ζπκκεηέρνληεο ζηηο Δπηηξνπέο Πξσηνβνπιίαο ή ζηε δηελέξγεηα 

ηνπ δεκνςεθίζκαηνο θαηά παξάβαζε ηεο παξαγξάθνπ 4, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε 

έσο δχν (2) έηε θαη πξφζηηκν ηνπιάρηζηνλ πέληε ρηιηάδσλ (5.000) επξψ, ην νπνίν 

επηβάιιεηαη κε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 143. 

7. Όπνηνο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηηο Δπηηξνπέο Πξσηνβνπιίαο ή ζηε δηελέξγεηα 

δεκνςεθίζκαηνο ιακβάλεη ρξεκαηνδφηεζε θαηά παξάβαζε ηεο παξαγξάθνπ 5, 

ηηκσξείηαη κε πξφζηηκν ζην εθαηνληαπιάζην ηεο ππέξβαζεο, κε απφθαζε ηεο 

Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 143. 

Όπνηνο ρξεκαηνδνηεί ζπκκεηέρνληεο ζηηο Δπηηξνπέο Πξσηνβνπιίαο ή ζηε δηελέξγεηα 

δεκνςεθίζκαηνο θαηά παξάβαζε ηεο παξαγξάθνπ 5, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε έσο 

έλα (1) έηνο θαη πξφζηηκν ηνπιάρηζηνλ ρηιίσλ (1.000) επξψ, ην νπνίν επηβάιιεηαη κε 

απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 143. 

8. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε δηελέξγεηα δεκνηηθνχ δεκνςεθίζκαηνο, επηβάιιεηαη θνηλφ 

φξην δαπαλψλ, ην νπνίν γηα θάζε Δπηηξνπή Πξσηνβνπιίαο, πνιηηηθφ θφκκα, δεκνηηθή 

ή πεξηθεξεηαθή παξάηαμε ή άιιν θνξέα είλαη ίζν κε ην ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηνπ 

νξίνπ δαπαλψλ πνπ ίζρπζε θαηά ηηο ηειεπηαίεο πξηλ ηε δηεμαγσγή ηνπ 

δεκνςεθίζκαηνο δεκνηηθέο εθινγέο, γηα ην ζπλδπαζκφ κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο 

ππνςεθίνπο ζπκβνχινπο. 

9. Ζ ππέξβαζε ηνπ νξίνπ δαπαλψλ ηηκσξείηαη κε πξφζηηκν πνπ αλέξρεηαη ζην 

πεληαπιάζην ηνπ πνζνχ ηεο ππέξβαζεο, κε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 143. 

10. Όηαλ παξαβάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο 

δηαπξάηηνληαη απφ ηηο Δπηηξνπέο Πξσηνβνπιίαο νη πξνβιεπφκελεο πνηλέο θαη 

πξφζηηκα βαξχλνπλ απηφλ πνπ έρεη νξηζηεί σο λφκηκνο εθπξφζσπφο ηνπο. 

 

ix. Καλόλεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη δηαθάλεηαο εθινγηθώλ δαπαλώλ 

1. Ζ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεθινγηθήο πεξηφδνπ γίλεηαη 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 ηνπ λ. 3870/2010 (Α΄ 138). 

2. Οη Δπηηξνπέο Πξσηνβνπιίαο, νη ελψζεηο πξνζψπσλ, νη επηζηεκνληθέο, νη 

επαγγεικαηηθέο ή νη ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο θαη θάζε άιιε νξγάλσζε ηεο 

θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηελέξγεηα δεκνςεθίζκαηνο 

ππνρξενχληαη λα ζπληάμνπλ εηδηθή έθζεζε εζφδσλ θαη δαπαλψλ, ε νπνία 

απνζηέιιεηαη ζηνλ Δπφπηε ηνπ νηθείνπ Ο.Σ.Α. θαη ζηνλ πξφεδξν ηνπ νηθείνπ 
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δεκνηηθνχ ή πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνπιίνπ, κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηε δηεμαγσγή ηνπ 

δεκνςεθίζκαηνο θαη αλαξηάηαη κε επζχλε ηνπ ηειεπηαίνπ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

δήκνπ ή ηεο πεξηθέξεηαο. 

