ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 2ης/21 Συνεδρίασης
(ΜΕ ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗ)
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 16/2021
Στη Λευκάδα σήµερα στις 12 του µηνός Φεβρουαρίου, του έτους 2021, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 17:00
ήρθε σε τακτική Συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, µε την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης (µέσω
εφαρµογής Webex), σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν µε αυτές του
άρθρου 74 του Ν. 4555/18, του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ
∆1α/Γ.Π.οικ.:8378/5-2-2021 (ΦΕΚ 454/τ.Β΄/5-2-2021),, τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020,
163/33282/29.05.2020, ∆Ι∆Α∆/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. ΥΠ.ΕΣ., ύστερα από την
µε αρ. πρωτ. 6794/8-2-2021 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα.
Συµµετέχοντες στη συνεδρίαση
Μη Συµµετέχοντες στη συνεδρίαση
1
Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
1
Σαρανταένας Ιωάννης
2
Κατωπόδη Νίκη
2
Γιαννούτσος Χαράλαµπος
3
Βικέντιος Νικόλαος
3
(οι οποίοι δεν συµµετείχαν στην τηλεδιάσκεψη,
4
Τυπάλδος Νικόλαος
4
αν και κλήθηκαν νόµιµα)
5
Λύγδας Σπυρίδων
5
6
Αργυρός Νικόλαος
6
7
Σολδάτος Θεόδωρος
7
8
Γληγόρης Παναγιώτης
8
9
Μαργέλη Μαρία
9
10
Ζουριδάκης Ευτύχιος
10
11
Γαζής Αναστάσιος
11
12
Σκληρός Φίλιππος
12
13
Σολδάτος Γεώργιος
13
14
Βλάχου Ειρήνη
14
15
∆ρακονταειδής Κωνσταντίνος
15
16
Σέρβος Κωνσταντίνος
16
17
Περδικάρης Αθανάσιος
17
18
Χαλικιάς Ευάγγελος
18
19
Γληγόρης Χρήστος
19
20
Γληγόρης Κωνσταντίνος
20
21
Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
21
22
Μελάς Γεράσιµος
22
23
Γαζής Νικόλαος
23
24
Λάζαρης Απόστολος
24
25
Βερροιώτης Ευάγγελος
25
26
Βεροιώτης Αλέξανδρος
26
27
Ζαβιτσάνος Πέτρος
27
28
Τσιρογιάννης Γεώργιος
28
29
Λιβιτσάνος Ιωάννης
29
30
Κονιδάρης Κωνσταντίνος
30
31
Γιαννιώτης Παναγιώτης
31
32
32
33
33
Ο ∆ήµαρχος κ. Χαράλαµπος ∆. Καλός, έλαβε την πρόσκληση και συµµετέχει στην συνεδρίαση µε τηλεδιάσκεψη.
Στη συνεδρίαση µε τηλεδιάσκεψη, συµµετέχει και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του ∆ήµου, για την τήρηση των πρακτικών.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα τριάντα ένα (31)
µέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ου

Η ∆.Σ. Κατωπόδη Νίκη, δεν συµµετείχε από την ψηφοφορία για λήψη ή µη απόφασης του 1 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Σκληρός Φίλιππος, δεν συµµετείχε στην ψηφοφορία του 2 θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. Τυπάλδος Νικόλαος, Λιβιτσάνος Ιωάννης, Αργυρός Νικόλαος και Χαλικιάς Ευάγγελος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση
ου
του 3 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 2 : Απόφαση ∆.Σ. περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Κανονισµού Λειτουργίας του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Λευκάδας (σχετ. η υπ΄αρ. 94/2011 προηγούµενη απόφαση ∆.Σ.).
Εισηγητής: Ρόκκος Στυλιανός, Πρόεδρος ∆.Σ.
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O Πρόεδρος του ∆.Σ. κ. Στυλιανός Ρόκκος, εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη των µελών του
Συµβουλίου το σχέδιο του κανονισµού, το οποίο έχει ως εξής:

ΣΧΕ∆ΙΟ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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, το Συµβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων λειτουργούν
ως 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 εκ του νόµου στην αρµοδιότητα του δηµάρχου, άλλου οργάνου του δήµου, των
Συµβουλίων Κοινοτήτων, του Προέδρου τους, των Προέδρων Κοινοτήτων ή το ίδιο το δηµοτικό συµβούλιο
µεταβίβασε στην οικονοµική επιτροπή ή στην επιτροπή ποιότητας ζωής κατά το άρθρο 65 παρ.6 Ν.3852/10, όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 72 του N. 4555/18 και στη συνέχεια από το άρθρ. 40 του Ν. 4735/20, σε προέδρους
και συµβούλια των κοινοτήτων κατά το άρθρο 84 παρ.2 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 86 του
Ν.4555/18.
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 αρµοδιότητες 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.
ίν. 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.
ν. 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 και γενικού 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. Οι τοπικές κανονιστικές αποφάσεις
εκδίδονται µετά από γνώµη οργάνου κοινότητας εάν η κανονιστική διάταξη αφορά αποκλειστικά την περιφέρεια µιας
κοινότητας, εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και τη διατύπωση παρατηρήσεων από τη ∆ηµοτική Επιτροπή
∆ιαβούλευσης.
-Ορίζει τους φόρους τα τέλη, τα δικαιώµατα και τις εισφορές.
Ο ορισµός φόρων, τελών, δικαιωµάτων και εισφορών πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το σχέδιο της οικονοµικής
επιτροπής και τις τυχόν εναλλακτικές προτάσεις που συντάσσονται και κατατίθενται από τους επικεφαλής των
παρατάξεων. Οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται από εισήγηση της οικονοµικής υπηρεσίας. Κατά τη
σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόµενες παρατάξεις, οι αρµόδιες υπηρεσίες του δήµου παρέχουν κάθε
σχετικό στοιχείο. Ως εγκεκριµένη θεωρείται η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων
µελών του δηµοτικού συµβουλίου. Αν καµία πρόταση δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων
µελών του συµβουλίου, η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται µεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και
θεωρείται εγκεκριµένη η πρόταση που λαµβάνει τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων(άρθρο 185 Ν. 4555/18
& αρθρ. 11 Ν. 4623/19).
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 σοβαρότητας τους σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 40 του Ν.
4735/20 και σύµφωνα µε την παρ. 4 άρθρ. 73 Ν.3852/10 για την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
-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 Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής σύµφωνα µε την παρ.3 άρθρ. 73 Ν.3852/10
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-Όπου σε διατάξεις νόµων, προεδρικών διαταγµάτων και λοιπών κανονιστικών πράξεων, ορίζεται ως
αρµόδιο όργανο το δηµοτικό συµβούλιο σχετικά µε αρµοδιότητες, οι οποίες µε τον νόµο 4623/19 έχουν
µεταβιβαστεί στην οικονοµική επιτροπή ή στην επιτροπή ποιότητας ζωής, εφεξής αρµόδια όργανα για τη
λήψη απόφασης ή έγκρισης θα είναι η οικονοµική επιτροπή ή η επιτροπή ποιότητας ζωής(παρ. 18 άρθρ. 5
Ν. 4623/19).
-Μπορεί µε απόφασή του, που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του και δηµοσιεύεται
σε µία τουλάχιστον ηµερήσια ή εβδοµαδιαία εφηµερίδα και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, να µεταβιβάζει
συγκεκριµένες αρµοδιότητές του στους προέδρους ή στα συµβούλια των κοινοτήτων) (παρ.2 άρθρο 84 Ν.3852/10,
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 86 του Ν.4555/18), εκτός από την έκδοση κανονιστικών πράξεων, την
επιβολή φόρων, τελών και δικαιωµάτων, τη σύναψη δανείων, τη σύσταση και λειτουργία δηµοτικών ιδρυµάτων και
λοιπών δηµοτικών νοµικών προσώπων, και την εκλογή των µελών των συλλογικών οργάνων που τα διοικούν
καθώς και αρµοδιότητες που απαιτούν αποφάσεις που κατά ειδικές διατάξεις λαµβάνονται µε ειδική πλειοψηφία των
µελών του δηµοτικού συµβουλίου.
-Μπορεί να εκδίδει διαπιστωτική πράξη, ύστερα από εισήγηση του δηµάρχου ή του τυχόν κατά τόπο αρµόδιου
ορισµένου αντιδηµάρχου, σε περίπτωση που οι πρόεδροι ή τα συµβούλια κοινοτήτων δεν ασκούν τις αρµοδιότητες
τους, ώστε οι αρµοδιότητες να ασκηθούν από άλλα αρµόδια όργανα του δήµου.
6.Επιπρόσθετα, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο:
-Γνωµοδοτεί, ύστερα από σύµφωνη γνώµη των συµβουλίων των οικείων Κοινοτήτων, για τον ανακαθορισµό του
αριθµού και των ορίων των Κοινοτήτων προκειµένου να εκδοθεί σχετικό Προεδρικό ∆ιάταγµα, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 283, παρ. 5 του Ν. 3852/2010.
-Γνωµοδοτεί ώστε οικισµός που έχει απογραφεί ως αυτοτελής, να αποτελέσει Κοινότητα, προκειµένου να εκδοθεί
σχετικό Προεδρικό ∆ιάταγµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 283, παρ. 6 του N. 3852/2010.
-Γνωµοδοτεί, ύστερα και από τη σύµφωνη γνώµη των οικείων συµβουλίων Κοινοτήτων ή του Προέδρου κοινότητας
για τη συγχώνευση κοινοτήτων ή την ένταξή τους σε άλλον όµορο δήµο, προκειµένου να εκδοθεί σχετικό Προεδρικό
∆ιάταγµα (άρθρο 4 του Ν. 3463/2006 και άρθρο 283 παρ.5 του Ν. 3852/2010).
-Υποβάλλει πρόταση προκειµένου να οριστεί οικισµός ως ιστορική έδρα του ∆ήµου (άρθρο 6 του Ν. 3463/2006 και
άρθρο 283 παρ.22 του Ν. 3852/2010).
-Προτείνει τη µετονοµασία του ∆ήµου, κοινοτήτων και οικισµών προκειµένου να εκδοθεί σχετικό Προεδρικό ∆ιάταγµα,
σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 7 του Ν. 3463/2006.
-Αποφασίζει για την ονοµασία και την µετονοµασία συνοικιών, οδών και πλατειών, σύµφωνα µε τη διαδικασία που
προβλέπεται στο άρθρο 8 του Ν. 3463/2006 όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε το από την παρ. 2 άρθρο 19 Ν.
4071/12.
-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 τη συγκρότηση και σύγκληση του Τοπικού Συµβουλίου Νέων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
3443/2006, το οποίο αποσκοπεί στην ενίσχυση της συµµετοχής των νέων στη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων
που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά τους.
-Συγκροτεί µε απόφαση του ∆ηµοτικό Γραφείο Ενηµέρωσης για την απασχόληση, που αποτελεί γνωµοδοτικό και
συµβουλευτικό όργανο του δήµου και έχει ως αποστολή την ανάπτυξη συµβουλευτικών δράσεων που παρέχονται
δωρεάν προς τους ανέργους µε κύριο στόχο την υποστήριξή τους και την ενθάρρυνσή τους για την εξεύρεση
απασχόλησης, (άρθρο 85 του Ν. 3463/2006).
-Καθορίζει κάθε έτος µε απόφασή του το ανώτατο ύψος του προϋπολογισµού εξόδων του επόµενου έτους της
κοινότητας, την οποία διαβιβάζει στο συµβούλιό ή στον πρόεδρό της έως το τέλος Ιουνίου. (παρ.1 άρθρο 86
Ν.3852/2010)
- Αποφασίζει τον συµβιβασµό ή την κατάργηση δίκης που έχει αντικείµενο άνω του ποσού των εξήντα χιλιάδων
(60.000) ευρώ, κατόπιν εισήγησης από την Οικονοµική Επιτροπή και γνωµοδότησης δικηγόρου, η ανυπαρξία της
οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. ∆εν επιτρέπεται συµβιβασµός ή κατάργηση δίκης για
απαιτήσεις µισθών, επιδοµάτων, αποζηµιώσεων, εξόδων παράστασης, εξόδων κίνησης και γενικά µισθολογικών
παροχών οποιασδήποτε µορφής, εξαιρουµένων εκείνων για τις οποίες το νοµικό ζήτηµα έχει επιλυθεί µε απόφαση
ανωτάτου δικαστηρίου ( άρθρο 40 Ν.4735/20)
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, καθώς και για θέµατα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων έργων
σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 1 Ν. 4257/14.
