ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 17ης/2011 Συνεδρίασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Αριθ. Απόφασης 199/2011
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για
έγκριση του κανονισµού λειτουργίας
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα την 6η του µήνα
Ιουλίου του έτους 2011, ηµέρα της εβδοµάδας Τετάρτη και ώρα 20:30, ήλθε σε Συνεδρίαση
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από την υπ΄αριθµ. 11074/1-7-2011 έγγραφη πρόσκληση του
Πρόεδρου, που δόθηκε στο ∆ήµαρχο και σε κάθε έναν από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010.
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι µε σύνολο 41 µελών βρέθηκαν παρόντα
35.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΕΛΗ: ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΖΑΝΙ∆ΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΛΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,
ΑΝ∆ΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΝΟΜΠΕΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ, ΒΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,
ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΝΤΑΒΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΚΑΥΚΑΛΑ ΕΛΕΝΗ, ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΧΡΥΣΑ, ∆ΡΙΒΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΚΡΑΝΙ∆ΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ,
ΚΙΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΒΥΤΙΝΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΛΙΑΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΠΑΒΑΣ ΦΩΤΙΟΣ,
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΘΕΟΧΑΡΙ∆Η ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ, ΤΣΙΚΙΝΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ, ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,
ΑΝ∆ΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, ΓΚΟΤΣΗ - ΜΑΓΚΟΥΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ,
ΜΙΧΑΗΛ -ΠΑΥΛΙ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΜΠΡΑΤΙΜΟΥ
ΣΤΕΛΛΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΡΟΥΣΣΟΣ ΣΥΜΕΩΝ, ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΤΤΑΚΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΒΑΡ∆ΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΜΠΑΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόµιµα.

ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ,

Αποχωρήσεις: Κατά τη διάρκεια της προ ηµερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησε ο κ. Χ.
Κιάκος, πριν τη συζήτηση του 1ου θέµατος αποχώρησε η κ. Σ. Μπράτιµου, κατά τη διάρκεια
συζήτησης του 1ου θέµατος αποχώρησαν οι κ.κ. Κ. Γκότση-Μάγκουρα και Α. Καζάνη, πριν την
ψηφοφορία του 2ου θέµατος αποχώρησαν οι κ.κ. Η. Ντάβαρης και Μ. Μιχαήλ-Παυλιδάκη και πριν
την ψηφοφορία του 15ου θέµατος αποχώρησε ο κ. Σ. Πετρόπουλος.
Προσελεύσεις: Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 9ου θέµατος προσήλθε η κ. Σ. Μπράτιµου.
Μεταβολές: Μετά από Πρόταση του Προέδρου το 13ο Θέµα «Συζήτηση και λήψη απόφασης για
χορήγηση άδειας στη ∆ΕΗ, για εκσκαφή-τοµή σε πεζοδρόµια και δρόµους, στην Πλατεία
Ελευθερωτών και πέριξ αυτής» προτάθηκε ως 1ο Θέµα για συζήτηση και ψήφιση. Οµόφωνα το
∆ηµοτικό Συµβούλιο αποδέχτηκε την πρόταση του Προέδρου.
Μετά από πρόταση του Προέδρου το 3ο Θέµα «Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της
υπ΄ αριθµ. 24/2011 απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. «Οργανισµός
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης» που αφορά στις εγγραφές των παιδιών στους
Παιδικούς Σταθµούς και στον καθορισµό τροφείων», αποσύρθηκε από την ηµερήσια διάταξη.
Κληθέντες παρίστανται ο ∆ήµαρχος κ. Γεώργιος Κουράσης και ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου
κ. Ηλίας Γιάτσιος.
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Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, παρουσία της υπεύθυνης για την τήρηση των
πρακτικών - υπαλλήλου του ∆ήµου κ. Κούκα Ελένης, εισηγούµενος το 2ο Θέµα της ηµερήσιας
διάταξης είπε ότι:
Στην παράγραφο 4 του άρθρου 65 του Ν 3852/2010 ορίζεται ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
καταρτίζει κατ’ απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του τον Κανονισµό Λειτουργίας
του, µε βάση τον Πρότυπο κανονισµό του άρθρου 67 του Ν 3852/2010.
Με γνώµονα την ευρυθµία, την αποτελεσµατική και αποδοτική λειτουργία του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου σε συνδυασµό µε τις λειτουργικές καινοτοµίες που εισάγει η Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης ¨ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» θα πρέπει να εγκρίνουµε τον κανονισµό λειτουργίας του
∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συµβούλιο, µετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη και τις διατάξεις του ∆ηµοτικού
& Κοινοτικού Κώδικα, τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 9 του Ν 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87Α) όπως
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 18, παρ.10 εδάφιο στ του Ν 3870/10 (ΦΕΚ 138Α) και την υπ΄αριθµ.
16852/6-4-2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης,
Αποφασίζει
Κατά πλειοψηφία εγκρίνει τον κανονισµό λειτουργίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που έχει ως
κατωτέρω:
Άρθρο 1
∆ιοίκηση ∆ήµου
Όργανα διοίκησης του ∆ήµου είναι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, η Οικονοµική Επιτροπή, η Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής, η Εκτελεστική Επιτροπή και ο ∆ήµαρχος. Πέραν των ανωτέρω, η ∆ηµοτική
Επιτροπή ∆ιαβούλευσης, ο Συµπαραστάτης του ∆ηµότη και της Επιχείρησης και το Συµβούλιο
Ένταξης Μεταναστών λειτουργούν ως νέα συµµετοχικά και διαµεσολαβητικά όργανα του ∆ήµου.

Άρθρο 2
Αρµοδιότητες ∆ηµοτικού Συµβουλίου
1. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο έχει γενική αρµοδιότητα να αποφασίζει για όλα τα θέµατα που
αφορούν το ∆ήµο, εκτός από εκείνα που ανήκουν στις αρµοδιότητες του ∆ηµάρχου, των άλλων
οργάνων του ∆ήµου, ή το ίδιο το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µεταβίβασε στην Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής κατά το άρθρο 65 παρ. 6 του Ν.3852/2010.
2. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο διατηρεί πάντα το δικαίωµα να συζητεί και να δίνει κατευθύνσεις
προς τα υπόλοιπα όργανα του ∆ήµου επί θεµάτων γενικού ενδιαφέροντος, καθώς επίσης και επί
θεµάτων που σχετίζονται γενικότερα µε τη διοίκηση του ∆ήµου, την οικονοµική του πορεία και
την εν γένει λειτουργία των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και των δηµοτικών
επιχειρήσεων.
3. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ασκεί τις αρµοδιότητές του σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις των
νόµων, των κανονιστικών διατάξεων της διοίκησης και των κανονιστικών διατάξεων που θεσπίζει
το ίδιο. Κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων του λαµβάνει υπόψη:
i. Τις εθνικές, περιφερειακές και ευρωπαϊκές πολιτικές που σχετίζονται µε τις αρµοδιότητές του.
ii. Την ανάγκη συνεργασίας και συντονισµού µε άλλες τοπικές ή δηµόσιες αρχές και
οργανισµούς, οι οποίοι έχουν την αρµοδιότητα να δρουν και να διαθέτουν πόρους στην
περιφέρεια του ∆ήµου.
iii. Τους διαθέσιµους πόρους για την κάλυψη των αρµοδιοτήτων του και την ανάγκη να
διασφαλίζεται η επωφελής και αποτελεσµατική χρήση καθώς και η ισόρροπη κατανοµή τους.
iv. Την ανάγκη να οργανώνει τις παρεχόµενες υπηρεσίες µε τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η
επάρκεια, η ποιότητα και αποτελεσµατικότητά τους, µε στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των
κατοίκων.
