Αρ. Απόφασης: 54

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Χανίων συνεδρίασε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Χανίων
σήµερα την 16η Φεβρουαρίου 2011 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 6.00 µ.µ. ύστερα από την
υπ’αριθµ. 8413/10-2-2011 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου του Σώµατος
παρόντος του ∆ηµάρχου Χανίων κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΟΥΛΑΚΗ

ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αγγελάκη Ναυσικά, Αλεξανδράκης Νεκτάριος, Αµπαδιωτάκης Ελευθέριος, Αποστολάκη Νίκη,
Αρχοντάκης Γεώργιος, Αρχοντάκης Γρηγόριος, Αρχοντάκης Κωνσταντίνος, Βάµβουκας
Αναστάσιος,

Βιρβιδάκης

Κυριάκος,

Βλαζάκης Νικόλαος,

Βογιατζόγλου Χαράλαµπος,

Γεωργακάκης Γεώργιος, Γούλας Λάµπρος, ∆αµιανάκης Γεώργιος, Καραµπινάκης Νικόλαος,
Καραγιαννάκης

Εµµανουήλ,

Καστρινάκης

Βασίλειος,

Κεµεσίδης Εµµανουήλ,

Κοκκινάκη Μαρία, Κοκοτσάκης Πέτρος, Κοτζαµιχάλης Μιχαήλ, Κουρούσης Χαράλαµπος
(Μπάµπης), Κουτράκης Ιωάννης, Κυνηγός Μιχαήλ, Λειψάκης ∆ηµήτριος, Λιονάκης Μανούσος,
Μαυρεδάκης Εµµανουήλ, Μυλωνάκη Θεοχαρούλα, Ξανθουδάκης Γεώργιος, Ξυνίδης Νικόλαος,
Παπαδάκης ∆ηµήτριος,

Παπαδογιάννης

Αριστείδης,

Παπαντωνάκης

Νικόλαος,

Πουλιδάκης Γεώργιος, Πρωτοπαπαδάκης Κωνσταντίνος, Σταµατάκης Εµµανουήλ, Τσαπάκος
Γεώργιος, Φραγγεδάκης Γεώργιος, Φραγκάκης Εµµανουήλ, Φραγκογιάννη-Τσάφαρη Χριστίνη,
Χάµπας Βασίλειος,

Χαριτάκη-Μακράκη Χρυσάνθη,

Χατζάκης Ιωάννης,

Χατζηδάκη

-

Μιχαηλάκη Χρυσή, Ψαρουδακης Ανδρέας.
Ήταν όλοι παρόντες. Παραβρέθηκαν επίσης οι υπηρεσιακοί παράγοντες Ιωάννα
Τσακαλίδου, Σοφοκλής Τσιραντωνάκης, Γαβριήλ Μαρινάκης, Εµµανουήλ Νταγκουνάκης, η
νοµική σύµβουλος του ∆ήµου Ελβίρα Στασίνου και η γραµµατέας - πρακτικογράφος του
∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Γεωργία ∆ρακακάκη.
Οι υπ’αριθµ. 44/11 έως και 53/11 αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, αφού συµφώνησε
οµόφωνα το Σώµα, συζητήθηκαν εκτός ηµερήσιας διάταξης, κατά την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 54
Στη συνέχεια εισάγεται και ανακοινώνεται προς το Σώµα το ακόλουθο υπ’αριθµ. 8407/10-22011 έγγραφο του Γρ. ∆ηµάρχου, που αφορά τον Κανονισµό Λειτουργίας του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Χανίων, που έχει ως εξής:
Σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά
από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης,
µετά από πρόταση της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδος (ΚΕ∆ΚΕ), µπορεί
να εκδίδεται πρότυπος κανονισµός λειτουργίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ο οποίος
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης.
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Επειδή όµως, µέχρι σήµερα, δεν έχει δηµοσιευτεί και ενόψει της εύρυθµης λειτουργίας
του ∆.Σ. και τον ορισµό των επιτροπών του, παρακαλούµε όπως εγκρίνεται το Σχέδιο
Κανονισµού Λειτουργίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, όπως προτάθηκε από την ΚΕ∆ΚΕ.
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 (άρθρο 7 του Ν.3852/2010, «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης»,
ΦΕΚ 87 Α’). Πέραν των ανωτέρω, σε ∆ήµους άνω των 20.000 κατοίκων µετά από προκήρυξη,
επιλέγεται ο Συµπαραστάτης του ∆ηµότη και της Επιχείρησης (άρθρο 77 του Ν.3852/2010). Σε κάθε
∆ήµο λειτουργεί το Συµβούλιο ένταξης µεταναστών, ως συµβουλευτικό όργανο

(άρθρο 78 του

Ν.3852/2010) και η ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης µε συµβουλευτικές αρµοδιότητες σε δήµους άνω
των 10.000 κατοίκων (άρθρο 76 του Ν.3852/2010).