Άρθρο 3
Σύγκληση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρ. 67 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε µε
αυτές του άρθρ. 74 του Ν. 4555/18, των άρθρων 177 και 184 του Ν. 4635/19 καθώς και του άρθρου 10 του Ν.
4674/20).
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
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διάταξη συµπεριλαµβάνονται υποχρεωτικά και όλα τα θέµατα που προτείνει ο ∆ήµαρχος, η Εκτελεστική Επιτροπή, η
Οικονοµική Επιτροπή και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
2.Ο Πρόεδρος φροντίζει η πρόσκληση να σταλεί, εκτός από τους δηµοτικούς συµβούλους, υποχρεωτικά στο
∆ήµαρχο και στον κατά περίπτωση Πρόεδρο του Συµβουλίου Κοινότητας ή Πρόεδρο Κοινότητας όταν συζητούνται
θέµατα που αφορούν την αντίστοιχη κοινότητα (Εγκ. ΥΠ.ΕΣ. 88/59846/21-8-2019). Σε περίπτωση µη πρόσκλησης
του, οι σχετικές αποφάσεις πάσχουν από ακυρότητα.
Επίσης, δύναται να καλεί δηµοτικούς υπαλλήλους ή εκπροσώπους φορέων ή πολίτες προκειµένου να
πληροφορήσουν το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σχετικά µε τα θέµατα που συζητούνται. Τέλος ενηµερώνει τους
ενδιαφερόµενους πολίτες για τη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, όταν στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης
συµπεριλαµβάνονται αιτήσεις αναφορές ή προτάσεις τους (άρθ. 69 Ν. 3852/10).
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 και τότε
απαιτείται γραπτή αίτηση, στην οποία αναφέρονται τα θέµατα που θα συζητηθούν.
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 ηµίσεος (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
σύγκλησή του.
4. Αν το συµβούλιο εκδώσει απορριπτική απόφαση επί 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.
Εφόσον ζητείται να συζητηθεί εκ νέου θέµα για το οποίο λήφθηκε απόφαση, υποβάλλεται άπαξ γραπτό αίτηµα προς
τον πρόεδρο του συµβουλίου, στο οποίο αναφέρεται το θέµα που ζητείται να συζητηθεί εκ νέου, συνοδευόµενο από
νεότερα στοιχεία, άλλως δεν γίνεται δεκτό από τον πρόεδρο.(άρθ. 10 παρ. 2 Ν. 4674/20).
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 αξίωµα του µε απόφαση του Επόπτη Ο.Τ.Α.,
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.Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε πλειοψηφία των τριών πέµπτων (3/5) του συνολικού αριθµού των µελών του και µε
αιτιολογηµένη απόφαση, η οποία απαγγέλλεται σε δηµόσια συνεδρίαση, µπορεί να συνεδριάζει κεκλεισµένων των
θυρών (άρθ. 67 Ν.3852/10).
8. Σε έκτακτες περιπτώσεις, στους νησιωτικούς δήµους το συµβούλιο µπορεί να συνεδριάζει και µέσω
τηλεδιάσκεψης, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις (παρ. 8 άρθρ. 114 Ν. 4623/19).
9.Η πρόσκληση κοινοποιείται µε κάθε πρόσφορο µέσο στους συµβούλους τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν
από την ηµέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση και δηµοσιεύεται αυθηµερόν στην ιστοσελίδα του δήµου (άρθ. 74 του
Ν. 4555/18).
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.
10. Οι δηµοτικοί σύµβουλοι αµέσως µετά την εγκατάσταση των δηµοτικών αρχών οφείλουν να δηλώσουν στον
πρόεδρο του δηµοτικού συµβουλίου τη διεύθυνση κατοικίας τους και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
τους. Αν δεν κατοικούν στην περιφέρεια του δήµου, οφείλουν επίσης να ορίσουν µε την ίδια δήλωση αντίκλητο στην
έδρα του δήµου, στον οποίο επιδίδονται οι προσκλήσεις για τις συνεδριάσεις του δηµοτικού συµβουλίου, καθώς και
να ορίσουν µε την ίδια δήλωση οποιοδήποτε, κατά την επιλογή τους, πρόσφορο µέσο για τη γνωστοποίηση των
ανωτέρω προσκλήσεων. Οι προσκλήσεις για τις συνεδριάσεις του δηµοτικού συµβουλίου και οι εισηγήσεις των
θεµάτων, γνωστοποιούνται έγκυρα µε οποιονδήποτε από τους παραπάνω τρόπους.
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.
11.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.
12.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 γνωστοποίηση της.
13. Εφόσον ανακύπτουν θέµατα κατεπείγοντος χαρακτήρα, για τα οποία είναι αναγκαία η άµεση λήψη
απόφασης και βάσιµα πιθανολογείται κίνδυνος εκ της αναβολής, είναι δυνατόν, ύστερα από απόφαση του
Προέδρου, οι σχετικές διαδικασίες να λαµβάνουν χώρα διά περιφοράς,( παρ.1 του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 )
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µε τη συµµετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των µελών δηµοτικού συµβουλίου. Οι αποφάσεις που
λαµβάνονται κατά το προηγούµενο εδάφιο, ανακοινώνονται από τον πρόεδρο του συµβουλίου στην πρώτη, µετά τη
λήψη της απόφασης, τακτική συνεδρίαση.
14. Αν µετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις σε κατεπείγουσα συνεδρίαση το δηµοτικό 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, όπως και στην περίπτωση της πρόσκλησης σε τακτική
συνεδρίαση (άρθρο 96, παρ. 3 Ν.3463/2006). Στην τρίτη πρόσκληση γίνεται ειδική αναφορά των ανωτέρω. (ΥΠ.ΕΣ.
& ∆ΙΟΙΚ. ΑΝΑΣ. 7079/25.02.2015)
15. Εάν, ενώ έχει ήδη εκδοθεί κατεπείγουσα πρόσκληση, ανακύψουν έως την ώρα της συνεδρίασης και άλλα
κατεπείγοντα θέµατα που δεν περιλαµβάνονται σε αυτή, το συµβούλιο πρέπει να αποφανθεί για τη συζήτηση τους
εκτός ηµερησίας διάταξης µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ 7. του Ν.
3852/2010. (ΥΠ.ΕΣ. & ∆ΙΟΙΚ. ΑΝΑΣ. 7079/25.02.2015)
Άρθρο 4
Λειτουργία ∆ηµοτικού Συµβουλίου (άρθρ. 69 Ν. 3852/10)
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συνέρχεται σε συνεδρίαση τη συγκεκριµένη ώρα και ηµέρα που ορίζεται στην πρόσκληση.
Ο πρόεδρος του δηµοτικού συµβουλίου διευθύνει τη συζήτηση και λαµβάνει κάθε κατάλληλο µέτρο για την ευταξία
της συνεδρίασης. Μπορεί να ζητήσει και την αποβολή κάθε προσώπου που διαταράσσει τη συνεδρίαση.
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 δήλωση τους είτε
δηµοτικοί σύµβουλοι που επιθυµούν να τοποθετηθούν ανά θέµα, είτε εκπρόσωποι φορέων ή πολίτες που
παρευρίσκονται στη συνεδρίαση και τους επιτρέπει το δηµοτικό συµβούλιο µε απόφασή του, η οποία λαµβάνεται µε
απλή πλειοψηφία των παρόντων µελών του, να λάβουν το λόγο.
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.
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. Ο χρόνος για τις προφορικές ερωτήσεις δεν
πρέπει να ξεπερνά τα δύο λεπτά. Οι επικεφαλής των δηµοτικών παρατάξεων µπορούν να κάνουν µέχρι δύο
ερωτήσεις προφορικά ενώ οι δηµοτικοί σύµβουλοι µία ερώτηση. Οι γραπτές ερωτήσεις µπορούν να είναι
απεριόριστες.
Μετά το ∆ήµαρχο, εκφράζουν τις απόψεις τους κατά προτεραιότητα έναντι των λοιπών δηµοτικών συµβούλων οι
επικεφαλής των παρατάξεων, σύµφωνα µε τη σειρά εκλογής. Στη συνέχεια λαµβάνουν το λόγο οι λοιποί δηµοτικοί
σύµβουλοι και οι συµµετέχοντες πρόεδροι των συµβουλίων κοινοτήτων ή Πρόεδροι των Κοινοτήτων (όταν
συζητούνται θέµατα της αντίστοιχης κοινότητας), 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, 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.
Το δηµοτικό συµβούλιο, δια του προέδρου του, δύναται να καλεί στη συνεδρίαση δηµοτικούς υπαλλήλους ή ιδιώτες
για να του δώσουν πληροφορίες σχετικές µε τα θέµατα που συζητούνται. Η παρουσία των καλούµενων υπαλλήλων
είναι υποχρεωτική και σε αυτούς καταβάλλεται, για την παράστασή τους, ενώπιον του δηµοτικού συµβουλίου,
αποζηµίωση αντίστοιχη µε εκείνη που λαµβάνουν τα µέλη συλλογικών οργάνων, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου
17 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄), όπως ισχύει. (παρ.3 άρθρο 69 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α')
Το λόγο επιτρέπεται να λάβουν, εφόσον το ζητήσουν και κατόπιν απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η οποία
λαµβάνεται µε απλή πλειοψηφία των παρόντων µελών του, εκπρόσωποι φορέων ή πολίτες που παρευρίσκονται στη
συνεδρίαση.
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
πλειοψηφία των παρόντων µελών του (άρθρο 74 Ν.4555/18), ότι ένα θέµα, το οποίο δεν είναι γραµµένο στην
ηµερήσια διάταξη, είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι' αυτό, πριν από την έναρξη
της συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. Κατά προτεραιότητα και πάντα µετά τον δήµαρχο
εκφράζουν τις απόψεις τους οι επικεφαλής των παρατάξεων, σύµφωνα µε τη σειρά εκλογής.
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Με τον κανονισµό λειτουργίας του δηµοτικού συµβουλίου, επιβάλλονται πάντως αντίστοιχοι χρονικοί
περιορισµοί για τις αγορεύσεις και τις συζητήσεις στο δηµοτικό συµβούλιο, για τον δήµαρχο, τους
αντιδηµάρχους, τους επικεφαλής των παρατάξεων, τους ειδικούς αγορητές και τα µέλη του δηµοτικού
συµβουλίου (άρθρο 74 Ν. 4555/18).
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, 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, οµιλούν πρώτα οι επικεφαλής της δηµοτικών παρατάξεων σύµφωνα µε την κατά
φθίνουσα σειρά εκλογική τους δύναµη. 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. Τον ίδιο χρόνο οµιλίας έχουν και οι
Πρόεδροι των Συµβουλίων Κοινοτήτων καθώς και οι Πρόεδροι όταν καλούνται και συµµετέχουν στη
συνεδρίαση για θέµατα της κοινότητας τους.
Οι υπόλοιποι δηµοτικοί σύµβουλοι έχουν χρόνο οµιλίας τριών λεπτών, 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, µε 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 συνέχιση 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 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. Οι ενδιαφερόµενοι για τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης ενηµερώνονται από τον Πρόεδρο.
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
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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 δηµοσιογράφους και γενικά σε όλα τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, παρέχεται κάθε διευκόλυνση. Επιτρέπεται
η ραδιοφωνική και τηλεοπτική κάλυψη των συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
4.∆ηµότες και κάτοικοι που έχουν ειδικό έννοµο συµφέρον, µετά από αίτηση 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 ενηµέρωσή τους.
5.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.
6.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.
7.Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εξασφαλίζει στους δηµότες πλήρη πληροφόρηση για τα, κάθε είδους προβλήµατα της
περιφέρειας του, καθώς και για τη δραστηριότητά 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 απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών
του, να αποφασίζει να συνεδριάζει εκτός της έδρας του, στην έδρα οποιασδήποτε κοινότητας του δήµου.
3.Σε περίπτωση ορισµού οικισµού του ∆ήµου ως ιστορικής έδρας το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µπορεί, µετά από
απόφασή του, να πραγµατοποιεί συνεδριάσεις στην ιστορική αυτή έδρα.
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. Τυχόν κληθέντες
και παριστάµενοι Πρόεδροι Συµβουλίων Κοινοτήτων ή Πρόεδροι Κοινοτήτων δε λαµβάνονται υπόψη στον
υπολογισµό της απαρτίας.