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v. Την ανάγκη για υψηλής ποιότητας περιβαλλοντική προστασία και προστασία της πολιτιστικής
κληρονοµιάς, καθώς και την ανάγκη προώθησης της βιώσιµης ανάπτυξης της περιοχής του
∆ήµου.
4. Στις βασικές αρµοδιότητες του δηµοτικού συµβουλίου συµπεριλαµβάνονται και οι εξής:
- Εκφράζει τις θέσεις του σε θέµατα τοπικού ενδιαφέροντος και γνωµοδοτεί όποτε δηµόσιες
αρχές ή αρµόδια όργανα ζητούν τη γνώµη του.
- Θεσπίζει τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, µε τις οποίες θέτει κανόνες και καθορίζει όρους και
προϋποθέσεις για τα θέµατα που περιοριστικά αναφέρονται στο άρθρο 79 του Ν. 3463/2006.
- Ορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώµατα και τις εισφορές, µετά από εισήγηση της
Οικονοµικής Επιτροπής (άρθρο 72, παρ. 1ζ του Ν. 3852/2010).
5. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο επίσης:
- Αποφασίζει για θέµατα τα οποία τυχόν παραπέµπουν σε αυτό η Οικονοµική Επιτροπή και η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για λήψη απόφασης, λόγω της ιδιαίτερης σοβαρότητάς τους.
- Μπορεί µε απόφασή του, η οποία πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογηµένη και λαµβάνεται µε την
απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του, για ιδιαίτερα σοβαρό θέµα, να ασκήσει το ίδιο
αρµοδιότητες της Οικονοµικής Επιτροπής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
- Αποφασίζει για την ονοµασία και την µετονοµασία συνοικιών, οδών και πλατειών, σύµφωνα µε
τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 8 του Ν.3463/2006.
- Καθορίζει µε απόφασή του το σήµα που µπορεί να χρησιµοποιεί ο ∆ήµος, το οποίο αποτελεί
δηλωτικό στοιχείο της ιδιαιτερότητας του χώρου συνεκτιµώντας τα στοιχεία που σχετίζονται µε
την ιστορία, τη µυθολογία και τα τοπικά χαρακτηριστικά της περιοχής του, ύστερα από σύµφωνη
γνώµη του Συµβουλίου Τοπωνυµιών (άρθρο 9 του Ν.3463/2006).
- Συγκροτεί µε απόφασή του σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2713/1999, όπως
ισχύει, Τοπικό Συµβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας (άρθρο 84 του Ν. 3463/2006).
- Αποφασίζει για την συγκρότηση και σύγκληση του Τοπικού Συµβουλίου Νέων, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν. 3443/2006, το οποίο αποσκοπεί στη ενίσχυση της συµµετοχής των νέων στη
διαχείριση των τοπικών υποθέσεων που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά τους.
- Συγκροτεί µε απόφασή του ∆ηµοτικό Γραφείο Ενηµέρωσης για την απασχόληση, που αποτελεί
γνωµοδοτικό και συµβουλευτικό όργανο του δήµου και έχει σαν αποστολή την ανάπτυξη
συµβουλευτικών δράσεων που παρέχονται δωρεάν στους ανέργους, µε κύριο στόχο την
υποστήριξή τους και την ενθάρρυνσή τους για την εξεύρεση απασχόλησης (άρθρο 85 του Ν.
3463/2006).
6. Ένα (1) µήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και µέχρι την εγκατάσταση των νέων
δηµοτικών αρχών, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφασίζει µόνο για θέµατα που αναφέρονται σε
έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.

Άρθρο 3
Σύγκληση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
1. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, στην οποία
αναγράφονται ο τόπος, ο χρόνος της συνεδρίασης καθώς και τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
Για την κατάρτιση της ηµερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος συνεργάζεται µε το ∆ήµαρχο και τα άλλα
όργανα του ∆ήµου και τις υπηρεσίες αυτού. Στην ηµερήσια διάταξη συµπεριλαµβάνονται
υποχρεωτικά και όλα τα θέµατα που προτείνει ο ∆ήµαρχος, η Εκτελεστική Επιτροπή, η
Οικονοµική Επιτροπή και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
2. Στις συνεδριάσεις τους συµβουλίου προσκαλείται ο δήµαρχος, αλλιώς η συνεδρίαση είναι
άκυρη
3. Συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου πραγµατοποιείται:
α) τουλάχιστον µία φορά το µήνα,
β) όποτε το απαιτούν οι τοπικές υποθέσεις, καθώς και όταν υπάρχουν κατεπείγουσες περιπτώσεις
που δικαιολογούν την άµεση σύγκλισή του,
γ) όποτε το ζητήσει ο ∆ήµαρχος ή η Οικονοµική Επιτροπή ή η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,
δ) όποτε το ζητήσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθµού των µελών του
συµβουλίου ή το σύνολο των συµβούλων της µειοψηφίας.
4. Στις ανωτέρω υπό στοιχεία (γ) και (δ) περιπτώσεις απαιτείται γραπτή αίτηση, στην οποία
αναφέρονται τα θέµατα που θα συζητηθούν. Αν το συµβούλιο εκδώσει απορριπτική απόφαση επί
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του αιτήµατος, δεν µπορεί να επανυποβληθεί αίτηµα για το ίδιο θέµα, πριν παρέλθουν δύο (2)
µήνες αφότου εκδόθηκε η απορριπτική αυτή απόφαση, εκτός εάν γίνεται επίκληση νεότερων
στοιχείων.
Αν κατά τον υπολογισµό του ενός τρίτου (1/3) των µελών του συµβουλίου προκύπτει δεκαδικός
αριθµός, τότε ο αριθµός αυτός στρογγυλοποιείται στην αµέσως µεγαλύτερη µονάδα, εφόσον
πρόκειται για υποδιαίρεση µεγαλύτερη ή ίση του ηµίσεως (0,5).
Αν το συµβούλιο δεν προσκληθεί το αργότερο µέχρι την έκτη ηµέρα από την υποβολή της
αίτησης, συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση εκείνων που υπέβαλαν την αίτηση και αποφασίζει
για τα θέµατα για τα οποία είχε ζητηθεί η σύγκληση του.
5. Αν ο Πρόεδρος παραλείψει αδικαιολόγητα δύο συνεχείς φορές να καλέσει το συµβούλιο,
µπορεί να τεθεί σε αργία και σε περίπτωση υποτροπής µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος από το
αξίωµά του µε απόφαση του Ελεγκτή Νοµιµότητας, σύµφωνα µε την Πειθαρχική διαδικασία του
άρθρου 234 του Ν.3852/2010.
6. Οι συνεδριάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου διεξάγονται, εκτός εξαιρέσεων, κατά τις
απογευµατινές έως βραδινές ώρες.
7. Η πρόσκληση επιδίδεται ή γνωστοποιείται στους συµβούλους τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις
ηµέρες πριν από την ηµέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση και δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του
δήµου.
Αν κατά τη συνεδρίαση απουσιάσει τακτικό µέλος το οποίο είτε δεν έχει προσκληθεί είτε δεν έχει
προσκληθεί εγκαίρως, η συνεδρίαση είναι µη νόµιµη εκτός και αν το µέλος που δεν προσκλήθηκε
είναι παρόν και συµµετέχει στη συνεδρίαση.