 

x. Δεκόζηα πξνβνιή - Απαγνξεύζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεθινγηθήο 

πεξηόδνπ - Δεκνζθνπήζεηο 

1. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεθινγηθήο πεξηφδνπ, νη δεκφζηνη θαη νη ηδησηηθνί 

ξαδηνθσληθνί ζηαζκνί, νη ηειενπηηθνί ζηαζκνί ειεχζεξεο ιήςεο, θαζψο επίζεο νη 

θνξείο παξνρήο ζπλδξνκεηηθψλ θαη ηειενπηηθψλ ππεξεζηψλ θάζε κνξθήο, ηνπηθήο ή 

εζληθήο εκβέιεηαο, ηα ειεθηξνληθά κέζα ελεκέξσζεο θαη νη ηζηνζειίδεο 

ππνρξενχληαη λα δηαζθαιίδνπλ ηε ζθαηξηθή, πνιχπιεπξε θαη αληηθεηκεληθή 

ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ην εξψηεκα ή ηα εξσηήκαηα ηνπ δεκνςεθίζκαηνο. 

2. Γηα ηηο απαγνξεχζεηο πνπ αθνξνχλ ηνπο κεηέρνληεο ζην δεκνςήθηζκα, ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 139 παξάγξαθνη 1 θαη 2, ηζρχεη αλαιφγσο ην άξζξν 46 ηνπ π.δ. 26/2012 

(Α΄ 57). 

3. Γηα ηε δεκνζηνπνίεζε δεκνζθνπήζεσλ, ηζρχεη αλαιφγσο ην άξζξν 49 ηνπ π.δ. 

26/2012 (Α΄ 57). 

 

xi. Επηηξνπή Ειέγρνπ Δαπαλώλ θαη Εθινγηθώλ Παξαβάζεσλ 

1. Γηα ηνλ έιεγρν ησλ δαπαλψλ θαη εθινγηθψλ παξαβάζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζχκθσλα κε ηα πξνεγνχκελα άξζξα, ζπγθξνηείηαη ε Δπηηξνπή πνπ πξνβιέπεηαη ζην 

άξζξν 12 ηνπ λ. 3870/2010 (Α΄ 138), κε απφθαζε ηνπ πληνληζηή ηεο νηθείαο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, ε νπνία εθδίδεηαη κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ 

πξνθήξπμε ηνπ δεκνςεθίζκαηνο. 

2. Γηα ηελ επηβνιή θπξψζεσλ απφ ηελ Δπηηξνπή ηεο παξαγξάθνπ 1, εθαξκφδνληαη 

αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 3870/2010 (Α΄ 138). 

 

xii. Αληηπξόζσπνη θαη έθνξνη δηθαζηηθήο αξρήο - Εθνξεπηηθέο επηηξνπέο 

1. Γηα ηνλ νξηζκφ ησλ αληηπξνζψπσλ θαη ησλ εθφξσλ ηεο δηθαζηηθήο αξρήο θαη ησλ 

εθνξεπηηθψλ επηηξνπψλ, ηα θαζήθνληα θαη ηηο εμνπζίεο απηψλ θαη θάζε ζρεηηθφ ζέκα 

αξκφδηα είλαη, γηα ηελ πεξίπησζε ησλ δεκνηηθψλ δεκνςεθηζκάησλ, ην πξσηνδηθείν 

ζην νπνίν αλήθεη ν δήκνο. 

2. Ζ ακνηβή ησλ αληηπξνζψπσλ θαη ησλ εθφξσλ ηεο δηθαζηηθήο αξρήο θαηαβάιιεηαη 

απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ νηθείνπ δήκνπ ή ηεο νηθείαο πεξηθέξεηαο. Σν πνζφ ηεο 

ακνηβήο ησλ αληηπξνζψπσλ θαη ησλ εθφξσλ ηεο δηθαζηηθήο αξρήο, ν ηξφπνο θαη ν 

ρξφλνο θαηαβνιήο ηεο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ 

δεκάξρνπ. 

 

xiii. Εθινγηθά ηκήκαηα - Καηαζηήκαηα ςεθνθνξίαο 

Σν δεκνςήθηζκα δηεμάγεηαη ζηα ίδηα εθινγηθά ηκήκαηα ζηα νπνία δηεμήρζεζαλ νη 

ηειεπηαίεο απηνδηνηθεηηθέο εθινγέο ζηνλ νηθείν δήκν ή πεξηθέξεηα. 

 

xiv. Φεθνδέιηηα 

1. Σα ςεθνδέιηηα έρνπλ νξζνγψλην ζρήκα θαη θαηαζθεπάδνληαη νκνηφκνξθα απφ 

ιεπθφ ραξηί κε θξνληίδα ηνπ νηθείνπ δήκνπ ή πεξηθέξεηαο. 