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 συµβουλίου που ήταν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης και µε την παρουσία τους
υπήρξε απαρτία και αν ακόµα αποχωρήσουν µεταγενέστερα λογίζονται ως παρόντα µέχρι το τέλος της
συνεδρίασης, ως προς την ύπαρξη απαρτίας. Η απαρτία αυτή θεωρείται ότι συντρέχει για όλα τα θέµατα που
περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη της συνεδρίασης.
Για τη λήψη απόφασης για κάθε συγκεκριµένο θέµα η απαιτούµενη πλειοψηφία υπολογίζεται επί των
πραγµατικά παρόντων µελών κατά την ψηφοφορία(παρ. 2.α. άρθρο 177 Ν. 4635/19).
6.Σε περίπτωση αποβολής µέλους του ∆ηµοτικού Συµβουλίου από τον Πρόεδρο, λόγω διατάραξης της συνεδρίασης,
δεν επηρεάζεται η απαρτία.
7. Αν κάποιο µέλος του δηµοτικού συµβουλίου αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν
κατά τη συνεδρίαση, µόνο για το σχηµατισµό της απαρτίας. Τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος
δεν υπολογίζονται στην καταµέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων. Τα µέλη του συµβουλίου που ήταν
παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης και µε την παρουσία τους υπήρξε απαρτία, ακόµα και αν αποχωρήσουν,
λογίζονται ως παρόντα µέχρι το τέλος της συνεδρίασης, ως προς την ύπαρξη απαρτίας. Η απαρτία αυτή θεωρείται
ότι συντρέχει για όλα τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη της συνεδρίασης. (παρ. 1.β. άρθρο 177
Ν. 4635/19).
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.
Για τη λήψη απόφασης που αφορά Κοινότητα στον αριθµό των ψήφων που απαιτούνται για τη λήψη της
απόφασης αυτής προσµετράται και η ψήφος του Προέδρου του Συµβουλίου Κοινότητας ή του Προέδρου
Κοινότητας(άρθρ. 67 Ν.3852/10).
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8. 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.
9.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.
10.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.
11.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.
13.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 µαταίωσης της, τηρούνται πρακτικά µε
ευθύνη του Γραµµατέα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και του δηµοτικού υπαλλήλου που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό.
(άρθρ. 97 Ν. 3463/06). 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 αρίθµηση 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 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 περίληψη 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.
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5.Αποφάσεις ∆ηµοτικού Συµβουλίου, όπως αυτές προβλέπονται υποχρεωτικά από την παρ. 4 του όρθρου 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.
Με φροντίδα του προέδρου του δηµοτικού συµβουλίου µπορεί να καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του ∆ήµου όλες οι
αποφάσεις του δηµοτικού συµβουλίου. Η µη δηµοσίευση των αποφάσεων στην ιστοσελίδα δεν συνιστά λόγο
ακυρότητας της απόφασης.(παρ. 8 άρθρο 97 Ν.3463/06).
6.Οι αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου αποστέλλονται υποχρεωτικά για έλεγχο νοµιµότητας στην
Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α, (άρθρο 116 του Ν. 4555/18) εφόσον αφορούν:
-ρυθµίσεις κανονιστικού περιεχοµένου,
-την ανάθεση έργων, υπηρεσιών, µελετών και προµηθειών, αν το τίµηµα υπερβαίνει το ποσό των εξήντα χιλιάδων
(60.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.
-την αγορά και εκποίηση λόγω πώλησης ή δωρεάς κατά κυριότητα, ακινήτων,
-την κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων,
-την επιβολή φόρων, τελών, δικαιωµάτων
-τη µίσθωση ακινήτων από τρίτους,
-τη σύναψη πάσης φύσεως δανείων,
-την ίδρυση πάσης φύσεως νοµικών προσώπων, τη συµµετοχή σε υφιστάµενα νοµικά πρόσωπα, καθώς και τη λύση
και τη θέση σε εκκαθάριση νοµικών προσώπων
-τη σύναψη προγραµµατικών συµβάσεων, µε την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης α' της
παραγράφου 1 του άρθρου 100 του Ν.3852/10
-τη διενέργεια δηµοτικού ή περιφερειακού δηµοψηφίσµατος,
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 (άρθρο 68 Ν. 3852/10)
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 καθήκοντα τους
και κάθε εργασία που τους αναθέτει νόµιµα το συµβούλιο.
2. Οι δηµοτικοί σύµβουλοι έχουν απεριόριστο το δικαίωµα της γνώµης και της ψήφου κατά συνείδηση. 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 ή σε περίπτωση άσκησης ενδίκων βοηθηµάτων, αφότου εκδόθηκε τελεσίδικη
δικαστική απόφαση. Αν η εξόφληση των οφειλών δεν γίνει µέσα στην ανωτέρω προθεσµία, εκτός από την
περίπτωση διακανονισµού της οφειλής, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, εκπίπτουν από το αξίωµά τους.
4. Σε σύµβουλο που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις, µπορεί να επιβληθεί, σύµφωνα µε
τη διαδικασία του άρθρου 234 του παρόντος, η πειθαρχική ποινή της αργίας και σε περίπτωση υποτροπής µπορεί
να επιβληθεί η πειθαρχική ποινή της έκπτωσης. Σύµβουλος, που επιθυµεί να µην εκτελεί τις υποχρεώσεις του για
διάστηµα που υπερβαίνει τις τριάντα (30) ηµέρες, πρέπει να έχει τη σύµφωνη γνώµη του συµβουλίου(άρθρο 68 Ν.
3852/10).
5. Σε σύµβουλο που δεν εκτελεί τις υποχρεώσεις του για διάστηµα που υπερβαίνει τους τρεις (3) συνεχείς µήνες,
χωρίς την άδεια του συµβουλίου, µπορεί να επιβληθεί, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 234 του 3852/10, η
πειθαρχική ποινή της αργίας ή η πειθαρχική ποινή της έκπτωσης µε απόφαση του Ελεγκτή Νοµιµότητας.
6. Ο πρόεδρος του δηµοτικού συµβουλίου υποχρεούται να ενηµερώνει γραπτώς τον Ελεγκτή Νοµιµότητας για κάθε
περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας συµβούλου σε τρεις συνεχείς συνεδριάσεις, καθώς και σε κάθε περίπτωση µη
εκτέλεσης των υποχρεώσεων συµβούλου για διάστηµα µεγαλύτερο από τρεις (3) συνεχείς µήνες. Η παράλειψη
αυτής της υποχρέωσης από τον πρόεδρο του δηµοτικού συµβουλίου αποτελεί σοβαρή παράβαση καθήκοντος.
7.∆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 σύζυγος 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 άρθρα 233 και 234 του Ν. 3852/2010 όπως
αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 125 και 126 του Ν. 4555/18.
8.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.
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9.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.
10.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.
11. Ο Πρόεδρος και τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου είναι υποχρεωµένοι να υποβάλλουν ετήσια δήλωση για την
περιουσιακή τους κατάσταση(παρ. 1θ άρθ. 1 του Ν. 4571/18).
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.
12. Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι οφείλουν να γνωρίζουν το πλαίσιο λειτουργίας του δηµοτικού συµβουλίου. Για τον λόγο
αυτό πρέπει να µελετήσουν τον κανονισµό λειτουργίας του δικού τους δηµοτικού συµβουλίου.
13. Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι οφείλουν να γνωρίζουν, ιδιαίτερα, τον τρόπο λήψης των αποφάσεων του δηµοτικού
συµβουλίου και των άλλων οργάνων του δήµου.
14. Οι ∆ηµοτικοί σύµβουλοι που είναι υπάλληλοι του δηµόσιου ή του ιδιωτικού τοµέα δικαιούνται να απουσιάζουν
από την εργασία τους κατά την ηµέρα συνεδρίασης του δηµοτικού ή διοικητικού συµβουλίου για τη συµµετοχή τους
στις συνεδριάσεις αυτών. Τα πρόσωπα του προηγούµενου εδαφίου, εφόσον υπηρετούν ή κατοικούν σε δηµοτικές
κοινότητες που εκτείνονται στην περιφέρεια ενός νησιού, δικαιούνται να απουσιάζουν από την εργασία τους για τον
ίδιο λόγο επί δύο (2) ηµέρες, περιλαµβανοµένης της ηµέρας συνεδρίασης του οικείου συµβουλίου(άρθρ. 10 Ν.
4674/20.
15. Τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου, πλην αυτών που λαµβάνουν αντιµισθία, δικαιούνται αποζηµίωση για τη
συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις του δηµοτικού συµβουλίου και µέχρι τέσσερις (4) συνεδριάσεις το µήνα. (άρθρο
92 παρ.9 του Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε µε την παρ.3 του άρθρου 33 του Ν.4483/2017)
Ως δικαιούχος αποζηµίωσης µίας συνεδρίασης είναι και ο σύµβουλος που αποχώρησε προ της ολοκλήρωσης
αυτής. (παρ.2 άρθρο 2 ΚΥΑ 11836/17.04.2018 (ΦΕΚ 1417/25.04.2018 τεύχος Β')
Η ανωτέρω αποζηµίωση δεν καταβάλλεται στους δηµοτικούς συµβούλους εφόσον η κατοικία τους απέχει
λιγότερο από 10 χλµ. από την κοινότητα Λευκάδας που φιλοξενεί την έδρα του ∆ήµου.
Άρθρο 11
Επιτροπές ∆ηµοτικού Συµβουλίου (άρθρο 75 του Ν. 4555/18).
1. Το δηµοτικό συµβούλιο µπορεί, κατόπιν εισήγησης του προέδρου του, να συγκροτεί επιτροπές για την
επεξεργασία και την εισήγηση ενώπιόν του θεµάτων της αρµοδιότητάς του.
2. Στις επιτροπές µετέχουν:
- δηµοτικοί σύµβουλοι, που ορίζονται σύµφωνα µε τις δ/ξεις της παρ. 3 του άρθρου 45 του Ν. 4647/19 και σύµφωνα
µε αυτές ισχύουν οι διατάξεις των δύο πρώτων εδαφίων της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 4623/2019 «
Όπου στις διατάξεις νόµων, προεδρικών διαταγµάτων και λοιπών κανονιστικών πράξεων, προβλέπεται ο ορισµός
µελών στη διοίκηση των νοµικών προσώπων των δήµων και των περιφερειών, καθώς και των συνδέσµων τους,
κατά συγκεκριµένη αναλογία, τα τρία πέµπτα επί του συνόλου των µελών µε τους αναπληρωτές τους,
συµπεριλαµβανοµένου του προέδρου του διοικητικού συµβουλίου, ορίζονται από τον δήµαρχο ή τον περιφερειάρχη,
αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα µέλη, αφαιρουµένων τυχόν µελών που ορίζονται εκ της θέσεώς τους (ex officio) ή
υποδεικνύονται από φορείς, ορίζονται από τις λοιπές παρατάξεις µε µεταξύ τους ψηφοφορία ισχύουν αναλόγως και
για τη σύσταση των επιτροπών των άρθρων 70, 70Α, 164 και 164Α του ν. 3852/2010 (Α' 87), καθώς και για τη
συµµετοχή αιρετών εκπροσώπων των Ο.Τ.Α. σε επιτροπές, συµβούλια και λοιπά συλλογικά όργανα πάσης φύσεως
νοµικών προσώπων, κληροδοτηµάτων και σωµατείων”.
- υπάλληλοι της αρµόδιας διεύθυνσης του ∆ήµου, καθώς και
- ιδιώτες εµπειρογνώµονες στα θέµατα της επιτροπής και εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων της περιοχής.
3.Στις επιτροπές προεδρεύει δηµοτικός σύµβουλος, που ορίζεται από το ∆ήµαρχο σύµφωνα µε την παρ. 3 του
άρθρου 45 του Ν. 4647/19.
4.Οι Επιτροπές µελετούν θέµατα αρµοδιότητας τους που παραπέµπει σε αυτές το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ύστερα από
πρόταση του ∆ηµάρχου ή του ενός πέµπτου (1/5) των µελών του δηµοτικού συµβουλίου.
5.Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µπορεί να παραπέµπει σε επιτροπή οποιοδήποτε άλλο θέµα, πριν αυτό
εγγραφεί προς συζήτηση στην ηµερήσια διάταξη.