Άρθρο 2
Αρµοδιότητες
1. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο έχει γενική αρµοδιότητα να αποφασίζει για όλα τα θέµατα που αφορούν το
∆ήµο, δεν ανήκουν στις αρµοδιότητες των άλλων οργάνων του δήµου και απαριθµούνται περιοριστικά
στις διατάξεις των άρθρων 58, 72, 73, 76, 77, 78 του Ν.3852/2010 ή το ίδιο το δηµοτικό συµβούλιο
µεταβίβασε σε επιτροπή του. σύµφωνα µε τις αρχές της εγγύτητας και της επικουρικότητας µε στόχο
την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συµφερόντων και της ποιότητας ζωής των
κατοίκων του ∆ήµου,. Εκτός των ανωτέρω, 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.
2. Στις βασικές αρµοδιότητες του δηµοτικού συµβουλίου συµπεριλαµβάνονται και οι εξής:
α. Εκφράζει τις θέσεις του σε θέµατα τοπικού ενδιαφέροντος και γνωµοδοτεί όποτε δηµόσιες αρχές ή
αρµόδια όργανα ζητούν τη γνώµη του.
β. Ορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώµατα και τις εισφορές.
γ. Αποφασίζει για την δηµιουργία, τη συγχώνευση και την προσάρτηση δηµοτικών ή τοπικών
κοινοτήτων και παρέχει τη συναίνεσή του αυτή για την προσάρτηση και µε την απόλυτη πλειοψηφία του
συνόλου των µελών, εφόσον το τοπικό διαµέρισµα συνορεύει µε το ∆ήµο (άρθρο 4 του Ν.3463/2006
και άρθρο 286 του Ν.3852/2010).
δ. Αποφασίζει για την ιστορική έδρα του ∆ήµου (άρθρο 6 του Ν.3463/2006 και άρθρο 283 του
Ν.3852/2010).
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ε. Προτείνει τη µετονοµασία του ∆ήµου, τοπικών διαµερισµάτων και οικισµών προκειµένου να εκδοθεί
σχετικό Προεδρικό ∆ιάταγµα περί τούτου (άρθρο 7 του Ν.3463/2006).
στ. Αποφασίζει για την µετονοµασία των δηµοτικών οικισµών και των δηµοτικών ή τοπικών κοινοτήτων
(άρθρο 7 του Ν.3463/2006).
η . Αποφασίζει για την ονοµασία και την µετονοµασία συνοικιών, οδών και πλατειών (άρθρο 8 του
Ν.3463/2006).
ζ. Καθορίζει µε απόφασή του το σήµα που µπορεί να κάνει χρήση ο ∆ήµος, το οποίο αποτελεί
δηλωτικό στοιχείο της ιδιαιτερότητας του χώρου και συνεκτίµηση των στοιχείων που σχετίζονται µε την
ιστορία, τη µυθολογία και τα τοπικά χαρακτηριστικά της περιοχής, ύστερα από σύµφωνη γνώµη του
Συµβουλίου Τοπωνυµιών (άρθρο 9 του Ν.3463/2006).
3. Ένα (1) µήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και µέχρι την εγκατάσταση των νέων δηµοτικών
αρχών, το δηµοτικό συµβούλιο αποφασίζει µόνο για θέµατα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις
εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.
4. Το δηµοτικό συµβούλιο µπορεί µε απόφασή του, που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του
συνόλου των µελών του, η οποία πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογηµένη, για ιδιαίτερα σοβαρά θέµατα, να
αποφασίζει να ασκήσει το ίδιο αρµοδιότητες των Επιτροπών Οικονοµικών και Ποιότητας Ζωής.
5. Το δηµοτικό συµβούλιο αποφασίζει για θέµατα τα οποία τυχόν παραπέµπουν οι Επιτροπές
Οικονοµικών και Ποιότητας Ζωής σε αυτό για λήψη απόφασης, σύµφωνα µε την διαδικασία των άρθ.
72 παρ.4 και 73 παρ.4 του Ν. 3852/2010.
6. Μπορεί να µεταβιβάσει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αρµοδιότητές του σχετικές µε το αντικείµενό
της.
7. Το δηµοτικό συµβούλιο µπορεί να συγκροτεί επιτροπές, που προβλέπονται στον παρόντα
κανονισµό λειτουργίας, ή ειδικά και κατά περίπτωση για την επεξεργασία και εισήγηση συγκεκριµένων
θεµάτων. Στις εν λόγω επιτροπές εκπροσωπούνται όλες οι παρατάξεις του δηµοτικού συµβουλίου,
ενώ συµµετέχουν

και ιδιώτες µε ειδικές γνώσεις επί των προς επεξεργασία θεµάτων, καθώς και

εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων της περιοχής.