8. ∆ηµοτικός σύµβουλος, που δεν κατοικεί στη διοικητική περιφέρεια του ∆ήµου οφείλει, αµέσως
µετά την εγκατάσταση των δηµοτικών αρχών, να δηλώσει στον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου τη διεύθυνση κατοικίας του και να ορίσει µε την ίδια δήλωση αντίκλητο στην έδρα
του δήµου, στον οποίο να επιδίδονται οι προσκλήσεις για τις συνεδριάσεις του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου.
Με την ίδια δήλωση οφείλει, επίσης, να ορίσει οποιοδήποτε, κατά την επιλογή του, πρόσφορο
µέσο για τη γνωστοποίηση των ανωτέρω προσκλήσεων. Αν δεν ορίζεται αντίκλητος ή πρόσφορο
µέσο για τη γνωστοποίηση, αρκεί η δηµοσίευση της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του δήµου.
9. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση µπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την
ηµέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η
συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα.
Πριν από τη συζήτηση το συµβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεµάτων.
10. Αν υφίστανται λόγοι ανωτέρας βίας, που δεν επιτρέπουν την πραγµατοποίηση της
συνεδρίασης στο χρόνο που έχει ορισθεί µε την πρόσκληση, τότε ο Πρόεδρος γνωστοποιεί στους
συµβούλους εγγράφως ή µε οποιοδήποτε πρόσφορο µέσο έγκαιρα την αναβολή της συνεδρίασης
αναφέροντας και τους λόγους της αναβολής. Στην περίπτωση αυτή η συνεδρίαση µπορεί να
πραγµατοποιηθεί µε τα ίδια θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, άµεσα, µετά την άρση των λόγων
αναβολής της, σε χρόνο που προσδιορίζει ο Πρόεδρος, χωρίς να είναι απαραίτητο να τηρηθεί η
προθεσµία των τριών τουλάχιστον ηµερών για την γνωστοποίησή της.

Άρθρο 4
Λειτουργία ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συνέρχεται σε δηµόσια συνεδρίαση τη συγκεκριµένη ώρα και
ηµέρα που ορίζεται στην πρόσκληση.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης, ο Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγγράφει τους
υποψήφιους οµιλητές, είτε αυτοί είναι ειδικοί αγορητές ανά θέµα που ορίζονται από τις
παρατάξεις µε σχετική γραπτή δήλωσή τους είτε δηµοτικοί σύµβουλοι που επιθυµούν να
τοποθετηθούν ανά θέµα.
Στη συνέχεια, ο Γραµµατέας εκφωνεί τον κατάλογο των παρόντων, καταγράφει τους απόντες
από τη συνεδρίαση και σηµειώνει αν η απουσία τους είναι δικαιολογηµένη ή όχι.
Αφού διαπιστωθεί απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και διευθύνει τη
συζήτηση. Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται νοµίµως από τον Αντιπρόεδρο.
Αν απουσιάζει ή κωλύεται και ο Αντιπρόεδρος, ασκεί καθήκοντα Προέδρου όποιος από τους
παρόντες συµβούλους του επιτυχόντος συνδυασµού έχει εκλεγεί µε τις περισσότερες ψήφους
και, σε περίπτωση ισοψηφίας, όποιος είναι γραµµένος πρώτος στην απόφαση του δικαστηρίου.
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Μετά την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος ανακοινώνει στο σώµα κάθε έγγραφο που
απευθύνεται στο Συµβούλιο. Στη συνέχεια, ο ∆ήµαρχος, εφόσον παρίσταται στη συνεδρίαση,
µπορεί να προβεί σε οποιαδήποτε ανακοίνωση, ενηµέρωση ή πρόταση προς το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο.
Μετά το ∆ήµαρχο, εκφράζουν τις απόψεις τους κατά προτεραιότητα έναντι των λοιπών
δηµοτικών συµβούλων οι επικεφαλής των δηµοτικών παρατάξεων της µειοψηφίας, σύµφωνα µε
τη σειρά του αριθµού των εδρών που διαθέτει κάθε παράταξη στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Στη
συνέχεια λαµβάνουν το λόγο οι λοιποί δηµοτικοί σύµβουλοι προκειµένου να προβούν σε
ανακοινώσεις ή προτάσεις προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ή να απευθύνουν ερωτήσεις ή να ζητούν
συγκεκριµένα στοιχεία, χρήσιµα για την άσκηση των καθηκόντων τους, από τον ∆ήµαρχο, τους
Αντιδηµάρχους, το προεδρείο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, την Οικονοµική Επιτροπή ή την
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
Ακολουθεί η διαδικασία των απαντήσεων, χωρίς διάλογο, µε τη δυνατότητα και υποχρέωση του
∆ηµάρχου και των Αντιδηµάρχων για παροχή στοιχείων και πληροφοριών εντός ενός µηνός. Ο
χρόνος για κάθε ανακοίνωση, πρόταση, ερώτηση, αναζήτηση στοιχείων ή απάντηση δεν µπορεί
να υπερβαίνει τα δύο λεπτά.
Οι προτάσεις που τυχόν υποβλήθηκαν δεν επιτρέπεται να συζητηθούν, εκτός αν χαρακτηρισθούν
ως κατεπείγον θέµα, οπότε και εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 και η συζήτηση προηγείται των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. Επίσης, το
∆ηµοτικό Συµβούλιο έχει δικαίωµα να αποφασίζει, µετά από σχετική πρόταση-εισήγηση του
Προέδρου ή του ∆ηµάρχου ή συµβούλου επικεφαλής δηµοτικής παράταξης και χωρίς συζήτηση,
µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών του, ότι ένα θέµα, το οποίο δεν
είναι γραµµένο στην ηµερήσια διάταξη, είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση
γι` αυτό µε την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεµάτων της
ηµερήσιας διάταξης.
Ο χρόνος για τη συζήτηση των εκτός ηµερήσιας διάταξης θεµάτων δεν µπορεί να ξεπερνά τη µία
ώρα.
Ακολουθεί η συζήτηση επί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου δίνει το λόγο κάθε φορά στο ∆ήµαρχο ή Αντιδήµαρχο που θα εισηγηθεί το θέµα, και
αυτοί µε τη σειρά τους µπορούν να υποδείξουν κάποιον δηµοτικό σύµβουλο ή υπηρεσιακό
παράγοντα που θα το αναλύσει. Ο Πρόεδρος έχει το δικαίωµα να καλεί στη συνεδρίαση
δηµοτικούς υπαλλήλους, εκπροσώπους φορέων ή ιδιώτες προκειµένου να συµβάλλουν µε τις
τοποθετήσεις τους στην καλύτερη διαµόρφωση της απόφασης.
Τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις έπονται της εισήγησης και προηγούνται των τοποθετήσεων των
οµιλητών.
Ο ∆ήµαρχος, ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος, οι επικεφαλής των παρατάξεων και οι ειδικοί αγορητές
έχουν κατά τη συζήτηση δικαίωµα για πέντε λεπτά οµιλίας ανά θέµα µε δυνατότητα
δευτερολογίας διάρκειας τριών λεπτών. Κατά τη δευτερολογία, ο ∆ήµαρχος οµιλεί τελευταίος,
εφόσον το επιθυµεί. Με απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας των παρόντων είναι δυνατή, µετά
από πρόταση του Προέδρου, η παράταση ή η σύντµηση του ανωτέρω προβλεπόµενου µέγιστου
χρόνου οµιλίας κατά δύο λεπτά. Οι υπόλοιποι δηµοτικοί σύµβουλοι έχουν χρόνο οµιλίας δύο
λεπτών το πολύ, χωρίς δυνατότητα δευτερολογίας. Σε κάθε περίπτωση, ο ∆ήµαρχος κατά τη
διάρκεια της συζήτησης µπορεί να λαµβάνει το λόγο κατά προτεραιότητα απέναντι σε κάθε άλλον
και να εκφράζει τις απόψεις του.