6.Θέµατα, που εισάγει προς συζήτηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο η Οικονοµική Επιτροπή ή η Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής, παραπέµπονται σε επιτροπή µόνο αν τη σχετική απόφαση λάβει η απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού
αριθµού των µελών του δηµοτικού συµβουλίου.
7.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.
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8.Οι Επιτροπές διατυπώνουν την άποψή τους µε έκθεση 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.
9.Στις ανωτέρω Επιτροπές, εφόσον κριθεί αναγκαίο, µπορεί να ορίζεται µε απόφαση του ∆ηµάρχου δηµοτικός
υπάλληλος για διοικητική υποστήριξη.
Με τις δ/ξεις του άρθρου 6 του Ν. 4604/2019 έγινε προσθήκη του άρθρου 70Α στον ν. 3852/2010 (Α΄ 87)
∆ηµοτική Επιτροπή Ισότητας σύµφωνα µε τις οποίες σε κάθε δήµο συνιστάται ∆ηµοτική Επιτροπή Ισότητας, η
οποία είναι συµβουλευτικό, προς το δηµοτικό συµβούλιο, όργανο.
Με την υπ΄αριθ. εγκ. 67/Α.Π.23624/14.4.2020 Υπουργείου Εσωτερικών στα συλλογικά συµβουλευτικά όργανα
διοίκησης ανήκουν η ∆ηµοτική Επιτροπή Παιδείας, η ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης, το Συµβούλιο ένταξης
Μεταναστών και Προσφύγων.
Άρθρο 12
∆ηµοτικές παρατάξεις
1. Τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ανήκουν 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, ανεξαρτητοποίησης, διαγραφής 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 δήλωση του προς το προεδρείο να
ανεξαρτητοποιηθεί από τη δηµοτική παράταξη µε την οποία έχει εκλεγεί.(άρθρο 73 N. 4555/18) 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 παράταξη 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, παραµένοντας ωστόσο απλός –ανεξάρτητος δηµοτικός
σύµβουλος (παρ.6 άρθρο 66 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 73 του Ν.4555/18 και
αντικαταστάθηκε εκ νέου από την περίπτ. α' της παρ. 4 του άρθρου 114 του Ν. 4623/19) (ΥΠ.ΕΣ.
εγκ.91/59851/21.08.2019).
5. Ανεξάρτητος δηµοτικός σύµβουλος µπορεί να ορισθεί ή να παραµείνει Αντιδήµαρχος (παρ.6 άρθρο 66
Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 73 του Ν.4555/18 και αντικαταστάθηκε εκ νέου από την περίπτ. α'
της παρ. 4 του άρθρου 114 του Ν. 4623/19).
6.∆ηµοτικός Σύµβουλος που διαγράφηκε ή ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη 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 ( παρ.6 άρθρο 66 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 73 του Ν.4555/18 και
αντικαταστάθηκε εκ νέου από την περίπτ. α' της παρ. 4 του άρθρου 114 του Ν. 4623/19)
7.Ο ανεξαρτητοποιηθείς ή διαγραφείς δηµοτικός σύµβουλος έχει τα κατωτέρω, ενδεικτικά, δικαιώµατα:
i. Παρευρίσκεται και ψηφίζει στις συζητήσεις της ολοµέλειας του δηµοτικού συµβουλίου, καθώς δεν απολύει
τη θέση του εντός αυτής.
ii. ∆ύναται να αιτείται µαζί µε άλλους δηµοτικούς συµβούλους τη σύγκληση δηµοτικού συµβουλίου, βάσει
της διάταξης του άρθρου 67 παρ. 2 εδ. α' του ν. 3852/2010. H εν λόγω διάταξη θεσπίζει ρητά την υποχρέωση του
προέδρου του δηµοτικού συµβουλίου να καλεί τα µέλη του σε συνεδρίαση µε γραπτή πρόσκληση, όποτε το ζητήσει
το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθµού των µελών του συµβουλίου
iii. ∆ύναται να ζητά από τον δήµαρχο, την οικονοµική επιτροπή και την επιτροπή ποιότητας ζωής πληροφορίες και
συγκεκριµένα στοιχεία, που είναι χρήσιµα για την άσκηση των καθηκόντων του, βάσει του άρθρου 69 παρ. 3
του ν. 3852/2010.
iv. ∆ικαιούται να εγγραφεί ως οµιλητής και να τοποθετηθεί επί συγκεκριµένου θέµατος της ηµερήσιας
διάταξης, εντός των συνεδριάσεων του δηµοτικού συµβουλίου. (άρθρο 67 παρ.6 εδ. ζ)
v. ∆ύναται να ορισθεί αντιδήµαρχος ή να παραµείνει στη θέση αυτή, µετά την ανεξαρτητοποίηση ή διαγραφή του,
καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 59 του ν. 3852/2010.
(ΥΠ.ΕΣ. εγκ.91/59851/21.08.2019)
Ανεξαρτητοποιηθείς σύµβουλος συµµετέχει στην εκλογή µελών του προεδρείου του δηµοτικού συµβουλίου µόνο
κατά τη β' φάση της εκλογής και όχι κατά την α' φάση, καθόσον στη φάση αυτή συµµετέχουν µόνο µέλη των
δηµοτικών παρατάξεων. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.91/59851/21.08.2019)
∆ηµοτικοί σύµβουλοι που συµµετείχαν στο διοικητικό συµβούλιο δηµοτικής κοινωφελούς επιχείρησης ως
εκπρόσωποι είτε της πλειοψηφούσας είτε της µειοψηφούσας δηµοτικής παράταξης εφόσον ανεξαρτητοποιηθούν,
παύουν πλέον να θεωρούνται εκπρόσωποι της παράταξης από την οποία προέρχονταν. Συνεπώς το
δηµοτικό συµβούλιο θα πρέπει να λάβει απόφαση για την αντικατάσταση τους ορίζοντας στη θέση τους άλλα
µέλη τα οποία να κατέχουν τις ιδιότητες που ορίζει το άρθρο 255 του Κ∆Κ.
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Επισηµαίνεται, ωστόσο, ότι δεν απαγορεύεται να οριστούν από το οικείο δηµοτικό συµβούλιο ανεξαρτητοποιηθέντες
σύµβουλοι ως µέλη στο διοικητικό συµβούλιο της επιχείρησης, µε την ιδιότητά τους ως δηµότες ή κάτοικοι, που
έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές µε το αντικείµενο της επιχείρησης. (ΥΠ.ΕΣ. 49466/49058/2011/08.02.2012)
8. ∆ύο ή περισσότερες δηµοτικές παρατάξεις µπορούν να συµπράττουν, εφόσον µια από αυτές είναι η
παράταξη µε την οποία έχει εκλεγεί ο δήµαρχος (παρ. 7 αρθρ.66 Ν. 3852/10 όπως αντικαταστάθηκε από το
άρθρο 75 του Ν. 4555/18 και από την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 4623/19). Το πρακτικό για τη σύµπραξη
υποβάλλεται οποτεδήποτε εντός της θητείας της δηµοτικής αρχής και δεν ανακαλείται, συνυπογράφεται δε
τουλάχιστον από την απόλυτη πλειοψηφία των µελών κάθε παράταξης που συµπράττει και κατατίθεται στον
πρόεδρο του δηµοτικού συµβουλίου. Εάν δεν έχει εκλεγεί προεδρείο, το πρακτικό υποβάλλεται στον σύµβουλο του
συνδυασµού µε τον οποίο εξελέγη ο δήµαρχος και που έχει εκλεγεί µε τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση
ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραµµένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου. Η επικύρωση του
πρακτικού συντελείται αµελλητί από τον πρόεδρο του συµβουλίου ή, σε περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί πριν
από την εκλογή προεδρείου, από τον σύµβουλο του συνδυασµού µε τον οποίο εξελέγη ο δήµαρχος και που έχει
εκλεγεί µε τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραµµένος πρώτος κατά σειρά
στην απόφαση του δικαστηρίου. Από την κατάθεση του πρακτικού, οι συµπράττουσες παρατάξεις λογίζονται
ενιαία παράταξη, η οποία υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των συµπραττουσών
παρατάξεων και λογίζεται ως η παράταξη µε την οποία εξελέγη ο δήµαρχος, για την εφαρµογή των σχετικών
διατάξεων. Σε περίπτωση αναπλήρωσης δηµοτικού συµβούλου, ο οποίος ανήκει σε παράταξη η οποία συνέπραξε,
τη θέση του καταλαµβάνει κατά τη διαδικασία του άρθρου 55 του ν. 3852/2010, ο επόµενος κατά σειρά
αναπληρωµατικός δηµοτικός σύµβουλος του ιδίου συνδυασµού της ίδιας εκλογικής περιφέρειας, σύµφωνα µε την
απόφαση επικύρωσης της εκλογής από το αρµόδιο πρωτοδικείο, ο οποίος και καθίσταται αυτοδικαίως µέλος της
νέας παράταξης.
8. 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.
9. 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 καθώς και οι συνδικαλιστικοί, επιστηµονικοί και κοινωνικοί φορείς του ∆ήµου. Σε ∆ήµους άνω
των 50.000 κατοίκων και σε ∆ήµους πρωτευουσών νοµών η ειδική δηµόσια συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
πραγµατοποιείται µέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόµενου έτους και καλούνται, µόνον, οι θεσµοθετηµένοι συλλογικοί
φορείς της πόλεως, όπως, επιστηµονικοί, εµπορικοί, συνδικαλιστικοί και κοινωνικοί, για την ευρύτερη, δυνατή,
εκπροσώπηση των κατοίκων.
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 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 Κοινοτήτων.
6.Στη συνέχεια, κάθε φορέας, δηµότης κάτοικος ή φορολογούµενος από το 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
Γραµµατεία - Υπηρεσία ∆ηµοτικού συµβουλίου
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Στο ∆ήµο και στα πλαίσια του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας, λειτουργεί υπηρεσία ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε
αρµοδιότητες διεκπεραίωσης όλων των θεµάτων, που αφορούν στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και το προεδρείο του. Η
υπηρεσία αποτελείται από τον δηµοτικό υπάλληλο ειδικό γραµµατέα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (πρακτικογράφο) και
άλλους υπαλλήλους, σύµφωνα µε τον ΟΕΥ και ανάλογα µε τις ανάγκες.
Στις αρµοδιότητες συµπεριλαµβάνονται η τήρηση του αρχείου των αποφάσεων και των λοιπών σχετικών εγγράφων,
η διεξαγωγή της αλληλογραφίας η σύνταξη των πρακτικών των συνεδριάσεων, η προώθηση και δηµοσίευση των
αποφάσεων καθώς και η ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, η ενηµέρωση των υπηρεσιών του ∆ήµου, των
δηµοτικών συµβούλων και των Προέδρων των Συµβουλίων Κοινοτήτων και των Προέδρων Κοινοτήτων επί θεµάτων
που τους αφορούν και γενικά κάθε σχετική µε τη λειτουργία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εργασία.
Επισηµαίνεται ιδιαίτερα η αρµοδιότητα της υπηρεσίας αυτής στην προώθηση των σχετικών µε τη συµµετοχή των
πολιτών στις τοπικές υποθέσεις εργασιών, όπως και των εργασιών που αφορούν στην ενηµέρωση τους σε ατοµική ή
συλλογική βάση, επί των αποφάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που τους ενδιαφέρουν, όταν αυτοί καταθέτουν
αναφορές και ερωτήσεις.
Ο υπεύθυνος για τη λειτουργία της υπηρεσίας υπάλληλος ευθύνεται για την προώθηση των αναφερόµενων θεµάτων,
ώστε οι απαντήσεις στις παραπάνω αναφορές και ερωτήσεις των πολιτών να δίνονται από το αρµόδιο όργανο µέσα
σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών.
Άρθρο 15
Ισχύς - Εφαρµογή άλλων διατάξεων - Τροποποίηση κανονισµού
1.Η ισχύς του παρόντος κανονισµού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
2.Για 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 114Α') και του ν.
3852/2010 (ΦΕΚ 87Α'), του ν. 4555/18 ( ΦΕΚ 133Α΄)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.»
Στάλθηκε ηλεκτρονικά στα µέλη του ∆.Σ. η κατωτέρω εισήγηση του Προέδρου του ∆.Σ.:
«Έχοντας υπόψη
« 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –
Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87A’), όπως έχουν τροποποιηθεί –αντικατασταθεί µέχρι σήµερα µε τις διατάξεις
των νόµων 4555/2018, 4623/2019, 4635/2019, 4647/2019, 4735/2020, 4604/2019 και 4674/2020.