Άρθρο 3
Εκλογή Προεδρείου
(άρθρο 64 Ν.3852/2010)
1.
Την πρώτη Κυριακή του Σεπτεµβρίου της έναρξης της δηµοτικής περιόδου και την πρώτη
Κυριακή του Μαρτίου του τρίτου έτους αυτής, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συνέρχεται, ύστερα από
πρόσκληση του συµβούλου του επιτυχόντος συνδυασµού που έχει εκλεγεί µε τις περισσότερες ψήφους
και σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου, που είναι γραµµένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του
δικαστηρίου.
Στη συνεδρίαση αυτή, που προεδρεύει ο σύµβουλος που συγκάλεσε το συµβούλιο, εκλέγεται χωριστά
και µε µυστική ψηφοφορία, ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
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Ο Πρόεδρος προτείνεται από τον πλειονοψηφήσαντα συνδυασµό, ο Αντιπρόεδρος από τη µείζονα
παράταξη της µειοψηφίας και ο Γραµµατέας από τις λοιπές παρατάξεις της µειοψηφίας και σε
περίπτωση που δεν υπάρχουν προτείνεται από την παράταξη της πλειοψηφίας. Ο σύµβουλος που
προεδρεύει αναθέτει τα καθήκοντα του ειδικού γραµµατέα του συµβουλίου σε έναν από τους
υπαλλήλους του ∆ήµου (άρθρο 64 παρ.1 του 3852/2010).
Για την εκλογή του Προεδρείου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ακολουθείται η περιγραφόµενη στις παρ. 2,
3, 4, 5, 6, 7 και 8 του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010) διαδικασία και η εκάστοτε σχετική εγκύκλιος του
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.
2. Επισηµαίνεται, ότι για την εκλογή του Προεδρείου ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία:
Κατά τη συνεδρίαση που έχει οριστεί για την εκλογή του προεδρείου, ο πλειοψηφήσας συνδυασµός
εκλέγει µεταξύ των µελών του τον υποψήφιο για το αξίωµα του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Υποψήφιος για το αξίωµα αυτό εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου
των µελών του πλειονοψηφήσαντος συνδυασµού. Εάν κανείς από τους ενδιαφερόµενους δεν
συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται. Εάν και κατά τη δεύτερη
ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του πλειονοψηφήσαντος
συνδυασµού ή υπάρξει ισοψηφία, τότε διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία µεταξύ των δύο
επικρατέστερων υποψήφιων. Κατά την τρίτη ψηφοφορία εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει τη σχετική
πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Την κλήρωση διενεργεί ο
προεδρεύων σύµβουλος.
Στην ίδια συνεδρίαση γίνεται η εκλογή για την ανάδειξη του υποψηφίου για το αξίωµα του
Αντιπροέδρου και του Γραµµατέα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Οι υποψήφιοι για τα αξιώµατα αυτά
αναδεικνύονται κατά τον ίδιο τρόπο και µε την ίδια διαδικασία που ακολουθείται για την ανάδειξη του
Προέδρου, ο µεν Αντιπρόεδρος από τους συµβούλους της µείζονος µειοψηφίας ο δε Γραµµατέας από
το σύνολο των συµβούλων των λοιπών δηµοτικών παρατάξεων.
Σε περίπτωση που η µείζονα µειοψηφία δεν υποδείξει υποψήφιο Αντιπρόεδρο ή η ελάσσονα
µειοψηφία δεν υποδείξει Γραµµατέα, αυτοί υποδεικνύονται από την ελάσσονα ή τη µείζονα µειοψηφία
αντίστοιχα και σε διαφορετική περίπτωση από την πλειοψηφία.
Μετά την εκλογή των υποψηφίων για τα αξιώµατα του προεδρείου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
διενεργείται η εκλογή, από το σύνολο των συµβούλων, για την ανάδειξη του Προέδρου, του
Αντιπροέδρου και του Γραµµατέα του οργάνου. Για να εκλεγεί ο προταθείς πρέπει να συγκεντρώσει την
απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Εάν κατά την πρώτη
ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία, διενεργείται δεύτερη ψηφοφορία. Εάν και κατά τη
δεύτερη ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών, τότε
διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία κατά την οποία αρκεί η ύπαρξη πλειοψηφίας των παρόντων µελών
του δηµοτικού συµβουλίου (άρθρο 64 παρ. 2 του Ν.3852/2010).
Αντιδήµαρχοι, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, δεν µπορούν να εκλεγούν µέλη του Προεδρείου του
∆ηµοτικού Συµβουλίου.
3. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, το Συµβούλιο δεν συγκληθεί όπως ορίζει η προηγούµενη παράγραφος,
συνέρχεται χωρίς πρόσκληση την πρώτη Κυριακή του Ιανουαρίου στις 10.00 το πρωί. Αν ο σύµβουλος
του επιτυχόντος συνδυασµού που πλειοψήφησε απουσιάζει, τον αντικαθιστά ένα σύµβουλος του ίδιου
συνδυασµού, κατά τη σειρά επιτυχίας που προκύπτει από την απόφαση του δικαστηρίου, ο οποίος και
προεδρεύει στη συνεδρίαση.
4. Αν δεν επιτευχθεί εκλογή για οποιονδήποτε λόγο ή η συνεδρίαση µαταιωθεί επειδή δεν υπήρξε
απαρτία, η συνεδρίαση επαναλαµβάνεται την επόµενη Κυριακή (δεύτερη Κυριακή του Ιανουαρίου) και
εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 64 του Ν.3852/2010.
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Αν και στη δεύτερη αυτή συνεδρίαση δεν επιτευχθεί εκλογή ή η συνεδρίαση µαταιωθεί επειδή δεν
υπήρξε απαρτία, θεωρείται ότι εκλέγονται τα µέλη του προεδρείου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ανάλογα
µε την περίπτωση ως εξής:
Πρόεδρος και Γραµµατέας θεωρείται ότι εκλέγονται, αντίστοιχα, οι σύµβουλοι του επιτυχόντος
συνδυασµού που έλαβαν κατά σειρά τους περισσότερους σταυρούς προτίµησης, σύµφωνα µε τη
δικαστική απόφαση που τους ανακήρυξε. Αντιπρόεδρος θεωρείται ότι εκλέγεται ο σύµβουλος του
πρώτου επιλαχόντος συνδυασµού της µειοψηφίας που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς
προτίµησης, σύµφωνα µε την ίδια δικαστική απόφαση.
5. Τα πρακτικά της εκλογής διαβιβάζονται µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών από τη διενέργεια της
εκλογής στον Ελεγκτή Νοµιµότητας, ο οποίος αυτεπάγγελτα ή ύστερα από προσφυγή δηµότη ενώπιον
του, η οποία ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσµίας πέντε (5) ηµερών, από τη διενέργεια της
εκλογής, αποφαίνεται, µέσα σε πέντε (5) ηµέρες το αργότερο αφότου παρέλαβε τα πρακτικά, για τη
νοµιµότητα της εκλογής.
6. Αν ακυρωθεί οποιαδήποτε εκλογή για τα ανωτέρω αξιώµατα, επαναλαµβάνεται την πρώτη Κυριακή,
πέντε (5) ηµέρες µετά την παραλαβή της ακυρωτικής απόφασης.
7. Η παραίτηση από τα αξιώµατα του προεδρείου υποβάλλεται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και γίνεται
οριστική αφότου πληρωθεί η αντίστοιχη θέση. Ο παραιτούµενος παραµένει σύµβουλος και δεν µπορεί
να επανεκλεγεί στο ίδιο αξίωµα στην ίδια πενταετία. Στην ίδια συνεδρίαση το συµβούλιο, µετά την
αποδοχή της παραίτησης, προβαίνει κατά περίπτωση στην εκλογή νέου Προέδρου, Αντιπροέδρου και
Γραµµατέα εφαρµοζόµενης της ανωτέρω διαδικασίας. Εάν σύµβουλος εκλεγεί Αντιπρόεδρος ή
Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου δεν έχει κώλυµα συµµετοχής στις διάφορες επιτροπές του
∆ηµοτικού Συµβουλίου.
8. Η εκλογή στη θέση του αντιπροέδρου και του γραµµατέα του δηµοτικού συµβουλίου δεν συνεπάγεται
κώλυµα συµµετοχής στις επιτροπές του δηµοτικού συµβουλίου.