Οι διαλογικές συζητήσεις δεν επιτρέπονται. ∆ιακοπή οµιλητή µπορεί να γίνει αν το επιτρέψει ο
ίδιος και αν συµφωνεί ο Πρόεδρος. Στην περίπτωση αυτή η διακοπή δεν µπορεί να υπερβεί το
ένα λεπτό, χωρίς ισόχρονη παράταση του χρόνου της οµιλίας.
Ο οµιλητής δεν µπορεί να αποµακρύνεται από το υπό συζήτηση θέµα, διαφορετικά ο Πρόεδρος
τον καλεί να επανέλθει σε αυτό. Αν δεν συµµορφωθεί, ο Πρόεδρος τον προειδοποιεί ότι θα του
αφαιρέσει το λόγο. Αν και µετά τη νέα αυτή επισήµανση ο οµιλητής δεν επανέλθει στο θέµα, ο
Πρόεδρος του αφαιρεί το λόγο. Ο Πρόεδρος αφαιρεί το λόγο και από όποιον µιλά χωρίς να έχει
εγγραφεί στον κατάλογο των οµιλητών ή χωρίς τη σχετική άδεια. Στις περιπτώσεις παραβάσεων
αυτής της παραγράφου, ο Πρόεδρος δίνει εντολή να µην γίνεται καταχώρηση των αντίστοιχων
οµιλιών στα πρακτικά.
Αν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης δηµιουργηθούν θόρυβοι που παρακωλύουν την οµαλή
συνέχισή της, ο Πρόεδρος οφείλει να πάρει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την οµαλοποίησή της
και αν η ίδια κατάσταση συνεχιστεί, ο Πρόεδρος διακόπτει τη συνεδρίαση για ορισµένη ώρα, που
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την ανακοινώνει στο σώµα. Κατά τη διακοπή οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι εξέρχονται της αίθουσας
συνεδρίασης. Μετά την παρέλευση του χρόνου διακοπής, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη συνέχιση της
συνεδρίασης και, αν ο θόρυβος συνεχιστεί, δικαιούται να τη λύσει.
Αφού εξαντληθεί ο κατάλογος των οµιλητών, ο Πρόεδρος διατυπώνει την οριστική πρόταση προς
ψήφιση του θέµατος, όπως διαµορφώθηκε µε τις τροπολογίες που πιθανόν έχουν επέλθει. Ο
Γραµµατέας καταγράφει την ψήφο των συµβούλων καθώς και όσους συµβούλους αποχωρούν
από τη συνεδρίαση.
Ο ∆ήµαρχος, ο Πρόεδρος και τα υπόλοιπα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου καθώς και οι κατά το
νόµο συµµετέχοντες στις συζητήσεις µπορούν να επικαλεστούν παρεµπίπτοντα ζητήµατα που
αφορούν ιδίως την τήρηση του παρόντος κανονισµού, τη σειρά της ηµερήσιας διάταξης και την
πρόταση για αναβολή της συζήτησης οποιουδήποτε θέµατος.
Τα ίδια πρόσωπα µπορούν να επικαλεστούν προσωπικό ζήτηµα, όπως η µοµφή σε βάρος τους ή η
υβριστική εκδήλωση εναντίον τους κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ή η απόδοση διαφορετικής
γνώµης από εκείνη που εξέφρασαν.
Ο επικαλούµενος οποιοδήποτε παρεµπίπτον ή προσωπικό ζήτηµα οφείλει να το προσδιορίσει
µέσα σε ένα λεπτό της ώρας και να το στηρίξει σε συγκεκριµένη διάταξη του παρόντος
κανονισµού ή της νοµοθεσίας, διαφορετικά ο Πρόεδρος απορρίπτει την επίκληση. Για
παρεµπίπτοντα και προσωπικά ζητήµατα αποφαίνεται ο Πρόεδρος. Αν διατυπωθούν αντιρρήσεις
αποφασίζει σχετικά το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε ανάταση ή έγερση, χωρίς άλλη συζήτηση.
Επίκληση παρεµπίπτοντος ή προσωπικού ζητήµατος δεν επιτρέπεται µετά την έναρξη της
ψηφοφορίας για κύριο ζήτηµα.
Αφού εξαντληθούν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της
συνεδρίασης και όλοι οι σύµβουλοι προσέρχονται και υπογράφουν τα πρόχειρα συνοπτικά
πρακτικά.
Άρθρο 5
∆ηµοσιότητα των συνεδριάσεων
Αναφορές – Προτάσεις - Πληροφόρηση Πολιτών
1. Οι συνεδριάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου είναι δηµόσιες. Συνέπεια του δηµόσιου χαρακτήρα
των συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου είναι η παρουσία των φορέων της τοπικής
κοινωνίας καθώς και πολιτών στις συνεδριάσεις του.
2. Στις συνεδριάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου οι παρευρισκόµενοι πολίτες πρέπει να είναι
ευπρεπείς και ήσυχοι. ∆εν επιτρέπεται να συνοµιλούν, να σχολιάζουν, να επιδοκιµάζουν ή να
αποδοκιµάζουν τις απόψεις των συµβούλων και γενικά να παρακωλύουν την οµαλή διεξαγωγή
της συνεδρίασης. Ο Πρόεδρος µπορεί να αποβάλει από την αίθουσα καθέναν που διαταράσσει
την τάξη ή παρακωλύει τη συνεδρίαση ή και να διατάξει την εκκένωση της αίθουσας από το
ακροατήριο.
3. Στους πιστοποιηµένους δηµοσιογράφους και γενικά σε όλα τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης,
παρέχεται κάθε διευκόλυνση έπειτα από έγκριση του σώµατος. Επιτρέπεται η ραδιοφωνική και
τηλεοπτική κάλυψη των συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου έπειτα από έγκριση του
σώµατος.
4. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε πλειοψηφία των τεσσάρων πέµπτων (4/5) των µελών του και µε
αιτιολογηµένη απόφαση, η οποία απαγγέλλεται σε δηµόσια συνεδρίαση, µπορεί να συνεδριάζει
κεκλεισµένων των θυρών.
5. ∆ηµότες και κάτοικοι που έχουν ειδικό έννοµο συµφέρον, µετά από αίτησή τους, λαµβάνουν
κυρωµένα αντίγραφα συγκεκριµένων πρακτικών και αποφάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Σε
περίπτωση που είναι δυσχερής η έκδοση αντιγράφων, τίθενται τα παραπάνω στοιχεία σε πλήρη
γνώση των αιτούντων για ενηµέρωση τους.
6. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συζητά υποχρεωτικά προτάσεις που κατατίθενται σ` αυτό από
τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) άτοµα για την επίλυση ζητηµάτων αρµοδιότητας του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου. Ο ∆ήµαρχος ενηµερώνει τους ενδιαφερόµενους για τη σχετική απόφαση που
ελήφθη.
7. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφαίνεται επί αναφορών, ερωτήσεων και αιτήσεων αρµοδιότητάς
του, που υποβάλλονται σε αυτό από δηµότες και κατοίκους ατοµικά ή συλλογικά, εντός
προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την κατάθεση τους.