2. Tην υπ΄αριθ. 16852/6-4-2011(ΦΕΚ 661/τ.Β΄/20-04-2011) Απόφαση Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, περί του πρότυπου κανονισµού λειτουργίας ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
3. Την υπ΄αριθ. 94/2011 προηγούµενη απόφαση ∆.Σ. µε την οποία θεσπίστηκε ο Κανονισµός Λειτουργίας του
∆.Σ. Λευκάδας.
4. Το γεγονός ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο καταρτίζει µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του (παρ.
4 του αρθρ. 65 του Ν. 3852/10) τον Κανονισµό Λειτουργίας του.
5. Την αναγκαιότητα προσθήκης όλων των µεταγενέστερων του Ν. 3852/2010 έως και σήµερα διατάξεων στον
κανονισµό ώστε αυτός να εναρµονιστεί µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
6. Την από 4-2-2021 σύσκεψη των επικεφαλής των ∆ηµοτικών Παρατάξεων για το ανωτέρω θέµα.
7. Το γεγονός ότι ο Κανονισµός Λειτουργίας του ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου έχει θεσπιστεί πριν από δέκα έτη, και
χρειάζεται η τροποποίηση-επικαιροποίησή του για να εναρµονιστεί µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω εισηγούµαι
Α. 1. Την διόρθωση στο σχέδιο του κανονισµού στο άρθρο 7 παρ. 5 αντί του εσφαλµένου (παρ. 2.α άρθρο 177 Ν.
4635/19 ) στο ορθό ( παρ. 1.β άρθρο 177 Ν. 4635/19).
2. Την κατάργηση της παρ. 1 του άρθρου 15.
Β. την τροποποίηση - επικαιροποίηση του Κανονισµού Λειτουργίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λευκάδας ώστε
αυτός να εναρµονιστεί µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
Παρατίθεται προς ψήφιση - µε την προσθήκη όλων των µεταγενέστερων του Ν.3852/2010 ως και σήµερα
διατάξεων νόµου - το περιεχόµενο του τροποποιηµένου-επικαιροποιηµένου κανονισµού λειτουργίας του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Λευκάδας.»

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο ∆.Σ. κ. Κων/νος ∆ρακονταειδής, ο οποίος πρότεινε να προστεθεί, στο άρθρο 4, οι
Πρόεδροι των Κοινοτήτων να έχουν δικαίωµα ερωτήσεων.
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. κ. Στυλιανός Ρόκκος, είπε ότι αποδέχεται την πρόταση του κ. ∆ρακονταειδή.
Ακολούθησε ψηφοφορία:
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Υπέρ της πρότασης που κατατέθηκε από τον κ. Πρόεδρο και της συµπλήρωσης από τον κ. ∆ρακονταειδή, ψήφισαν
είκοσι τρεις (23) ∆.Σ.
Κατά ψήφισαν έξι (6) ∆.Σ. οι κ.κ. Γληγόρης Κων/νος, Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή, Γαζής Νικόλαος,
Βερροιώτης Ευάγγελος, Βεροιώτης Αλέξανδρος και Ζαβιτσάνος Πέτρος.
Η παράταξη του κ. ∆ρακονταειδή Κων/νου, ψηφίζει µε την επισήµανση: Είµαστε κατηγορηµατικά αντίθετοι σε
ότι αφορά το κοµµάτι µε τις νοµοθεσίες που αφαιρούν αρµοδιότητες από το ∆ηµ. Συµβούλιο.
Το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Την τροποποίηση– επικαιροποίηση του Κανονισµού Λειτουργίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λευκάδας,
σύµφωνα µε την ανωτέρω εισήγηση και την προσθήκη στο Άρθρο 4 Λειτουργία ∆ηµοτικού Συµβουλίου (άρθρ.
69 Ν. 3852/10): ∆ικαίωµα ερωτήσεων έχουν και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων.
Μετά τα ανωτέρω ο Κανονισµός Λειτουργίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λευκάδας, διαµορφώνεται ως εξής:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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, το Συµβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων λειτουργούν
ως 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 εκ του νόµου στην αρµοδιότητα του δηµάρχου, άλλου οργάνου του δήµου, των
Συµβουλίων Κοινοτήτων, του Προέδρου τους, των Προέδρων Κοινοτήτων ή το ίδιο το δηµοτικό συµβούλιο
µεταβίβασε στην οικονοµική επιτροπή ή στην επιτροπή ποιότητας ζωής κατά το άρθρο 65 παρ.6 Ν.3852/10, όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 72 του N. 4555/18 και στη συνέχεια από το άρθρ. 40 του Ν. 4735/20, σε προέδρους
και συµβούλια των κοινοτήτων κατά το άρθρο 84 παρ.2 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 86 του
Ν.4555/18.
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 αρµοδιότητες 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.
ίν. 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.
ν. 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 και γενικού 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. Οι τοπικές κανονιστικές αποφάσεις
εκδίδονται µετά από γνώµη οργάνου κοινότητας εάν η κανονιστική διάταξη αφορά αποκλειστικά την περιφέρεια µιας
κοινότητας, εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και τη διατύπωση παρατηρήσεων από τη ∆ηµοτική Επιτροπή
∆ιαβούλευσης.
-Ορίζει τους φόρους τα τέλη, τα δικαιώµατα και τις εισφορές.
Ο ορισµός φόρων, τελών, δικαιωµάτων και εισφορών πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το σχέδιο της οικονοµικής
επιτροπής και τις τυχόν εναλλακτικές προτάσεις που συντάσσονται και κατατίθενται από τους επικεφαλής των
παρατάξεων. Οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται από εισήγηση της οικονοµικής υπηρεσίας. Κατά τη
σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόµενες παρατάξεις, οι αρµόδιες υπηρεσίες του δήµου παρέχουν κάθε
σχετικό στοιχείο. Ως εγκεκριµένη θεωρείται η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων
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µελών του δηµοτικού συµβουλίου. Αν καµία πρόταση δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων
µελών του συµβουλίου, η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται µεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και
θεωρείται εγκεκριµένη η πρόταση που λαµβάνει τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων(άρθρο 185 Ν. 4555/18
& αρθρ. 11 Ν. 4623/19).
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 σοβαρότητας τους σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 40 του Ν.
4735/20 και σύµφωνα µε την παρ. 4 άρθρ. 73 Ν.3852/10 για την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
-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 Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής σύµφωνα µε την παρ.3 άρθρ. 73 Ν.3852/10
-Όπου σε διατάξεις νόµων, προεδρικών διαταγµάτων και λοιπών κανονιστικών πράξεων, ορίζεται ως
αρµόδιο όργανο το δηµοτικό συµβούλιο σχετικά µε αρµοδιότητες, οι οποίες µε τον νόµο 4623/19 έχουν
µεταβιβαστεί στην οικονοµική επιτροπή ή στην επιτροπή ποιότητας ζωής, εφεξής αρµόδια όργανα για τη
λήψη απόφασης ή έγκρισης θα είναι η οικονοµική επιτροπή ή η επιτροπή ποιότητας ζωής(παρ. 18 άρθρ. 5
Ν. 4623/19).
-Μπορεί µε απόφασή του, που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του και δηµοσιεύεται
σε µία τουλάχιστον ηµερήσια ή εβδοµαδιαία εφηµερίδα και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, να µεταβιβάζει
συγκεκριµένες αρµοδιότητές του στους προέδρους ή στα συµβούλια των κοινοτήτων) (παρ.2 άρθρο 84 Ν.3852/10,
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 86 του Ν.4555/18), εκτός από την έκδοση κανονιστικών πράξεων, την
επιβολή φόρων, τελών και δικαιωµάτων, τη σύναψη δανείων, τη σύσταση και λειτουργία δηµοτικών ιδρυµάτων και
λοιπών δηµοτικών νοµικών προσώπων, και την εκλογή των µελών των συλλογικών οργάνων που τα διοικούν
καθώς και αρµοδιότητες που απαιτούν αποφάσεις που κατά ειδικές διατάξεις λαµβάνονται µε ειδική πλειοψηφία των
µελών του δηµοτικού συµβουλίου.
-Μπορεί να εκδίδει διαπιστωτική πράξη, ύστερα από εισήγηση του δηµάρχου ή του τυχόν κατά τόπο αρµόδιου
ορισµένου αντιδηµάρχου, σε περίπτωση που οι πρόεδροι ή τα συµβούλια κοινοτήτων δεν ασκούν τις αρµοδιότητες
τους, ώστε οι αρµοδιότητες να ασκηθούν από άλλα αρµόδια όργανα του δήµου.
6.Επιπρόσθετα, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο:
-Γνωµοδοτεί, ύστερα από σύµφωνη γνώµη των συµβουλίων των οικείων Κοινοτήτων, για τον ανακαθορισµό του
αριθµού και των ορίων των Κοινοτήτων προκειµένου να εκδοθεί σχετικό Προεδρικό ∆ιάταγµα, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 283, παρ. 5 του Ν. 3852/2010.
-Γνωµοδοτεί ώστε οικισµός που έχει απογραφεί ως αυτοτελής, να αποτελέσει Κοινότητα, προκειµένου να εκδοθεί
σχετικό Προεδρικό ∆ιάταγµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 283, παρ. 6 του N. 3852/2010.
-Γνωµοδοτεί, ύστερα και από τη σύµφωνη γνώµη των οικείων συµβουλίων Κοινοτήτων ή του Προέδρου κοινότητας
για τη συγχώνευση κοινοτήτων ή την ένταξή τους σε άλλον όµορο δήµο, προκειµένου να εκδοθεί σχετικό Προεδρικό
∆ιάταγµα (άρθρο 4 του Ν. 3463/2006 και άρθρο 283 παρ.5 του Ν. 3852/2010).
-Υποβάλλει πρόταση προκειµένου να οριστεί οικισµός ως ιστορική έδρα του ∆ήµου (άρθρο 6 του Ν. 3463/2006 και
άρθρο 283 παρ.22 του Ν. 3852/2010).
-Προτείνει τη µετονοµασία του ∆ήµου, κοινοτήτων και οικισµών προκειµένου να εκδοθεί σχετικό Προεδρικό ∆ιάταγµα,
σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 7 του Ν. 3463/2006.
-Αποφασίζει για την ονοµασία και την µετονοµασία συνοικιών, οδών και πλατειών, σύµφωνα µε τη διαδικασία που
προβλέπεται στο άρθρο 8 του Ν. 3463/2006 όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε το από την παρ. 2 άρθρο 19 Ν.
4071/12.
-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 τη συγκρότηση και σύγκληση του Τοπικού Συµβουλίου Νέων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
3443/2006, το οποίο αποσκοπεί στην ενίσχυση της συµµετοχής των νέων στη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων
που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά τους.
-Συγκροτεί µε απόφαση του ∆ηµοτικό Γραφείο Ενηµέρωσης για την απασχόληση, που αποτελεί γνωµοδοτικό και
συµβουλευτικό όργανο του δήµου και έχει ως αποστολή την ανάπτυξη συµβουλευτικών δράσεων που παρέχονται
δωρεάν προς τους ανέργους µε κύριο στόχο την υποστήριξή τους και την ενθάρρυνσή τους για την εξεύρεση
απασχόλησης, (άρθρο 85 του Ν. 3463/2006).
-Καθορίζει κάθε έτος µε απόφασή του το ανώτατο ύψος του προϋπολογισµού εξόδων του επόµενου έτους της
κοινότητας, την οποία διαβιβάζει στο συµβούλιό ή στον πρόεδρό της έως το τέλος Ιουνίου. (παρ.1 άρθρο 86
Ν.3852/2010)
- Αποφασίζει τον συµβιβασµό ή την κατάργηση δίκης που έχει αντικείµενο άνω του ποσού των εξήντα χιλιάδων
(60.000) ευρώ, κατόπιν εισήγησης από την Οικονοµική Επιτροπή και γνωµοδότησης δικηγόρου, η ανυπαρξία της
οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. ∆εν επιτρέπεται συµβιβασµός ή κατάργηση δίκης για
απαιτήσεις µισθών, επιδοµάτων, αποζηµιώσεων, εξόδων παράστασης, εξόδων κίνησης και γενικά µισθολογικών
παροχών οποιασδήποτε µορφής, εξαιρουµένων εκείνων για τις οποίες το νοµικό ζήτηµα έχει επιλυθεί µε απόφαση
ανωτάτου δικαστηρίου ( άρθρο 40 Ν.4735/20)
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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, καθώς και για θέµατα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων έργων
σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 1 Ν. 4257/14.