Άρθρο 4
Σύγκληση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
(άρθρο 67 Ν.3852/2010)
1.

Το δηµοτικό συµβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του προέδρου τουλάχιστον µία φορά
το µήνα.

2.

Ο πρόεδρος καλεί επίσης το συµβούλιο σε συνεδρίαση µε γραπτή πρόσκληση, στην οποία
αναφέρονται τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, όποτε το ζητήσει ο δήµαρχος ή η οικονοµική επιτροπή
ή η επιτροπή ποιότητας ζωής ή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθµού των µελών του
συµβουλίου ή το σύνολο των συµβούλων της µειοψηφίας. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις απαιτείται
γραπτή αίτηση, στην οποία αναφέρονται τα θέµατα που θα συζητηθούν. Στις ίδιες περιπτώσεις δεν
µπορεί να επανυποβληθεί αίτηµα για το ίδιο θέµα, πριν παρέλθουν δύο (2) µήνες, αφότου εκδόθηκε
απορριπτική απόφαση του συµβουλίου, εκτός εάν γίνεται επίκληση νεότερων στοιχείων.
Αν κατά τον υπολογισµό του ενός τρίτου (1/3) προκύπτει δεκαδικός αριθµός, τότε ο αριθµός αυτός
στρογγυλοποιείται στην αµέσως µεγαλύτερη µονάδα, εφόσον πρόκειται για υποδιαίρεση µεγαλύτερη ή
ίση του ηµίσεως (0,5).
Αν το συµβούλιο δεν προσκληθεί το αργότερο µέχρι την έκτη ηµέρα από την υποβολή της αίτησης,
συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση εκείνων που υπέβαλαν την αίτηση και αποφασίζει για τα θέµατα,
για τα οποία είχε ζητηθεί η σύγκληση του.
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3.