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8. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εξασφαλίζει στους δηµότες πλήρη πληροφόρηση για τα, κάθε είδους,
προβλήµατα της περιφέρειας του, καθώς και για τη δραστηριότητα του, αναφορικά µε την
αντιµετώπιση και λύση των προβληµάτων αυτών.

Άρθρο 6
Τόπος συνεδρίασης
1. Οι συνεδριάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου γίνονται στο δηµοτικό κατάστηµα υπό την
προεδρία του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ή του Αντιπροέδρου, που τον αναπληρώνει
νόµιµα.
2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µπορεί, µε την πλειοψηφία του συνόλου
των µελών του, να αποφασίζει να συνεδριάζει µόνιµα ή κατά περίπτωση σε άλλο κατάλληλο
οίκηµα της έδρας, αν κρίνει ότι το δηµοτικό κατάστηµα είναι ακατάλληλο ή δεν επαρκεί για τη
συγκεκριµένη περίπτωση.
3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µπορεί να συνεδριάζει, εκτός της έδρας
του, στις Τοπικές και ∆ηµοτικές κοινότητες, ύστερα από απόφαση των τριών πέµπτων (3/5) του
συνόλου των µελών του.
Άρθρο 7
Απαρτία – Λήψη αποφάσεων
1. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συνεδριάζει νόµιµα εφόσον έχει απαρτία.
2. Το Συµβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόν το ήµισυ πλέον ενός του αριθµού των µελών
του, χωρίς να υπολογίζεται ο δεκαδικός αριθµός, δηλ. όταν είναι παρόντα περισσότερα από τα
απόντα µέλη του.
3. Αν µετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις το Συµβούλιο δεν έχει απαρτία, συνεδριάζει ύστερα
από τρίτη πρόσκληση και λαµβάνει αποφάσεις µόνο για τα θέµατα που είχαν εγγραφεί στην
αρχική ηµερήσια διάταξη, εφόσον τα µέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3)
τουλάχιστον του συνολικού αριθµού των µελών του. Στην τρίτη πρόσκληση γίνεται ειδική
αναφορά των ανωτέρω.
4. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο λειτουργεί νόµιµα, έστω και µε ελλιπή σύνθεση που δεν µπορεί
πάντως να είναι κατώτερη από τον αριθµό των µελών που απαιτείται για την απαρτία, σε όλες τις
περιπτώσεις όπου µέλη δηµοτικού συµβουλίου αποποιηθούν την εκλογή τους, παραιτηθούν,
αποβιώσουν, εκπέσουν ή τεθούν σε αργία ή αν οι έδρες µείνουν κενές για οποιονδήποτε άλλο
λόγο και µέχρι οι κενές θέσεις να συµπληρωθούν µε αναπλήρωση ή µε εκλογές ή µε τη λήξη του
χρόνου αργίας.
5. Τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που ήταν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης
(κατά την εκφώνηση των ονοµάτων) και µε την παρουσία τους διαπιστώθηκε απαρτία, και αν
ακόµα αποχωρήσουν στη συνέχεια, θεωρούνται παρόντα µέχρι το τέλος της συνεδρίασης ως
προς την ύπαρξη της απαρτίας. Η απαρτία αυτή θεωρείται ότι συντρέχει για όλα τα θέµατα που
περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη της συνεδρίασης.
6. Σε περίπτωση αποβολής µέλους του ∆ηµοτικού Συµβουλίου από τον Πρόεδρο, λόγω
διατάραξης της συνεδρίασης, δεν επηρεάζεται η απαρτία.
7. Το συµβούλιο λαµβάνει τις αποφάσεις του µε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, αν δεν
ορίζεται διαφορετικά µε άλλη διάταξη. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του
Προέδρου. Εάν κατά τον υπολογισµό της πλειοψηφίας προκύπτει δεκαδικός αριθµός άνω του
ηµίσεως της µονάδας, αυτός στρογγυλοποιείται στην αµέσως µεγαλύτερη µονάδα.
8. Στην περίπτωση αποχώρησης µελών του συµβουλίου κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης,
προκειµένου να ληφθεί απόφαση, η απαιτούµενη πλειοψηφία δεν υπολογίζεται επί των
πραγµατικά παρόντων µελών κατά την ψηφοφορία, αλλά µε βάση τον αριθµό των µελών που
απαιτούνται για την απαρτία.
9. Η λευκή ψήφος ή η άρνηση ψήφου από µέλος του συµβουλίου µετρούν ως αρνητικές ψήφοι,
ενώ το µέλος λογίζεται παρόν.
10. Ο ∆ήµαρχος µετέχει στις συζητήσεις του συµβουλίου χωρίς δικαίωµα ψήφου.
Όταν όµως αναπληρώνεται νοµίµως επειδή απουσιάζει ή κωλύεται, ο αναπληρωτής του δε
στερείται το δικαίωµα ψήφου.
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11. Οι αποφάσεις λαµβάνονται µε φανερή ψηφοφορία για κάθε θέµα ξεχωριστά και γίνεται µε
ονοµαστική κλήση κάθε συµβούλου, ο οποίος δηλώνει ότι ψηφίζει υπέρ ή κατά της
διαµορφωθείσας πρότασης.
12. Μυστική ψηφοφορία διεξάγεται µόνο στις περιπτώσεις που προβλέπεται ρητά από τις
διατάξεις. Γίνεται µε τη χρήση ψηφοδελτίων. Αν διαπιστωθεί κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας
ότι ψηφοδέλτια περιέχουν διακριτικά σηµεία που παραβιάζουν το απόρρητο της ψηφοφορίας,
αυτά ακυρώνονται. Η µυστική ψηφοφορία επαναλαµβάνεται, αν σ’ αυτή δε συγκεντρωθεί ο
απαιτούµενος αριθµός ψήφων, όπως και στην περίπτωση που προκύψει διαφορά στην
καταµέτρηση µεταξύ αυτών που ψήφισαν και των ψηφοδελτίων. Αποφάσεις που λαµβάνονται µε
µυστική ψηφοφορία, όπου δεν το επιτάσσει ο νόµος, είναι άκυρες.
13. Συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µπορεί µε απόφασή του, να διακοπεί και να
συνεχιστεί µεταγενέστερα για τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης για τα οποία το συµβούλιο δεν
έλαβε απόφαση, όταν λόγω της σοβαρότητας και της φύσης των θεµάτων παρατείνεται η
συζήτηση. Στην περίπτωση αυτή θεωρείται ότι η συζήτηση των θεµάτων αυτών άρχισε και
τελείωσε κατά την τελευταία αυτή συνεδρίαση, αφού πρώτα ο Πρόεδρος ενηµερώσει το σώµα
για τα όσα συζητήθηκαν στην προηγούµενη συνεδρίαση.
14. Για τη λήψη αποφάσεων των ∆ηµοτικών Συµβουλίων η απαρτία και οι απαραίτητες
πλειοψηφίες υπολογίζονται µε βάση τον αριθµό των δηµοτικών συµβούλων που έχουν ορκισθεί
και εγκατασταθεί.

Άρθρο 8
Πρακτικά συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου
1. Στη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, όπως και στην περίπτωση µαταίωσής της,
τηρούνται πρακτικά µε ευθύνη του Γραµµατέα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και του δηµοτικού
υπαλλήλου που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό. Στα πρακτικά καταχωρούνται οι συζητήσεις, οι
ψηφοφορίες, οι αποφάσεις και µειοψηφούσες γνώµες για κάθε θέµα.