2. Πάλσ ζηα ςεθνδέιηηα αλαγξάθεηαη κε ζαθή θαη επθξηλή ηξφπν θάζε εξψηεκα 

θαηά ζεηξά, αθνινπζνχκελν απφ ηηο ελαιιαθηηθέο δηαζέζηκεο απαληήζεηο, φπσο 

αθξηβψο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί ζηελ απφθαζε πξνθήξπμεο ηνπ δεκνςεθίζκαηνο. 

3. Οη θάθεινη, κέζα ζηνπο νπνίνπο θιείλνληαη ηα ςεθνδέιηηα, είλαη νκνηφκνξθνη θαη 

θαηαζθεπάδνληαη, κε θξνληίδα ηνπ δήκνπ ή ηεο πεξηθέξεηαο απφ αδηαθαλέο ραξηί. 
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4. Σα ςεθνδέιηηα θαη νη θάθεινη πξέπεη λα βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε ηνπ νηθείνπ 

δεκάξρνπ ζε αξηζκφ επαξθή γηα ηηο αλάγθεο ησλ εγγεγξακκέλσλ εθινγέσλ, ην 

αξγφηεξν πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηε δηεμαγσγή ηεο ςεθνθνξίαο. 

 

xv. Σξόπνο ςεθνθνξίαο 

1. Οη εθινγείο εθθξάδνπλ ηελ πξνηίκεζή ηνπο ζε έληππν ςεθνδέιηην ζέηνληαο 

ζηαπξφ καχξεο ή θπαλήο απφρξσζεο παξαπιεχξσο κίαο απφ ηηο δηαζέζηκεο 

πξνεπηιεγκέλεο απαληήζεηο, πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί κε ηελ απφθαζε πξνθήξπμεο ηνπ 

δεκνςεθίζκαηνο, γηα θάζε εξψηεκα. 

2. Φεθνδέιηην πνπ δελ θέξεη ζηαπξφ παξαπιεχξσο κίαο απφ ηηο δηαζέζηκεο 

απαληήζεηο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ζεσξείηαη, σο πξνο ην ζπγθεθξηκέλν 

εξψηεκα, ιεπθφ. 

3. ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο εθαξκφδνληαη αλαιφγσο ηα άξζξα 73 θαη 76 ηνπ π.δ. 

26/2012 (Α΄ 57). 

 

xvi. Δηαινγή ησλ ςήθσλ - Επηθξαηνύζα απάληεζε 

1. Απφ ηηο πξνηηκήζεηο ησλ ςεθνθφξσλ ζε θάζε εξψηεκα επηθξαηεί εθείλε, ε νπνία 

ζπγθεληξψλεη ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ησλ έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ. 

2.Σα ιεπθά δελ πξνζκεηξψληαη ζηα έγθπξα ςεθνδέιηηα. 

3. Καηά ηα ινηπά γηα ηε δηαινγή ησλ ςεθνδειηίσλ θαη ηελ εμαγσγή ηνπ 

απνηειέζκαηνο ηεο ςεθνθνξίαο εθαξκφδνληαη αλαιφγσο ηα άξζξα 89 έσο 94 ηνπ 

π.δ. 26/2012 (Α΄ 57). 

 

xvii. Απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο 

1. Σελ επνκέλε ηεο ςεθνθνξίαο αξρίδεη απφ ην αξκφδην Πξσηνδηθείν ε ζπγθέληξσζε 

θαη ε εμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ςεθνθνξίαο. 

2. Μφιηο ζπγθεληξσζνχλ ηα απνηειέζκαηα φισλ ησλ εθνξεπηηθψλ επηηξνπψλ, ην 

αξκφδην Πξσηνδηθείν πξνβαίλεη ζηε ζχληαμε ηνπ πίλαθα απνηειεζκάησλ ηεο 

επφκελεο παξαγξάθνπ. 

3. ηνλ πίλαθα απνηειεζκάησλ πεξηιακβάλνληαη: 

α. ν αξηζκφο ησλ εγγεγξακκέλσλ ςεθνθφξσλ, 

β. ν αξηζκφο ησλ ςεθνθφξσλ πνπ ςήθηζαλ, 

γ. ν αξηζκφο ησλ εγθχξσλ ςεθνδειηίσλ, 

δ. ν αξηζκφο ησλ ιεπθψλ ςεθνδειηίσλ θαη 

ε. ν αξηζκφο ησλ άθπξσλ ςεθνδειηίσλ 

ζη. αξηζκφο ησλ εγθχξσλ ςεθνδειηίσλ πνπ ζπγθέληξσζαλ νη απαληήζεηο ζε θάζε 

εξψηεκα. 

4. Ο πίλαθαο ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Πξσηνδηθείνπ. 