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
προέδρου µε απόφαση του Ελεγκτή Νοµιµότητας, σύµφωνα µε την Πειθαρχική διαδικασία του άρθρου
234 του Ν.3852/2010.

4.

Η πρόσκληση δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήµου. Η πρόσκληση επιδίδεται ή γνωστοποιείται
στους συµβούλους τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµέρα που ορίζεται για τη
συνεδρίαση.
∆ηµοτικός σύµβουλος, που δεν κατοικεί στη διοικητική περιφέρεια του δήµου, οφείλει αµέσως µετά την
εγκατάσταση των δηµοτικών αρχών να δηλώσει στον πρόεδρο του δηµοτικού συµβουλίου τη
διεύθυνση κατοικίας του και να ορίσει µε την ίδια δήλωση αντίκλητο στην έδρα του δήµου, στον οποίο
επιδίδονται οι προσκλήσεις για τις συνεδριάσεις του δηµοτικού συµβουλίου, καθώς και να ορίσει µε την
ίδια δήλωση οποιοδήποτε, κατά την επιλογή του, πρόσφορο µέσο για τη γνωστοποίηση των ανωτέρω
προσκλήσεων. Αν δεν ορίζεται αντίκλητος ή πρόσφορο µέσο για τη γνωστοποίηση, αρκεί η δηµοσίευση
της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του δήµου.

5.

Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή 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.

6.

Στις συνεδριάσεις του συµβουλίου προσκαλείται ο δήµαρχος, αλλιώς η συνεδρίαση είναι άκυρη. Ο
δήµαρχος µετέχει στις συζητήσεις του συµβουλίου χωρίς ψήφο. Έχει το δικαίωµα να εκφράζει τις
απόψεις του κατά προτεραιότητα. Όταν ο δήµαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται νοµίµως.
Στην περίπτωση όµως αυτή ο αναπληρωτής δεν στερείται του δικαιώµατος της ψήφου κατά τη λήψη
αποφάσεων από το συµβούλιο.

7.

Στις συνεδριάσεις των δηµοτικών συµβουλίων λαµβάνουν το λόγο, εκτός του δηµάρχου και του
αρµόδιου αντιδηµάρχου, οι επικεφαλής των παρατάξεων και ειδικοί αγορητές ανά θέµα, που ορίζονται
από τις παρατάξεις µε σχετική γραπτή δήλωσή τους στο προεδρείο πριν την έναρξη της συνεδρίασης.
Με τον ίδιο τρόπο µπορούν να εγγραφούν ως οµιλητές και δηµοτικοί σύµβουλοι που επιθυµούν να
τοποθετηθούν ανά θέµα.

8.

Ο Πρόεδρος καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη. Στην ηµερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά
και όλα τα θέµατα που προτείνει ο δήµαρχος, η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και η Οικονοµική
Επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας ζωής. Το δηµοτικό συµβούλιο έχει δικαίωµα να αποφασίζει, µετά
από σχετική πρόταση-εισήγηση του προέδρου ή του δηµάρχου ή συµβούλου επικεφαλής δηµοτικής
παράταξης και χωρίς συζήτηση, µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών του, ότι
ένα θέµα, το οποίο δεν είναι γραµµένο στην ηµερήσια διάταξη, είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να
πάρει απόφαση γι` αυτό µε την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεµάτων της
ηµερήσιας διάταξης. Κατά προτεραιότητα και πάντα µετά τον δήµαρχο εκφράζουν τις απόψεις τους οι
επικεφαλής των παρατάξεων, σύµφωνα µε τη σειρά εκλογής.

9.

Στις συνεδριάσεις του δηµοτικού συµβουλίου προσκαλούνται οι πρόεδροι των τοπικών και
δηµοτικών κοινοτήτων, καθώς και ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας όταν στην ηµερήσια διάταξη
περιλαµβάνονται ειδικά θέµατα, που αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητες. Για τα θέµατα αυτά, τα
ανωτέρω πρόσωπα µετέχουν στη συζήτηση µε δικαίωµα ψήφου. Σε περίπτωση µη πρόσκλησης, η
σχετική απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου είναι άκυρη.

10.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το δηµοτικό συµβούλιο µπορεί να συνεδριάζει, εκτός της έδρας του, στις
τοπικές και δηµοτικές κοινότητες, ύστερα από απόφαση των τριών πέµπτων (3/5) του συνόλου των
µελών του.

Άρθρο 5
Τόπος συνεδρίασης
1. Οι συνεδριάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου είναι δηµόσιες και γίνονται στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα υπό
την προεδρία του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ή του Αντιπροέδρου, που τον αναπληρώνει
νόµιµα.
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2. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε πλειοψηφία των τεσσάρων πέµπτων (4/5) των µελών του και µε
αιτιολογηµένη απόφαση, η οποία απαγγέλλεται σε δηµόσια συνεδρίαση, µπορεί να συνεδριάζει
κεκλεισµένων των θυρών.
3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µπορεί µε την πλειοψηφία του συνόλου των µελών
του να αποφασίζει να συνεδριάζει µόνιµα ή κατά περίπτωση σε άλλο κατάλληλο οίκηµα της έδρας, αν
κρίνει ότι το ∆ηµοτικό Κατάστηµα είναι ακατάλληλο ή δεν επαρκεί για τη συγκεκριµένη περίπτωση.