2. Τα πρακτικά καταρτίζονται µε τη βοήθεια µαγνητοφωνικής συσκευής ή «βίντεο» ή µε κάθε
άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό µέσο. Ο εκτελών χρέη πρακτικογράφου δηµοτικός υπάλληλος,
τηρεί παράλληλα και πρόχειρα συνοπτικά πρακτικά.
3. Τα αποµαγνητοφωνηµένα ή αποµαγνητοσκοπηµένα κείµενα µεταφέρονται σε φύλλα χαρτιού,
που αριθµούνται κα µονογράφονται από τον πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Στο τέλος του
χρόνου βιβλιοδετούνται µε ευθύνη του προέδρου και του Γραµµατέα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
4. Αν σε κάποια συνεδρίαση δεν είναι δυνατή η χρήση µαγνητοφωνικής συσκευής ή «βίντεο»,
τηρούνται πρόχειρα πρακτικά που αντιγράφονται σε φύλλα χαρτιού, µονογραφηµένα από τον
Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Τα φύλλα αυτά αριθµούνται µε τρόπο ώστε η αρίθµησή
τους
να
αποτελεί
συνέχεια
της
αρίθµησης
των
αποµαγνητοφωνηµένων
ή
αποµαγνητοσκοπηµένων κειµένων και βιβλιοδετούνται µαζί µε αυτά.
5. Η µη τήρηση των πρακτικών σύµφωνα µε τα ανωτέρω, συνιστά πειθαρχικό αδίκηµα για τον
Πρόεδρο και Γραµµατέα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
6. Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα µέλη που µετέχουν στη συνεδρίαση.
Η άρνηση υπογραφής από σύµβουλο και η αιτία της αναφέρονται στα πρακτικά. Η µη υπογραφή
των πρακτικών δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασης.
7. Τα πρακτικά της κάθε συνεδρίασης, όπως και κάθε απόφασης, παίρνουν αύξοντα αριθµό.
Κάθε χρόνο ξεκινάει καινούρια αρίθµηση.
8. Οποιοσδήποτε ∆ηµοτικός Σύµβουλος ζητήσει, µπορεί να λάβει αντίγραφα των πρακτικών ή να
λάβει πλήρη γνώση αυτών, στην περίπτωση που είναι δυσχερής η έκδοση αντιγράφων.

Άρθρο 9
∆ηµοσίευση των αποφάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Έλεγχος νοµιµότητας
1. Τρεις (3) ηµέρες µετά τη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε ευθύνη του αρµόδιου
υπαλλήλου σε συνεργασία µε τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, δηµοσιεύεται πίνακας
που περιλαµβάνει τα θέµατα που συζητήθηκαν, τον αριθµό των αποφάσεων και περίληψη του
περιεχοµένου τους. Οι δηµοσιεύσεις γίνονται µε τοιχοκόλληση σε ειδικό πίνακα του δηµοτικού
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καταστήµατος, που είναι προορισµένος για αυτόν το σκοπό. Για τις δηµοσιεύσεις αυτές
συντάσσεται αποδεικτικό ενώπιον δύο µαρτύρων.
2. Οι ατοµικού περιεχοµένου πράξεις δηµοσιεύονται υπό µορφή περιλήψεως και κοινοποιούνται
στον ενδιαφερόµενο.
3. Οι κανονιστικού περιεχοµένου αποφάσεις δηµοσιεύονται σε πλήρες κείµενο στο δηµοτικό
κατάστηµα, σύµφωνα µε την παραπάνω διαδικασία, ενώ περίληψή τους δηµοσιεύεται σε µία
τουλάχιστον έντυπη, ηµερήσια ή εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα και καταχωρούνται, µε ευθύνη
του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. Οι αποφάσεις αυτές
παραµένουν συνεχώς εκτεθειµένες σε χώρο του δηµοτικού καταστήµατος που είναι προσιτός στο
κοινό. Η µη δηµοσίευση των αποφάσεων κατά τον ανωτέρω τρόπο τις καθιστά ανυπόστατες.
Επιπλέον, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο λαµβάνει µέτρα για την όσο το δυνατόν ευρύτερη
δηµοσιοποίηση των αποφάσεων αυτών, µέσω των τοπικών µέσων µαζικής ενηµέρωσης,
εκδίδοντας ειδικούς οδηγούς ενηµέρωσης των κατοίκων και των οικείων επαγγελµατικών τάξεων
και χρησιµοποιεί, για τον ίδιο σκοπό, οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο µέσο.
4. Σε περίπτωση που ειδικές διατάξεις προβλέπουν διαφορετικό τρόπο δηµοσίευσης των
αποφάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ακολουθείται ο τρόπος αυτός.
5. Αποφάσεις ∆ηµοτικού Συµβουλίου, όπως αυτές προβλέπονται υποχρεωτικά από την παρ. 4
του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010 και µε τις επιφυλάξεις και εξαιρέσεις που προβλέπονται στο
άρθρο 5 και στην περ. 4, παρ. 4 του άρθρου 2 του ίδιου νόµου, αναρτώνται υποχρεωτικά στο
Πρόγραµµα ∆ιαύγεια. Σε αντίθετη περίπτωση δεν εκτελούνται.
6. Οι αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου αποστέλλονται υποχρεωτικά για έλεγχο νοµιµότητας
στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α, εφόσον
αφορούν:
- ρυθµίσεις κανονιστικού περιεχοµένου,
- την ανάθεση έργων, υπηρεσιών, µελετών και προµηθειών,
- την αγορά και εκποίηση ακινήτων,
- την κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων,
- την επιβολή φόρων, τελών και δικαιωµάτων,
- τη σύναψη κάθε µορφής συµβάσεων, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται και εκείνες που
προβλέπονται από ειδικές διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας,
- τη σύναψη δανείων,
- τη διενέργεια τοπικού δηµοψηφίσµατος όταν προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία,
- τις διαδικασίες κατάρτισης των επιχειρησιακών προγραµµάτων.
Οι αποφάσεις, που αποστέλλονται για έλεγχο νοµιµότητας µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από
τη συνεδρίαση του συµβουλίου, συνοδεύονται από αντίγραφο του αποδεικτικού δηµοσίευσης και
από τα έγγραφα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την
έκδοσή της.
Άρθρο 10
Υποχρεώσεις και δικαιώµατα δηµοτικών συµβούλων
1. Οι δηµοτικοί σύµβουλοι έχουν υποχρέωση να µετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του
∆ηµοτικού Συµβουλίου και να ενηµερώνουν τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας τους. Επίσης,
έχουν υποχρέωση να µετέχουν σε όλες τις επιτροπές στις οποίες τους έχει εκλέξει το Συµβούλιο,
καθώς και να εκτελούν µε επιµέλεια τα λοιπά καθήκοντά τους και κάθε εργασία που τους
αναθέτει νόµιµα το συµβούλιο.
2. Ο δηµοτικός σύµβουλος εκφράζει τη γνώµη του και ψηφίζει κατά συνείδηση, αποβλέποντας
πάντοτε στην εξυπηρέτηση του συµφέροντος του συνόλου των δηµοτών.
3. Ο δηµοτικός σύµβουλος οφείλει να εξοφλεί τυχόν οφειλή του προς το ∆ήµο ή τα νοµικά του
πρόσωπα κατά τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3852/2010 µέσα σε προθεσµία δύο (2)
µηνών, αφότου κατέστη οριστική η βεβαίωση της οφειλής και έλαβε γνώση αυτής.