Άρθρο 3
Σύγκληση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρ. 67 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε µε
αυτές του άρθρ. 74 του Ν. 4555/18, των άρθρων 177 και 184 του Ν. 4635/19 καθώς και του άρθρου 10 του Ν.
4674/20).
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.Ο Πρόεδρος φροντίζει η πρόσκληση να σταλεί, εκτός από τους δηµοτικούς συµβούλους, υποχρεωτικά στο
∆ήµαρχο και στον κατά περίπτωση Πρόεδρο του Συµβουλίου Κοινότητας ή Πρόεδρο Κοινότητας όταν συζητούνται
θέµατα που αφορούν την αντίστοιχη κοινότητα (Εγκ. ΥΠ.ΕΣ. 88/59846/21-8-2019). Σε περίπτωση µη πρόσκλησης
του, οι σχετικές αποφάσεις πάσχουν από ακυρότητα.
Επίσης, δύναται να καλεί δηµοτικούς υπαλλήλους ή εκπροσώπους φορέων ή πολίτες προκειµένου να
πληροφορήσουν το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σχετικά µε τα θέµατα που συζητούνται. Τέλος ενηµερώνει τους
ενδιαφερόµενους πολίτες για τη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, όταν στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης
συµπεριλαµβάνονται αιτήσεις αναφορές ή προτάσεις τους (άρθ. 69 Ν. 3852/10).
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 και τότε
απαιτείται γραπτή αίτηση, στην οποία αναφέρονται τα θέµατα που θα συζητηθούν.
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 ηµίσεος (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
σύγκλησή του.
4. Αν το συµβούλιο εκδώσει απορριπτική απόφαση επί 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.
Εφόσον ζητείται να συζητηθεί εκ νέου θέµα για το οποίο λήφθηκε απόφαση, υποβάλλεται άπαξ γραπτό αίτηµα προς
τον πρόεδρο του συµβουλίου, στο οποίο αναφέρεται το θέµα που ζητείται να συζητηθεί εκ νέου, συνοδευόµενο από
νεότερα στοιχεία, άλλως δεν γίνεται δεκτό από τον πρόεδρο.(άρθ. 10 παρ. 2 Ν. 4674/20).
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 αξίωµα του µε απόφαση του Επόπτη Ο.Τ.Α.,
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.Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε πλειοψηφία των τριών πέµπτων (3/5) του συνολικού αριθµού των µελών του και µε
αιτιολογηµένη απόφαση, η οποία απαγγέλλεται σε δηµόσια συνεδρίαση, µπορεί να συνεδριάζει κεκλεισµένων των
θυρών (άρθ. 67 Ν.3852/10).
8. Σε έκτακτες περιπτώσεις, στους νησιωτικούς δήµους το συµβούλιο µπορεί να συνεδριάζει και µέσω
τηλεδιάσκεψης, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις (παρ. 8 άρθρ. 114 Ν. 4623/19).
9.Η πρόσκληση κοινοποιείται µε κάθε πρόσφορο µέσο στους συµβούλους τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν
από την ηµέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση και δηµοσιεύεται αυθηµερόν στην ιστοσελίδα του δήµου (άρθ. 74 του
Ν. 4555/18).
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.
10. Οι δηµοτικοί σύµβουλοι αµέσως µετά την εγκατάσταση των δηµοτικών αρχών οφείλουν να δηλώσουν στον
πρόεδρο του δηµοτικού συµβουλίου τη διεύθυνση κατοικίας τους και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
τους. Αν δεν κατοικούν στην περιφέρεια του δήµου, οφείλουν επίσης να ορίσουν µε την ίδια δήλωση αντίκλητο στην
έδρα του δήµου, στον οποίο επιδίδονται οι προσκλήσεις για τις συνεδριάσεις του δηµοτικού συµβουλίου, καθώς και
να ορίσουν µε την ίδια δήλωση οποιοδήποτε, κατά την επιλογή τους, πρόσφορο µέσο για τη γνωστοποίηση των
ανωτέρω προσκλήσεων. Οι προσκλήσεις για τις συνεδριάσεις του δηµοτικού συµβουλίου και οι εισηγήσεις των
θεµάτων, γνωστοποιούνται έγκυρα µε οποιονδήποτε από τους παραπάνω τρόπους.
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.
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11.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.
12.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 γνωστοποίηση της.
13. Εφόσον ανακύπτουν θέµατα κατεπείγοντος χαρακτήρα, για τα οποία είναι αναγκαία η άµεση λήψη
απόφασης και βάσιµα πιθανολογείται κίνδυνος εκ της αναβολής, είναι δυνατόν, ύστερα από απόφαση του
Προέδρου, οι σχετικές διαδικασίες να λαµβάνουν χώρα διά περιφοράς,( παρ.1 του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 )
µε τη συµµετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των µελών δηµοτικού συµβουλίου. Οι αποφάσεις που
λαµβάνονται κατά το προηγούµενο εδάφιο, ανακοινώνονται από τον πρόεδρο του συµβουλίου στην πρώτη, µετά τη
λήψη της απόφασης, τακτική συνεδρίαση.
14. Αν µετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις σε κατεπείγουσα συνεδρίαση το δηµοτικό 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, όπως και στην περίπτωση της πρόσκλησης σε τακτική
συνεδρίαση (άρθρο 96, παρ. 3 Ν.3463/2006). Στην τρίτη πρόσκληση γίνεται ειδική αναφορά των ανωτέρω. (ΥΠ.ΕΣ.
& ∆ΙΟΙΚ. ΑΝΑΣ. 7079/25.02.2015)
15. Εάν, ενώ έχει ήδη εκδοθεί κατεπείγουσα πρόσκληση, ανακύψουν έως την ώρα της συνεδρίασης και άλλα
κατεπείγοντα θέµατα που δεν περιλαµβάνονται σε αυτή, το συµβούλιο πρέπει να αποφανθεί για τη συζήτηση τους
εκτός ηµερησίας διάταξης µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ 7. του Ν.
3852/2010. (ΥΠ.ΕΣ. & ∆ΙΟΙΚ. ΑΝΑΣ. 7079/25.02.2015)
Άρθρο 4
Λειτουργία ∆ηµοτικού Συµβουλίου (άρθρ. 69 Ν. 3852/10)
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συνέρχεται σε συνεδρίαση τη συγκεκριµένη ώρα και ηµέρα που ορίζεται στην πρόσκληση.
Ο πρόεδρος του δηµοτικού συµβουλίου διευθύνει τη συζήτηση και λαµβάνει κάθε κατάλληλο µέτρο για την ευταξία
της συνεδρίασης. Μπορεί να ζητήσει και την αποβολή κάθε προσώπου που διαταράσσει τη συνεδρίαση.
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 δήλωση τους είτε
δηµοτικοί σύµβουλοι που επιθυµούν να τοποθετηθούν ανά θέµα, είτε εκπρόσωποι φορέων ή πολίτες που
παρευρίσκονται στη συνεδρίαση και τους επιτρέπει το δηµοτικό συµβούλιο µε απόφασή του, η οποία λαµβάνεται µε
απλή πλειοψηφία των παρόντων µελών του, να λάβουν το λόγο.
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.
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. Ο χρόνος για τις προφορικές ερωτήσεις δεν
πρέπει να ξεπερνά τα δύο λεπτά. Οι επικεφαλής των δηµοτικών παρατάξεων µπορούν να κάνουν µέχρι δύο
ερωτήσεις προφορικά ενώ οι δηµοτικοί σύµβουλοι µία ερώτηση. Οι γραπτές ερωτήσεις µπορούν να είναι
απεριόριστες. ∆ικαίωµα ερωτήσεων έχουν και οι συµµετέχοντες πρόεδροι των συµβουλίων κοινοτήτων ή Πρόεδροι
των Κοινοτήτων.
Μετά το ∆ήµαρχο, εκφράζουν τις απόψεις τους κατά προτεραιότητα έναντι των λοιπών δηµοτικών συµβούλων οι
επικεφαλής των παρατάξεων, σύµφωνα µε τη σειρά εκλογής. Στη συνέχεια λαµβάνουν το λόγο οι λοιποί δηµοτικοί
σύµβουλοι και οι συµµετέχοντες πρόεδροι των συµβουλίων κοινοτήτων ή Πρόεδροι των Κοινοτήτων, 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, 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.
Το δηµοτικό συµβούλιο, δια του προέδρου του, δύναται να καλεί στη συνεδρίαση δηµοτικούς υπαλλήλους ή ιδιώτες
για να του δώσουν πληροφορίες σχετικές µε τα θέµατα που συζητούνται. Η παρουσία των καλούµενων υπαλλήλων
είναι υποχρεωτική και σε αυτούς καταβάλλεται, για την παράστασή τους, ενώπιον του δηµοτικού συµβουλίου,
αποζηµίωση αντίστοιχη µε εκείνη που λαµβάνουν τα µέλη συλλογικών οργάνων, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου
17 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄), όπως ισχύει. (παρ.3 άρθρο 69 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α')
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Το λόγο επιτρέπεται να λάβουν, εφόσον το ζητήσουν και κατόπιν απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η οποία
λαµβάνεται µε απλή πλειοψηφία των παρόντων µελών του, εκπρόσωποι φορέων ή πολίτες που παρευρίσκονται στη
συνεδρίαση.
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
πλειοψηφία των παρόντων µελών του (άρθρο 74 Ν.4555/18), ότι ένα θέµα, το οποίο δεν είναι γραµµένο στην
ηµερήσια διάταξη, είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι' αυτό, πριν από την έναρξη
της συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. Κατά προτεραιότητα και πάντα µετά τον δήµαρχο
εκφράζουν τις απόψεις τους οι επικεφαλής των παρατάξεων, σύµφωνα µε τη σειρά εκλογής.
Με τον κανονισµό λειτουργίας του δηµοτικού συµβουλίου, επιβάλλονται πάντως αντίστοιχοι χρονικοί
περιορισµοί για τις αγορεύσεις και τις συζητήσεις στο δηµοτικό συµβούλιο, για τον δήµαρχο, τους
αντιδηµάρχους, τους επικεφαλής των παρατάξεων, τους ειδικούς αγορητές και τα µέλη του δηµοτικού
συµβουλίου (άρθρο 74 Ν. 4555/18).
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, 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, οµιλούν πρώτα οι επικεφαλής της δηµοτικών παρατάξεων σύµφωνα µε την κατά
φθίνουσα σειρά εκλογική τους δύναµη. 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. Τον ίδιο χρόνο οµιλίας έχουν και οι
Πρόεδροι των Συµβουλίων Κοινοτήτων καθώς και οι Πρόεδροι όταν καλούνται και συµµετέχουν στη
συνεδρίαση για θέµατα της κοινότητας τους.
Οι υπόλοιποι δηµοτικοί σύµβουλοι έχουν χρόνο οµιλίας τριών λεπτών, 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, µε 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 συνέχιση 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 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
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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. Οι ενδιαφερόµενοι για τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης ενηµερώνονται από τον Πρόεδρο.
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 δηµοσιογράφους και γενικά σε όλα τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, παρέχεται κάθε διευκόλυνση. Επιτρέπεται
η ραδιοφωνική και τηλεοπτική κάλυψη των συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
4.∆ηµότες και κάτοικοι που έχουν ειδικό έννοµο συµφέρον, µετά από αίτηση 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 ενηµέρωσή τους.
5.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.
6.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.
7.Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εξασφαλίζει στους δηµότες πλήρη πληροφόρηση για τα, κάθε είδους προβλήµατα της
περιφέρειας του, καθώς και για τη δραστηριότητά 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 απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών
του, να αποφασίζει να συνεδριάζει εκτός της έδρας του, στην έδρα οποιασδήποτε κοινότητας του δήµου.
3.Σε περίπτωση ορισµού οικισµού του ∆ήµου ως ιστορικής έδρας το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µπορεί, µετά από
απόφασή του, να πραγµατοποιεί συνεδριάσεις στην ιστορική αυτή έδρα.
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. Τυχόν κληθέντες
και παριστάµενοι Πρόεδροι Συµβουλίων Κοινοτήτων ή Πρόεδροι Κοινοτήτων δε λαµβάνονται υπόψη στον
υπολογισµό της απαρτίας.