Άρθρο 6
Απαρτία – Λήψη αποφάσεων
1.

Προϋπόθεση της απαρτίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου είναι να έχουν κληθεί νόµιµα εγκαίρως και
κανονικώς, όλα τα µέλη του οργάνου, ώστε να µετάσχουν στη συνεδρίαση. Η έλλειψη κλήσεως ή η
έλλειψη νοµίµου επιδόσεως ή µη εγκαίρου θεραπεύονται µόνον µε την προσέλευση και τη συµµετοχή
στη συνεδρίαση του µη κληθέντος.

2.

Το Συµβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόν το ήµισυ πλέον ενός του αριθµού των µελών του.

3.

Αν µετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις το Συµβούλιο δεν έχει απαρτία, συνεδριάζει ύστερα από τρίτη
πρόσκληση και λαµβάνει αποφάσεις µόνο για τα θέµατα που είχαν εγγραφεί στην αρχική ηµερήσια
διάταξη, εφόσον τα µέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού
αριθµού των µελών του. Στην τρίτη πρόσκληση γίνεται ειδική αναφορά των ανωτέρω.

4.

Η νόµιµη συγκρότηση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου παύει να υπάρχει για όσο χρόνο εκλείπουν οι
προϋποθέσεις της νοµίµου συγκροτήσεως όπως επήλθε µε την εγκατάσταση των µελών του οργάνου.
Στην περίπτωση που επήλθε θάνατος, παραίτηση, έκπτωση κλπ. µέλους ∆ηµοτικού Συµβουλίου η
νόµιµη συγκρότηση αποκαθίσταται µόνον µε την εγκατάσταση του νέου τακτικού µέλους.

5.

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο είναι διοικητικό όργανο και ως προς τα ζητήµατα της λειτουργίας του
εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Ν. 2690/1999, εφ’ όσον µε τις ειδικές διατάξεις του ∆ΚΚ και
του Ν.3852/2010 δεν ρυθµίζονται ειδικά τα ζητήµατα αυτά. Συνεπώς για όσα θέµατα δεν ρυθµίζονται
ειδικώς από τον Κ∆Κ και τον Ν.3852/2010 όπως ισχύουν, εφαρµόζονται συµπληρωµατικά οι διατάξεις
του Ν.2690/1999, καθώς και οι διατάξεις του Ν.3861/2010.

6.

Οι αποφάσεις λαµβάνονται µε ψηφοφορία για κάθε θέµα ξεχωριστά, κατά την οποία τάσσονται οι
σύµβουλοι υπέρ της µιας ή της άλλης διαµορφωθείσας γνώµης. Υπάρχουν δύο ειδών ψηφοφορίες, η
φανερή και η µυστική. Η φανερή ψηφοφορία αποτελεί τον κανόνα στα ∆ηµοτικά Συµβούλια και γίνεται
µε ονοµαστική κλήση κάθε συµβούλου, ο οποίο δηλώνει ότι ψηφίζει υπέρ ή κατά της πρότασης. Όπου
στο Νόµο δεν αναφέρεται το είδος της ψηφοφορίας, αυτή είναι φανερή. Η µυστική ψηφοφορία γίνεται µε
ψηφοδέλτια και ακολουθείται µόνο στις περιπτώσεις, που ρητά προβλέπονται από το νόµο. Κατ’ αυτή,
αν διαπιστωθεί ψηφοδέλτια να περιέχουν διακριτικά σηµεία που παραβιάζουν το απόρρητο της
ψηφοφορίας, αυτά ακυρώνονται. Η µυστική ψηφοφορία επαναλαµβάνεται, αν σ’ αυτή δεν 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.
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7.

Η λευκή ψήφος ή η άρνηση ψήφου ή η δήλωση απουσίας κάποιου µέλους προκειµένου να αρνηθεί
ψήφο, µετρούν ως αρνητικές ψήφοι και το µέλος λογίζεται παρόν.

8.

Τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που ήταν παρόντα κατά την έναρξη (κατά την εκφώνηση των
ονοµάτων) και µε την παρουσία τους διαπιστώθηκε η απαρτία, θεωρούνται παρόντα µέχρι το τέλος της
συνεδρίασης ως προς την ύπαρξη της απαρτίας. Επίσης απαρτία θεωρείται ότι επιτεύχθηκε για όλα τα
θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερησία διάταξη. Στην περίπτωση αυτή προκειµένου να ληφθεί
απόφαση, για κάθε συγκεκριµένο θέµα, η απαιτούµενη πλειοψηφία δεν υπολογίζεται επί των
πραγµατικά παρόντων µελών κατά την ψηφοφορία αλλά µε βάση τον αριθµό των µελών που
απαιτούνται για την απαρτία.