5. Δπηθπξσκέλν αληίγξαθφ ηνπ απνζηέιιεηαη ακέζσο ζην δήκαξρν, ν νπνίνο κεξηκλά 

γηα ηε δεκνζίεπζε θαη ηε δεκνζηνπνίεζή ηνπ. 

6. Έγθπξν ζεσξείηαη ην απνηέιεζκα ηνπ δεκνςεθίζκαηνο, εθφζνλ ζηελ ςεθνθνξία 

ζπκκεηείρε ην ζαξάληα ηνηο εθαηφ (40%) ησλ εγγεγξακκέλσλ ζηνπο εθινγηθνχο 

θαηαιφγνπο. 

7. Σν απνηέιεζκα ηνπ δεκνςεθίζκαηνο, πνπ δηεμάγεηαη ζχκθσλα κε ηηο αλσηέξσ 

δηαηάμεηο, δεζκεχεη ην νηθείν ζπκβνχιην ζην πιαίζην ηεο απφθαζεο πνπ ζα ιάβεη 

απηφ, σο πξνο ην ζέκα επί ηνπ νπνίνπ έρεη δηεμαρζεί ην δεκνςήθηζκα. 

 

xiii. Έιεγρνο ηνπ θύξνπο ηνπ δεκνςεθίζκαηνο θαη ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο 

ςεθνθνξίαο 
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1. Ο έιεγρνο ηνπ θχξνπο ηνπ δεκνςεθίζκαηνο θαη ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο 

ςεθνθνξίαο αλήθεη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ ζην νπνίν ππάγεηαη 

ε έδξα ηνπ νηθείνπ δήκνπ. 

2. Ζ έλζηαζε θαηά ηνπ θχξνπο ηνπ δεκνςεθίζκαηνο θαη ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο 

ςεθνθνξίαο αζθείηαη κε δηθφγξαθν, ην νπνίν θαηαηίζεηαη καδί κε ηξία (3) αληίγξαθα 

ζην Πξσηνδηθείν ηνπ άξζξνπ 149 παξάγξαθνο 2, κέζα ζε πξνζεζκία επηά (7) 

εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ δεκνζίεπζεο ηεο πξάμεο κε ηελ νπνία 

αλαθεξχζζεηαη ην απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο. 

3. Σν δηθφγξαθν ηεο έλζηαζεο απαηηείηαη λα πεξηέρεη ηα ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη 

ζην άξζξν 251 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο. 

4. Ζ δηαβίβαζε ηεο έλζηαζεο ζην αξκφδην γηα ηελ εθδίθαζή ηεο δηθαζηήξην γίλεηαη 

ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 252 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο. 

5. Οη ελζηάζεηο θαηά ηνπ θχξνπο ηνπ δεκνςεθίζκαηνο θαη ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο 

ςεθνθνξίαο ζπδεηνχληαη θαηά πξνηίκεζε θαη πάλησο κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηε 

δηεμαγσγή ηεο ςεθνθνξίαο. Ζ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ εθδίδεηαη εληφο 

πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηε δηεμαγσγή ηεο ζπδήηεζεο. 

 

Άξζξν 17 

Θζρύο - Εθαξκνγή άιισλ δηαηάμεσλ - Σξνπνπνίεζε Καλνληζκνύ 

1.Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα 

ηεο Κπβεξλήζεσο.  

2. Γηα ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ηα νπνία 

δελ ξπζκίδνληαη απφ ηνλ παξφληα θαλνληζκφ, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα 

Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (Ν. 3463/2006, ΦΔΚ 114 Α΄) θαη ηνπ N. 3852/2010 (ΦΔΚ 87 

Α΄), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνπο Ν. 4555/2018 (ΦΔΚ 133 Α’), Ν.4623/2019 (ΦΔΚ 

134 Α΄) θαη Ν. 4625/2019 (ΦΔΚ 139 Α΄) θαη αλαινγηθά νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα 

Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο (Ν. 2690/1999, ΦΔΚ 45 Α΄).  

3. Με ηελ έθδνζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ην άξζξν 74 παξ. 11 Ν. 4555/2018 

πξφηππνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζα πξέπεη λα γίλεη 

ελαξκφληζε απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο κε 

ηνλ πξφηππν. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό   19/2019 
   

                                              Ο     ΠΡΟΔΓΡΟ  

 

                        ΑΝΓΡΟΝΗΚΟ – ΝΗΚΟΛΑ ΒΑΛΛΗΑΝΑΣΟ 

 

 

  

 

 

 

ΑΔΑ: ΨΦΧΝ46ΜΓΤΤ-Λ7Α


		2019-10-17T09:43:55+0300
	Athens