4. Αν ένας σύµβουλος απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις του
∆ηµοτικού Συµβουλίου ή δεν εκτελεί τις υποχρεώσεις του για διάστηµα που υπερβαίνει τους
τρεις (3) συνεχείς µήνες µέσα στο έτος, χωρίς την άδεια του Συµβουλίου, µπορεί να τεθεί σε
αργία κατά τις διατάξεις του άρθρου 234 του Ν.3852/2010 και σε περίπτωση υποτροπής να
κηρυχθεί έκπτωτος.
5. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου υποχρεούται να ενηµερώνει γραπτώς τον Ελεγκτή
Νοµιµότητας για τις αδικαιολόγητες απουσίες των δηµοτικών συµβούλων καθώς και σε

9

περίπτωση µη εκτέλεσης των υποχρεώσεων τους κατά τα ανωτέρω. Παράλειψη της υποχρέωσης
αυτής από τον Πρόεδρο αποτελεί σοβαρή παράβαση καθήκοντος.
6. ∆ηµοτικός σύµβουλος δεν µπορεί να µετάσχει στη συζήτηση ενός θέµατος ή στην κατάρτιση
αποφάσεως του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ή να συµµετάσχει σε γνωµοδοτικά συλλογικά όργανα, τα
οποία γνωµοδοτούν για θέµα που θα εισαχθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, εφόσον ο ίδιος, ο/η
σύζυγός του ή συγγενής του έως το δεύτερο βαθµό εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας ή πρόσωπο προς
το οποίο διατηρεί στενό δεσµό, έχει υλικό ή ηθικό συµφέρον.
Ο δηµοτικός σύµβουλος στην περίπτωση αυτή έχει υποχρέωση να ενηµερώσει το σώµα για το
κώλυµα αυτό και να απέχει τόσο κατά τη συζήτηση του συγκεκριµένου θέµατος όσο και κατά τη
λήψη της απόφασης. Σε διαφορετική περίπτωση η απόφαση είναι άκυρη. Ο σύµβουλος που
έλαβε µέρος στη συνεδρίαση διαπράττει σοβαρή παράβαση καθήκοντος και τιµωρείται µε την
ποινή της αργίας, σύµφωνα µε τα άρθρο 233 και 234 του Ν. 3852/2010.
7. Οι δηµοτικοί σύµβουλοι έχουν δικαίωµα να λαµβάνουν γνώση, τουλάχιστον µία ηµέρα πριν τη
συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, όλων των εισηγήσεων και των στοιχείων που αφορούν
τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
8. Οι δηµοτικοί σύµβουλοι µπορούν να ζητούν δια του Προέδρου, από το ∆ήµαρχο, την
Οικονοµική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και τους Αντιδηµάρχους, πληροφορίες και
συγκεκριµένα στοιχεία, που είναι χρήσιµα για την άσκηση των καθηκόντων τους. Οι παραπάνω,
οφείλουν να παρέχουν τις πληροφορίες και τα στοιχεία, εντός µηνός.
9. Επίσης, οι δηµοτικοί σύµβουλοι µπορούν να καταθέτουν γραπτές ερωτήσεις, δια του
Προέδρου προς το ∆ήµαρχο και τα αρµόδια όργανα του ∆ήµου, οι οποίες απαντώνται εγγράφως
εντός µηνός. Αν δεν απαντηθούν, οι ερωτήσεις επαναφέρονται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και
απαντώνται εγγράφως στην πρώτη συνεδρίαση, µετά την παρέλευση του µήνα από την
κατάθεσή τους, στο τέλος της συνεδρίασης, µετά τη συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας
διάταξης. Στην ερώτηση, µετά την ανάπτυξή της από τον ερωτώντα δηµοτικό σύµβουλο, απαντά
ο ∆ήµαρχος ή ο Αντιδήµαρχος που θα ορίσει ο ίδιος και η συζήτηση δεν γενικεύεται.
10. ∆ηµοτικοί σύµβουλοι που είναι Αντιδήµαρχοι, µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής ή της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, είναι υποχρεωµένοι να υποβάλλουν ετήσια δήλωση για την
περιουσιακή τους κατάσταση σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και να τη δηµοσιοποιούν µε
ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήµου.
Ακόµη, πρέπει να δηλώνουν κάθε προσωπικό συµφέρον (ιδιοκτησιακό ή οικογενειακό) που
έχουν σε σχέση µε τα θέµατα του ∆ήµου, καθώς και να ενθαρρύνουν και να προωθούν κάθε
µέτρο που προάγει τη διαφάνεια και την καταπολέµηση της διαφθοράς, στο πλαίσιο άσκησης των
καθηκόντων τους και λειτουργίας του ∆ήµου.
11. ∆ηµοτικοί σύµβουλοι που είναι Αντιδήµαρχοι, δεν επιτρέπεται να απουσιάσουν περισσότερο
από τριάντα (30) ηµέρες συνολικά κάθε χρόνο, χωρίς άδεια του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Η
απουσία αυτή µπορεί να παρατείνεται για εξαιρετικούς λόγους έως τρεις (3) µήνες, µε άδεια του
συµβουλίου.
Άρθρο 11
Σύσταση Επιτροπών ∆ηµοτικού Συµβουλίου
1. Το δηµοτικό συµβούλιο µπορεί να συγκροτεί επιτροπές για την επεξεργασία και εισήγηση
θεµάτων της αρµοδιότητάς του.
2. Στις επιτροπές µετέχουν σύµβουλοι που προτείνονται από όλες τις δηµοτικές παρατάξεις του
∆ηµοτικού Συµβουλίου, υπάλληλοι της αρµόδιας διεύθυνσης του ∆ήµου, καθώς και ιδιώτες
εµπειρογνώµονες στα θέµατα της επιτροπής και εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων της περιοχής.
3. Οι επιτροπές αποτελούνται από 5 έως 15 µέλη.
4. Στις επιτροπές προεδρεύει δηµοτικός σύµβουλος, που ορίζεται µε την απόφαση της
συγκρότησης.
5. Οι Επιτροπές µελετούν θέµατα αρµοδιότητάς τους που παραπέµπει σε αυτές το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο ύστερα από πρόταση του ∆ηµάρχου. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο δύναται να καθορίζει
προθεσµία για την υποβολή σχετικής µελέτης ή εισήγησης.
6. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µπορεί να παραπέµπει σε επιτροπή οποιοδήποτε άλλο
θέµα, πριν αυτό εγγραφεί προς συζήτηση στην ηµερήσια διάταξη.
7. Θέµατα, που εισάγει προς συζήτηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο η Οικονοµική Επιτροπή ή η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, δεν παραπέµπονται σε επιτροπή του παρόντος.
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8. Οι επιτροπές βρίσκονται σε απαρτία και συνεδριάζουν νόµιµα, όταν τα παρόντα µέλη είναι
περισσότερα από τα απόντα. Λαµβάνουν από τις υπηρεσίες του δήµου τα στοιχεία και τις
πληροφορίες που ζητούν για τη διευκόλυνση του έργου τους, δια του προέδρου του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, κατόπιν συνεργασίας µε τον πρόεδρο της κάθε επιτροπής.
9. Οι Επιτροπές διατυπώνουν την άποψή τους µε έκθεσή τους, στην οποία αναγράφονται και
τυχόν διαφορετικές απόψεις που διαµορφώθηκαν σε αυτή.
Η έκθεση υποβάλλεται εντός της τασσόµενης προθεσµίας. Εάν η Επιτροπή καθυστερήσει να
υποβάλλει τη σχετική έκθεση, ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µπορεί να εγγράψει το
θέµα στην ηµερήσια διάταξη και χωρίς την έκθεση της Επιτροπής. Για λοιπά θέµατα λειτουργίας
τους εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν. 2690/1999.