Άρθρο 7
Πρακτικά συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Στη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, όπως και στην περίπτωση µαταίωσής της, τηρούνται
πρακτικά µε ευθύνη του Γραµµατέα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και του δηµοτικού υπαλλήλου που έχει
οριστεί για το σκοπό αυτό.
Στα πρακτικά καταχωρούνται οι συζητήσεις, ψηφοφορίες, αποφάσεις και µειοψηφούσες γνώµες.
Τα πρακτικά καταρτίζονται µε τη βοήθεια µαγνητοφωνικής συσκευής ή «βίντεο» ή µε κάθε άλλο
πρόσφορο ηλεκτρονικό µέσο. Ο εκτελών χρέη ειδικού γραµµατέα δηµοτικός υπάλληλος, τηρεί
παράλληλα και πρόχειρα συνοπτικά πρακτικά.
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.
Αν σε κάποια συνεδρίαση δεν είναι δυνατή η χρήση µαγνητοφωνικής συσκευής ή «βίντεο», τα
πρόχειρα πρακτικά που τηρούνται αντιγράφονται σε φύλλα χαρτιού, µονογράφονται από τον Πρόεδρο
και αριθµούνται, σε τρόπο ώστε η αρίθµησή τους να αποτελεί συνέχεια της αρίθµησης των
αποµαγνητοφωνηµένων ή αποµαγνητοσκοπηµένων κειµένων και βιβλιοδετούνται µαζί µε αυτά.
Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα µέλη που µετέχουν στη συνεδρίαση. Η άρνηση υπογραφής
και η αιτία της αναφέρονται στα πρακτικά, αφού προηγουµένως ο αρνηθείς να υπογράψει ∆ηµοτικός
Σύµβουλος, καταθέσει εγγράφως τους λόγους της άρνησής του. Τότε η υπογραφή των πρακτικών δεν
επηρεάζει το κύρος της απόφασης.
Τα πρακτικά της κάθε συνεδρίασης, όπως και κάθε απόφασης, παίρνουν αύξοντα αριθµό. Κάθε
πρώτη (1η) του χρόνου ξεκινάει καινούρια αρίθµηση.
Οι αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που αφορούν θέµατα που προβλέπονται στις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 225 του Ν.3852/2010, αποστέλλονται µέσα σε προθεσµία δέκα πέντε (15)
ηµερών από τη συνεδρίαση στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας, µαζί µε αντίγραφο του πρακτικού
δηµοσίευσης και αναγκαία έγγραφα στοιχεία, για την νόµιµη έκδοση αντιγράφων.
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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 8
∆ηµοσίευση των αποφάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

1. Οι ατοµικού περιεχοµένου πράξεις δηµοσιεύονται µε την ανάρτηση του πίνακα στο ∆ηµοτικό
Κατάστηµα (τρεις ηµέρες µετά τη συνεδρίαση του δηµοτικού συµβουλίου) υπό µορφή περιλήψεως των
θεµάτων. Οι κανονιστικού περιεχοµένου αποφάσεις δηµοσιεύονται σε ολόκληρο κείµενο στο δηµοτικό
κατάστηµα, δηλαδή µέσα σε τρεις ηµέρες από τη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου πρέπει η
αρµόδια υπηρεσία του Προέδρου να τις γράψει και να δηµοσιεύσει ολόκληρο το κείµενο της απόφασης,
ενώ απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η σύνταξη του πρακτικού

δηµοσίευσης, το οποίο και

υπογράφεται από τον υπάλληλο. Η µη δηµοσίευση των αποφάσεων κατά τον ανωτέρω τρόπο συνιστά
παράβαση ουσιώδους τύπου, δεδοµένου ότι αυτή αποτελεί συστατικό στοιχείο της νόµιµης υπόστασής
τους, ενώ η τήρηση ή µη αυτού ελέγχεται αυτεπάγγελτα από τον ακυρωτικό δικαστή .
2. Οι κανονιστικού περιεχοµένου αποφάσεις που αφορούν στην επιβολή φόρων, τελών, δικαιωµάτων,
εισφορών και προσωπικής εργασίας, πέραν της ανωτέρω δηµοσιεύσεως δηµοσιεύονται εντός 5
ηµερών από της ηµέρας λήψεως αυτών, ολόκληρες στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα και συντάσσεται
πρακτικό δηµοσιεύσεως, ενώπιον δύο µαρτύρων.

Περίληψη αυτών δηµοσιεύεται σε µια ηµερήσια

εφηµερίδα που εκδίδεται στον δήµο ή αν δεν υπάρχει ηµερήσια εφηµερίδα σε εβδοµαδιαία .
3. Από τις διατάξεις του Ν. 3861/2010, προβλέπεται ειδικός τρόπος δηµοσίευσης των αποφάσεων του
∆ηµοτικού Συµβουλίου στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. Η καταχώρηση στην ιστοσελίδα του ∆ήµου όλων
των αποφάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου είναι υποχρεωτική. Απόφαση µη δηµοσιευόµενη είναι
άκυρη.