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 συµβουλίου που ήταν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης και µε την παρουσία τους
υπήρξε απαρτία και αν ακόµα αποχωρήσουν µεταγενέστερα λογίζονται ως παρόντα µέχρι το τέλος της
συνεδρίασης, ως προς την ύπαρξη απαρτίας. Η απαρτία αυτή θεωρείται ότι συντρέχει για όλα τα θέµατα που
περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη της συνεδρίασης.
Για τη λήψη απόφασης για κάθε συγκεκριµένο θέµα η απαιτούµενη πλειοψηφία υπολογίζεται επί των
πραγµατικά παρόντων µελών κατά την ψηφοφορία( παρ. 1.β άρθρο 177 Ν. 4635/19).
6.Σε περίπτωση αποβολής µέλους του ∆ηµοτικού Συµβουλίου από τον Πρόεδρο, λόγω διατάραξης της συνεδρίασης,
δεν επηρεάζεται η απαρτία.
7. Αν κάποιο µέλος του δηµοτικού συµβουλίου αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν
κατά τη συνεδρίαση, µόνο για το σχηµατισµό της απαρτίας. Τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος
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δεν υπολογίζονται στην καταµέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων. Τα µέλη του συµβουλίου που ήταν
παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης και µε την παρουσία τους υπήρξε απαρτία, ακόµα και αν αποχωρήσουν,
λογίζονται ως παρόντα µέχρι το τέλος της συνεδρίασης, ως προς την ύπαρξη απαρτίας. Η απαρτία αυτή θεωρείται
ότι συντρέχει για όλα τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη της συνεδρίασης. (παρ. 1.β. άρθρο 177
Ν. 4635/19).
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.
Για τη λήψη απόφασης που αφορά Κοινότητα στον αριθµό των ψήφων που απαιτούνται για τη λήψη της
απόφασης αυτής προσµετράται και η ψήφος του Προέδρου του Συµβουλίου Κοινότητας ή του Προέδρου
Κοινότητας(άρθρ. 67 Ν.3852/10).
8. 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.
9.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.
10.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.
11.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.
13.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 µαταίωσης της, τηρούνται πρακτικά µε
ευθύνη του Γραµµατέα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και του δηµοτικού υπαλλήλου που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό.
(άρθρ. 97 Ν. 3463/06). 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 αρίθµηση 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 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.
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3.Οι κανονιστικού περιεχοµένου αποφάσεις δηµοσιεύονται σε πλήρες κείµενο στο δηµοτικό κατάστηµα, σύµφωνα µε
την παραπάνω διαδικασία, ενώ περίληψη 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 όρθρου 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.
Με φροντίδα του προέδρου του δηµοτικού συµβουλίου µπορεί να καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του ∆ήµου όλες οι
αποφάσεις του δηµοτικού συµβουλίου. Η µη δηµοσίευση των αποφάσεων στην ιστοσελίδα δεν συνιστά λόγο
ακυρότητας της απόφασης.(παρ. 8 άρθρο 97 Ν.3463/06).
6.Οι αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου αποστέλλονται υποχρεωτικά για έλεγχο νοµιµότητας στην
Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α, (άρθρο 116 του Ν. 4555/18) εφόσον αφορούν:
-ρυθµίσεις κανονιστικού περιεχοµένου,
-την ανάθεση έργων, υπηρεσιών, µελετών και προµηθειών, αν το τίµηµα υπερβαίνει το ποσό των εξήντα χιλιάδων
(60.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.
-την αγορά και εκποίηση λόγω πώλησης ή δωρεάς κατά κυριότητα, ακινήτων,
-την κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων,
-την επιβολή φόρων, τελών, δικαιωµάτων
-τη µίσθωση ακινήτων από τρίτους,
-τη σύναψη πάσης φύσεως δανείων,
-την ίδρυση πάσης φύσεως νοµικών προσώπων, τη συµµετοχή σε υφιστάµενα νοµικά πρόσωπα, καθώς και τη λύση
και τη θέση σε εκκαθάριση νοµικών προσώπων
-τη σύναψη προγραµµατικών συµβάσεων, µε την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης α' της
παραγράφου 1 του άρθρου 100 του Ν.3852/10
-τη διενέργεια δηµοτικού ή περιφερειακού δηµοψηφίσµατος,
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 (άρθρο 68 Ν. 3852/10)
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 καθήκοντα τους
και κάθε εργασία που τους αναθέτει νόµιµα το συµβούλιο.
2. Οι δηµοτικοί σύµβουλοι έχουν απεριόριστο το δικαίωµα της γνώµης και της ψήφου κατά συνείδηση. 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 ή σε περίπτωση άσκησης ενδίκων βοηθηµάτων, αφότου εκδόθηκε τελεσίδικη
δικαστική απόφαση. Αν η εξόφληση των οφειλών δεν γίνει µέσα στην ανωτέρω προθεσµία, εκτός από την
περίπτωση διακανονισµού της οφειλής, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, εκπίπτουν από το αξίωµά τους.
4. Σε σύµβουλο που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις, µπορεί να επιβληθεί, σύµφωνα µε
τη διαδικασία του άρθρου 234 του παρόντος, η πειθαρχική ποινή της αργίας και σε περίπτωση υποτροπής µπορεί
να επιβληθεί η πειθαρχική ποινή της έκπτωσης. Σύµβουλος, που επιθυµεί να µην εκτελεί τις υποχρεώσεις του για
διάστηµα που υπερβαίνει τις τριάντα (30) ηµέρες, πρέπει να έχει τη σύµφωνη γνώµη του συµβουλίου(άρθρο 68 Ν.
3852/10).
5. Σε σύµβουλο που δεν εκτελεί τις υποχρεώσεις του για διάστηµα που υπερβαίνει τους τρεις (3) συνεχείς µήνες,
χωρίς την άδεια του συµβουλίου, µπορεί να επιβληθεί, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 234 του 3852/10, η
πειθαρχική ποινή της αργίας ή η πειθαρχική ποινή της έκπτωσης µε απόφαση του Ελεγκτή Νοµιµότητας.
6. Ο πρόεδρος του δηµοτικού συµβουλίου υποχρεούται να ενηµερώνει γραπτώς τον Ελεγκτή Νοµιµότητας για κάθε
περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας συµβούλου σε τρεις συνεχείς συνεδριάσεις, καθώς και σε κάθε περίπτωση µη
εκτέλεσης των υποχρεώσεων συµβούλου για διάστηµα µεγαλύτερο από τρεις (3) συνεχείς µήνες. Η παράλειψη
αυτής της υποχρέωσης από τον πρόεδρο του δηµοτικού συµβουλίου αποτελεί σοβαρή παράβαση καθήκοντος.
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7.∆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 σύζυγος 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 άρθρα 233 και 234 του Ν. 3852/2010 όπως
αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 125 και 126 του Ν. 4555/18.
8.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.
9.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.
10.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.
11. Ο Πρόεδρος και τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου είναι υποχρεωµένοι να υποβάλλουν ετήσια δήλωση για την
περιουσιακή τους κατάσταση(παρ. 1θ άρθ. 1 του Ν. 4571/18).
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.
12. Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι οφείλουν να γνωρίζουν το πλαίσιο λειτουργίας του δηµοτικού συµβουλίου. Για τον λόγο
αυτό πρέπει να µελετήσουν τον κανονισµό λειτουργίας του δικού τους δηµοτικού συµβουλίου.
13. Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι οφείλουν να γνωρίζουν, ιδιαίτερα, τον τρόπο λήψης των αποφάσεων του δηµοτικού
συµβουλίου και των άλλων οργάνων του δήµου.
14. Οι ∆ηµοτικοί σύµβουλοι που είναι υπάλληλοι του δηµόσιου ή του ιδιωτικού τοµέα δικαιούνται να απουσιάζουν
από την εργασία τους κατά την ηµέρα συνεδρίασης του δηµοτικού ή διοικητικού συµβουλίου για τη συµµετοχή τους
στις συνεδριάσεις αυτών. Τα πρόσωπα του προηγούµενου εδαφίου, εφόσον υπηρετούν ή κατοικούν σε δηµοτικές
κοινότητες που εκτείνονται στην περιφέρεια ενός νησιού, δικαιούνται να απουσιάζουν από την εργασία τους για τον
ίδιο λόγο επί δύο (2) ηµέρες, περιλαµβανοµένης της ηµέρας συνεδρίασης του οικείου συµβουλίου(άρθρ. 10 Ν.
4674/20.
15. Τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου, πλην αυτών που λαµβάνουν αντιµισθία, δικαιούνται αποζηµίωση για τη
συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις του δηµοτικού συµβουλίου και µέχρι τέσσερις (4) συνεδριάσεις το µήνα. (άρθρο
92 παρ.9 του Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε µε την παρ.3 του άρθρου 33 του Ν.4483/2017)
Ως δικαιούχος αποζηµίωσης µίας συνεδρίασης είναι και ο σύµβουλος που αποχώρησε προ της ολοκλήρωσης
αυτής. (παρ.2 άρθρο 2 ΚΥΑ 11836/17.04.2018 (ΦΕΚ 1417/25.04.2018 τεύχος Β')
Η ανωτέρω αποζηµίωση δεν καταβάλλεται στους δηµοτικούς συµβούλους εφόσον η κατοικία τους απέχει
λιγότερο από 10 χλµ. από την κοινότητα Λευκάδας που φιλοξενεί την έδρα του ∆ήµου.
Άρθρο 11
Επιτροπές ∆ηµοτικού Συµβουλίου (άρθρο 75 του Ν. 4555/18).
1. Το δηµοτικό συµβούλιο µπορεί, κατόπιν εισήγησης του προέδρου του, να συγκροτεί επιτροπές για την
επεξεργασία και την εισήγηση ενώπιόν του θεµάτων της αρµοδιότητάς του.
2. Στις επιτροπές µετέχουν:
- δηµοτικοί σύµβουλοι, που ορίζονται σύµφωνα µε τις δ/ξεις της παρ. 3 του άρθρου 45 του Ν. 4647/19 και σύµφωνα
µε αυτές ισχύουν οι διατάξεις των δύο πρώτων εδαφίων της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 4623/2019 «
Όπου στις διατάξεις νόµων, προεδρικών διαταγµάτων και λοιπών κανονιστικών πράξεων, προβλέπεται ο ορισµός
µελών στη διοίκηση των νοµικών προσώπων των δήµων και των περιφερειών, καθώς και των συνδέσµων τους,
κατά συγκεκριµένη αναλογία, τα τρία πέµπτα επί του συνόλου των µελών µε τους αναπληρωτές τους,
συµπεριλαµβανοµένου του προέδρου του διοικητικού συµβουλίου, ορίζονται από τον δήµαρχο ή τον περιφερειάρχη,
αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα µέλη, αφαιρουµένων τυχόν µελών που ορίζονται εκ της θέσεώς τους (ex officio) ή
υποδεικνύονται από φορείς, ορίζονται από τις λοιπές παρατάξεις µε µεταξύ τους ψηφοφορία ισχύουν αναλόγως και
για τη σύσταση των επιτροπών των άρθρων 70, 70Α, 164 και 164Α του ν. 3852/2010 (Α' 87), καθώς και για τη
συµµετοχή αιρετών εκπροσώπων των Ο.Τ.Α. σε επιτροπές, συµβούλια και λοιπά συλλογικά όργανα πάσης φύσεως
νοµικών προσώπων, κληροδοτηµάτων και σωµατείων”.
- υπάλληλοι της αρµόδιας διεύθυνσης του ∆ήµου, καθώς και
- ιδιώτες εµπειρογνώµονες στα θέµατα της επιτροπής και εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων της περιοχής.
3.Στις επιτροπές προεδρεύει δηµοτικός σύµβουλος, που ορίζεται από το ∆ήµαρχο σύµφωνα µε την παρ. 3 του
άρθρου 45 του Ν. 4647/19.
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4.Οι Επιτροπές µελετούν θέµατα αρµοδιότητας τους που παραπέµπει σε αυτές το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ύστερα από
πρόταση του ∆ηµάρχου ή του ενός πέµπτου (1/5) των µελών του δηµοτικού συµβουλίου.
5.Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µπορεί να παραπέµπει σε επιτροπή οποιοδήποτε άλλο θέµα, πριν αυτό
εγγραφεί προς συζήτηση στην ηµερήσια διάταξη.