10. Στις ανωτέρω Επιτροπές, εφόσον κριθεί αναγκαίο, µπορεί να ορίζεται µε απόφαση του
∆ηµάρχου δηµοτικός υπάλληλος για διοικητική υποστήριξη.
Άρθρο 12
∆ηµοτικές παρατάξεις
1. Τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου διακρίνονται σε δηµοτικές παρατάξεις, ανάλογα µε το
συνδυασµό που έχουν εκλεγεί.
2. Επικεφαλής της δηµοτικής παράταξης είναι ο σύµβουλος που ήταν υποψήφιος ∆ήµαρχος και,
στην περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή αδυναµίας του, ο σύµβουλος που εκλέγεται από την
πλειοψηφία των δηµοτικών συµβούλων που ανήκουν στην παράταξη.
3. Μέλος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µπορεί µε γραπτή δήλωσή του προς το προεδρείο να
ανεξαρτητοποιηθεί από τη δηµοτική παράταξη µε την οποία έχει εκλεγεί. Επίσης, εάν η δηµοτική
παράταξη έχει τουλάχιστον τρία µέλη, µπορεί µε αιτιολογηµένη απόφαση και µε πλειοψηφία των
δύο τρίτων (2/3) να διαγράψει σύµβουλο που είναι µέλος της.
4. Μέλος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε από την παράταξή
του δεν µπορεί να ενταχθεί σε άλλη παράταξη και δεν µπορεί να εξακολουθήσει να είναι µέλος
του προεδρείου ή της Οικονοµικής Επιτροπής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, όπου εκλέχτηκε
ως µέλος της παράταξης από την οποία ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε, καθώς και να ορισθεί
ή να παραµείνει Αντιδήµαρχος κατά τη διάρκεια της θητείας του.
5. ∆ηµοτικός Σύµβουλος που διαγράφηκε ή ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξή του, είναι
δυνατόν να επανενταχτεί στην παράταξη αυτή, εφόσον τούτο γίνει δεκτό από τα δύο τρίτα (2/3)
των µελών, προκειµένου για παρατάξεις που έχουν τουλάχιστον τρία (3) µέλη και από όλα τα
µέλη, προκειµένου για παρατάξεις µε λιγότερα από τρία (3) µέλη.
6. Οι επικεφαλής των δηµοτικών παρατάξεων συνεργάζονται µε τον πρόεδρο του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου και τον ∆ήµαρχο, προκειµένου να διευκολύνεται η λειτουργία των δηµοτικών
παρατάξεων µε ενηµερώσεις και παροχή συγκεκριµένων στοιχείων από τις υπηρεσίες του δήµου.
Επίσης, ο ∆ήµαρχος οφείλει να παρέχει τις πληροφορίες που ζητούν οι επικεφαλής των
δηµοτικών παρατάξεων από τον ίδιο ή την Οικονοµική Επιτροπή ή την Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής, εντός µηνός.
7. Για την αποδοτικότερη λειτουργία των δηµοτικών παρατάξεων η δηµοτική αρχή παραχωρεί σε
αυτές κατάλληλα εξοπλισµένο χώρο, καθώς και γραµµατειακή υποστήριξη.

Άρθρο 13
Απολογισµός πεπραγµένων της ∆ηµοτικής Αρχής
1. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συνεδριάζει κάθε χρόνο σε ειδική δηµόσια συνεδρίαση, σύµφωνα µε
το άρθρο 217 του Ν. 3463/2006, όπου γίνεται απολογισµός των πεπραγµένων της ∆ηµοτικής
Αρχής σε ό,τι αφορά την διοίκηση του ∆ήµου, την εφαρµογή του ετήσιου προγράµµατος δράσης
και την εν γένει οικονοµική κατάσταση του δήµου. Στην ίδια συνεδρίαση παρουσιάζεται από τον
Συµπαραστάτη του ∆ηµότη και της Επιχείρησης η ετήσια έκθεσή του.
2. Η ειδική δηµόσια συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου γίνεται µέχρι τέλος Ιουνίου και
ανακοινώνεται δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ηµέρες νωρίτερα, µε κάθε πρόσφορο τρόπο, µε
ευθύνη του Προέδρου. Σε αυτήν καλούνται οι κάτοικοι και όλοι οι φορείς της πόλης.
3. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο επιλέγει τον προσφορότερο χώρο για τη διεξαγωγή της ανωτέρω
συνεδρίασης.
4. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου επιµελείται σε συνεργασία µε το ∆ήµαρχο και τις
αρµόδιες υπηρεσίες, για τη σωστή οργάνωση της συνεδρίασης και την εµπεριστατωµένη σύνταξη
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του απολογισµού των πεπραγµένων της ∆ηµοτικής Αρχής στους τοµείς που αφορούν την
οικονοµική κατάσταση, τη ∆ιοίκηση του ∆ήµου και την εφαρµογή του προγράµµατος δηµοτικής
δράσης. Με ευθύνη του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου πέντε (5) µέρες πριν από τη
συνεδρίαση βρίσκονται στη διάθεση των δηµοτικών παρατάξεων το κείµενο του απολογισµού
πεπραγµένων µε όλα τα στοιχεία που το συνοδεύουν.
5. Κατά την ειδική δηµόσια συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τη συζήτηση διευθύνει ο
Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Ο ∆ήµαρχος εκ µέρους του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
ενηµερώνει το ακροατήριο για τα πεπραγµένα της δηµοτικής αρχής και στη συνέχεια
τοποθετούνται όλες οι δηµοτικές παρατάξεις δια των εκπροσώπων τους µε τη σειρά της
εκλογικής τους δύναµης. Επίσης, µπορούν να πάρουν το λόγο τα µέλη του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου και τα µέλη των Συµβουλίων των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.
6. Στη συνέχεια, κάθε φορέας, δηµότης, κάτοικος ή φορολογούµενος από τον δήµο έχει
δικαίωµα να διατυπώσει παρατηρήσεις σχετικές µε τον απολογισµό στη συνεδρίαση αυτή.
7. Σε περίπτωση που το χρονικό διάστηµα που προβλέπει το παρόν άρθρο παρέλθει χωρίς να
κινηθούν οι διαδικασίες για την πραγµατοποίηση της ειδικής δηµόσιας συνεδρίασης
απολογισµού, µπορούν οι δηµοτικές παρατάξεις ή οι δηµοτικοί σύµβουλοι να προκαλέσουν τη
συνεδρίαση αυτή σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 67, παρ. 2, του Ν. 3852/2010.

Άρθρο 14
Ισχύς - Εφαρµογή άλλων διατάξεων - Τροποποίηση Κανονισµού
1. Η ισχύς του παρόντος κανονισµού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του.
2. Για τα θέµατα που αφορούν τη λειτουργία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, τα οποία δεν
ρυθµίζονται από τον παρόντα κανονισµό, εφαρµόζονται οι διατάξεις του Κώδικα ∆ήµων και
Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, ΦΕΚ 114 Α΄) και του N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄), και αναλογικά οι
διατάξεις του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (Ν. 2690/1999, ΦΕΚ 45 Α΄).
3. Η τροποποίηση του κανονισµού αυτού γίνεται κατόπιν αποφάσεως του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του.
Μειοψήφησαν οι κ.κ. Π. Αναστασιάδης, Σ. Ρούσσος και Γ. Λιερός.
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 199/2011.
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:
Χαλάνδρι, 07/07/2011
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
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