6.Θέµατα, που εισάγει προς συζήτηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο η Οικονοµική Επιτροπή ή η Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής, παραπέµπονται σε επιτροπή µόνο αν τη σχετική απόφαση λάβει η απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού
αριθµού των µελών του δηµοτικού συµβουλίου.
7.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.
8.Οι Επιτροπές διατυπώνουν την άποψή τους µε έκθεση 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.
9.Στις ανωτέρω Επιτροπές, εφόσον κριθεί αναγκαίο, µπορεί να ορίζεται µε απόφαση του ∆ηµάρχου δηµοτικός
υπάλληλος για διοικητική υποστήριξη.
Με τις δ/ξεις του άρθρου 6 του Ν. 4604/2019 έγινε προσθήκη του άρθρου 70Α στον ν. 3852/2010 (Α΄ 87)
∆ηµοτική Επιτροπή Ισότητας σύµφωνα µε τις οποίες σε κάθε δήµο συνιστάται ∆ηµοτική Επιτροπή Ισότητας, η
οποία είναι συµβουλευτικό, προς το δηµοτικό συµβούλιο, όργανο.
Με την υπ΄αριθ. εγκ. 67/Α.Π.23624/14.4.2020 Υπουργείου Εσωτερικών στα συλλογικά συµβουλευτικά όργανα
διοίκησης ανήκουν η ∆ηµοτική Επιτροπή Παιδείας, η ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης, το Συµβούλιο ένταξης
Μεταναστών και Προσφύγων.
Άρθρο 12
∆ηµοτικές παρατάξεις
1. Τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ανήκουν 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, ανεξαρτητοποίησης, διαγραφής 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 δήλωση του προς το προεδρείο να
ανεξαρτητοποιηθεί από τη δηµοτική παράταξη µε την οποία έχει εκλεγεί.(άρθρο 73 N. 4555/18) 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 παράταξη 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, παραµένοντας ωστόσο απλός –ανεξάρτητος δηµοτικός
σύµβουλος (παρ.6 άρθρο 66 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 73 του Ν.4555/18 και
αντικαταστάθηκε εκ νέου από την περίπτ. α' της παρ. 4 του άρθρου 114 του Ν. 4623/19) (ΥΠ.ΕΣ.
εγκ.91/59851/21.08.2019).
5. Ανεξάρτητος δηµοτικός σύµβουλος µπορεί να ορισθεί ή να παραµείνει Αντιδήµαρχος (παρ.6 άρθρο 66
Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 73 του Ν.4555/18 και αντικαταστάθηκε εκ νέου από την περίπτ. α'
της παρ. 4 του άρθρου 114 του Ν. 4623/19).
6.∆ηµοτικός Σύµβουλος που διαγράφηκε ή ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη 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 ( παρ.6 άρθρο 66 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 73 του Ν.4555/18 και
αντικαταστάθηκε εκ νέου από την περίπτ. α' της παρ. 4 του άρθρου 114 του Ν. 4623/19)
7.Ο ανεξαρτητοποιηθείς ή διαγραφείς δηµοτικός σύµβουλος έχει τα κατωτέρω, ενδεικτικά, δικαιώµατα:
i. Παρευρίσκεται και ψηφίζει στις συζητήσεις της ολοµέλειας του δηµοτικού συµβουλίου, καθώς δεν απολύει
τη θέση του εντός αυτής.
ii. ∆ύναται να αιτείται µαζί µε άλλους δηµοτικούς συµβούλους τη σύγκληση δηµοτικού συµβουλίου, βάσει
της διάταξης του άρθρου 67 παρ. 2 εδ. α' του ν. 3852/2010. H εν λόγω διάταξη θεσπίζει ρητά την υποχρέωση του
προέδρου του δηµοτικού συµβουλίου να καλεί τα µέλη του σε συνεδρίαση µε γραπτή πρόσκληση, όποτε το ζητήσει
το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθµού των µελών του συµβουλίου
iii. ∆ύναται να ζητά από τον δήµαρχο, την οικονοµική επιτροπή και την επιτροπή ποιότητας ζωής πληροφορίες και
συγκεκριµένα στοιχεία, που είναι χρήσιµα για την άσκηση των καθηκόντων του, βάσει του άρθρου 69 παρ. 3
του ν. 3852/2010.
iv. ∆ικαιούται να εγγραφεί ως οµιλητής και να τοποθετηθεί επί συγκεκριµένου θέµατος της ηµερήσιας
διάταξης, εντός των συνεδριάσεων του δηµοτικού συµβουλίου. (άρθρο 67 παρ.6 εδ. ζ)
v. ∆ύναται να ορισθεί αντιδήµαρχος ή να παραµείνει στη θέση αυτή, µετά την ανεξαρτητοποίηση ή διαγραφή του,
καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 59 του ν. 3852/2010.
(ΥΠ.ΕΣ. εγκ.91/59851/21.08.2019)
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Ανεξαρτητοποιηθείς σύµβουλος συµµετέχει στην εκλογή µελών του προεδρείου του δηµοτικού συµβουλίου µόνο
κατά τη β' φάση της εκλογής και όχι κατά την α' φάση, καθόσον στη φάση αυτή συµµετέχουν µόνο µέλη των
δηµοτικών παρατάξεων. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.91/59851/21.08.2019)
∆ηµοτικοί σύµβουλοι που συµµετείχαν στο διοικητικό συµβούλιο δηµοτικής κοινωφελούς επιχείρησης ως
εκπρόσωποι είτε της πλειοψηφούσας είτε της µειοψηφούσας δηµοτικής παράταξης εφόσον ανεξαρτητοποιηθούν,
παύουν πλέον να θεωρούνται εκπρόσωποι της παράταξης από την οποία προέρχονταν. Συνεπώς το
δηµοτικό συµβούλιο θα πρέπει να λάβει απόφαση για την αντικατάσταση τους ορίζοντας στη θέση τους άλλα
µέλη τα οποία να κατέχουν τις ιδιότητες που ορίζει το άρθρο 255 του Κ∆Κ.
Επισηµαίνεται, ωστόσο, ότι δεν απαγορεύεται να οριστούν από το οικείο δηµοτικό συµβούλιο ανεξαρτητοποιηθέντες
σύµβουλοι ως µέλη στο διοικητικό συµβούλιο της επιχείρησης, µε την ιδιότητά τους ως δηµότες ή κάτοικοι, που
έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές µε το αντικείµενο της επιχείρησης. (ΥΠ.ΕΣ. 49466/49058/2011/08.02.2012)
8. ∆ύο ή περισσότερες δηµοτικές παρατάξεις µπορούν να συµπράττουν, εφόσον µια από αυτές είναι η
παράταξη µε την οποία έχει εκλεγεί ο δήµαρχος (παρ. 7 αρθρ.66 Ν. 3852/10 όπως αντικαταστάθηκε από το
άρθρο 75 του Ν. 4555/18 και από την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 4623/19). Το πρακτικό για τη σύµπραξη
υποβάλλεται οποτεδήποτε εντός της θητείας της δηµοτικής αρχής και δεν ανακαλείται, συνυπογράφεται δε
τουλάχιστον από την απόλυτη πλειοψηφία των µελών κάθε παράταξης που συµπράττει και κατατίθεται στον
πρόεδρο του δηµοτικού συµβουλίου. Εάν δεν έχει εκλεγεί προεδρείο, το πρακτικό υποβάλλεται στον σύµβουλο του
συνδυασµού µε τον οποίο εξελέγη ο δήµαρχος και που έχει εκλεγεί µε τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση
ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραµµένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου. Η επικύρωση του
πρακτικού συντελείται αµελλητί από τον πρόεδρο του συµβουλίου ή, σε περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί πριν
από την εκλογή προεδρείου, από τον σύµβουλο του συνδυασµού µε τον οποίο εξελέγη ο δήµαρχος και που έχει
εκλεγεί µε τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραµµένος πρώτος κατά σειρά
στην απόφαση του δικαστηρίου. Από την κατάθεση του πρακτικού, οι συµπράττουσες παρατάξεις λογίζονται
ενιαία παράταξη, η οποία υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των συµπραττουσών
παρατάξεων και λογίζεται ως η παράταξη µε την οποία εξελέγη ο δήµαρχος, για την εφαρµογή των σχετικών
διατάξεων. Σε περίπτωση αναπλήρωσης δηµοτικού συµβούλου, ο οποίος ανήκει σε παράταξη η οποία συνέπραξε,
τη θέση του καταλαµβάνει κατά τη διαδικασία του άρθρου 55 του ν. 3852/2010, ο επόµενος κατά σειρά
αναπληρωµατικός δηµοτικός σύµβουλος του ιδίου συνδυασµού της ίδιας εκλογικής περιφέρειας, σύµφωνα µε την
απόφαση επικύρωσης της εκλογής από το αρµόδιο πρωτοδικείο, ο οποίος και καθίσταται αυτοδικαίως µέλος της
νέας παράταξης.
8. 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.
9. 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 καθώς και οι συνδικαλιστικοί, επιστηµονικοί και κοινωνικοί φορείς του ∆ήµου. Σε ∆ήµους άνω
των 50.000 κατοίκων και σε ∆ήµους πρωτευουσών νοµών η ειδική δηµόσια συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
πραγµατοποιείται µέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόµενου έτους και καλούνται, µόνον, οι θεσµοθετηµένοι συλλογικοί
φορείς της πόλεως, όπως, επιστηµονικοί, εµπορικοί, συνδικαλιστικοί και κοινωνικοί, για την ευρύτερη, δυνατή,
εκπροσώπηση των κατοίκων.
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 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
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σειρά της εκλογικής τους δύναµης. Επίσης µπορούν να πάρουν το λόγο τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και τα
µέλη των Συµβουλίων Κοινοτήτων.
6.Στη συνέχεια, κάθε φορέας, δηµότης κάτοικος ή φορολογούµενος από το 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
Γραµµατεία - Υπηρεσία ∆ηµοτικού συµβουλίου
Στο ∆ήµο και στα πλαίσια του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας, λειτουργεί υπηρεσία ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε
αρµοδιότητες διεκπεραίωσης όλων των θεµάτων, που αφορούν στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και το προεδρείο του. Η
υπηρεσία αποτελείται από τον δηµοτικό υπάλληλο ειδικό γραµµατέα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (πρακτικογράφο) και
άλλους υπαλλήλους, σύµφωνα µε τον ΟΕΥ και ανάλογα µε τις ανάγκες.
Στις αρµοδιότητες συµπεριλαµβάνονται η τήρηση του αρχείου των αποφάσεων και των λοιπών σχετικών εγγράφων,
η διεξαγωγή της αλληλογραφίας η σύνταξη των πρακτικών των συνεδριάσεων, η προώθηση και δηµοσίευση των
αποφάσεων καθώς και η ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, η ενηµέρωση των υπηρεσιών του ∆ήµου, των
δηµοτικών συµβούλων και των Προέδρων των Συµβουλίων Κοινοτήτων και των Προέδρων Κοινοτήτων επί θεµάτων
που τους αφορούν και γενικά κάθε σχετική µε τη λειτουργία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εργασία.
Επισηµαίνεται ιδιαίτερα η αρµοδιότητα της υπηρεσίας αυτής στην προώθηση των σχετικών µε τη συµµετοχή των
πολιτών στις τοπικές υποθέσεις εργασιών, όπως και των εργασιών που αφορούν στην ενηµέρωση τους σε ατοµική ή
συλλογική βάση, επί των αποφάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που τους ενδιαφέρουν, όταν αυτοί καταθέτουν
αναφορές και ερωτήσεις.
Ο υπεύθυνος για τη λειτουργία της υπηρεσίας υπάλληλος ευθύνεται για την προώθηση των αναφερόµενων θεµάτων,
ώστε οι απαντήσεις στις παραπάνω αναφορές και ερωτήσεις των πολιτών να δίνονται από το αρµόδιο όργανο µέσα
σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών.
Άρθρο 15
Ισχύς - Εφαρµογή άλλων διατάξεων - Τροποποίηση κανονισµού
1.Για 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 114Α') και του ν.
3852/2010 (ΦΕΚ 87Α'), του ν. 4555/18 ( ΦΕΚ 133Α΄)και αναλογικά οι διατάξεις του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας
(ν. 2690/1999, ΦΕΚ 45 Α').
2.Η τροποποίηση του Κανονισµού αυτού γίνεται κατόπιν αποφάσεως του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που λαµβάνεται µε
την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του.»

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 16/2021.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ
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