Άρθρο 9
Λειτουργία ∆ηµοτικού Συµβουλίου
1. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου διευθύνει τη συζήτηση και λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για την
ευταξία της συνεδρίασης, έχοντας τη δυνατότητα να ζητήσει ακόµα και την αποβολή όποιου
διαταράσσει τη συνεδρίαση.
2. Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται νοµίµως, κατά την παρ. 2 του άρθρου 69 του
Ν.3852/2010, από τον Αντιπρόεδρο. Αν απουσιάζει ή κωλύεται και ο Αντιπρόεδρος, όποιος από τους
παρόντες συµβούλους του επιτυχόντος συνδυασµού έχει εκλεγεί µε τις περισσότερες ψήφους και σε
ισοψηφία όποιος είναι πρώτος στην απόφαση του ∆ικαστηρίου, ασκεί καθήκοντα Προέδρου.
3. Στις συνεδριάσεις του συµβουλίου προσκαλείται ο δήµαρχος, αλλιώς η συνεδρίαση είναι άκυρη. Ο
δήµαρχος µετέχει στις συζητήσεις του συµβουλίου χωρίς ψήφο. Έχει το δικαίωµα να εκφράζει τις
απόψεις του κατά προτεραιότητα. Όταν ο δήµαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται νοµίµως.
Στην περίπτωση όµως αυτή ο αναπληρωτής δεν στερείται του δικαιώµατος της ψήφου κατά τη λήψη
αποφάσεων από το συµβούλιο.

4. Μετά την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος ανακοινώνει στο σώµα κάθε έγγραφο που απευθύνεται
στο Συµβούλιο.
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5. Στη συνέχεια, ο ∆ήµαρχος µπορεί να προβεί σε οποιαδήποτε ανακοίνωση, ενηµέρωση ή πρόταση προς
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
6. Μετά το ∆ήµαρχο, οι επικεφαλείς των δηµοτικών παρατάξεων της µειοψηφίας, κατά τη σειρά της
δυνάµεώς τους, και στην συνέχεια οι λοιποί ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι και οι συµµετέχοντες Πρόεδροι των
∆ηµοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας (όταν έχουν
θέµατα της ∆ηµοτικής ή Τοπικής Κοινότητας), µπορούν 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 το ∆ήµαρχο, το Προεδρείο του ∆.Σ., 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.
7. Οι προτάσεις που τυχόν υποβλήθηκαν από τους αναφεροµένους 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. Ο χρόνος για τη
συζήτηση των εκτός ηµερήσιας διάταξης θεµάτων δεν µπορεί να ξεπερνά τη µία ώρα.
8. Ακολουθεί η συζήτηση επί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. Τα θέµατα τα εισηγείται ο ∆ήµαρχος ή
ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος, η παρουσία του οποίου είναι αναγκαία στη συνεδρίαση.
9. Στις συνεδριάσεις των δηµοτικών συµβουλίων λαµβάνουν το λόγο, εκτός του δηµάρχου και του
αρµόδιου αντιδηµάρχου, οι επικεφαλής των παρατάξεων και ειδικοί αγορητές ανά θέµα, που ορίζονται
από τις παρατάξεις µε σχετική γραπτή δήλωση τους στο προεδρείο πριν την έναρξη της συνεδρίασης.
Με τον ίδιο τρόπο µπορούν να εγγραφούν ως οµιλητές και δηµοτικοί σύµβουλοι που επιθυµούν να
τοποθετηθούν ανά θέµα.
10. Στις συνεδριάσεις του δηµοτικού συµβουλίου προσκαλούνται οι πρόεδροι των τοπικών και δηµοτικών
κοινοτήτων, καθώς και ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας όταν στην ηµερήσια διάταξη
περιλαµβάνονται ειδικά θέµατα, που αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητες. Για τα θέµατα αυτά, τα
ανωτέρω πρόσωπα µετέχουν στη συζήτηση µε δικαίωµα ψήφου. Σε περίπτωση µη πρόσκλησης, η
σχετική απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου είναι άκυρη.
11. Η εισήγηση σε κάθε θέµα δεν µπορεί χρονικά να ξεπερνά τα δέκα λεπτά της ώρας. Η διάρκεια της
πρωτοµιλίας δεν ξεπερνά τα πέντε λεπτά της ώρας.
12. Ανάλογα µε το θέµα που συζητείται, ο Πρόεδρος έχει το δικαίωµα να καλεί στη συνεδρίαση ∆ηµοτικούς
Υπαλλήλους, εκπροσώπους φορέων ή ιδιώτες, προκειµένου να συµβάλουν µε τις τοποθετήσεις τους
στην καλύτερη διαµόρφωση της απόφασης. Τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις, έπονται της εισήγησης
και προηγούνται των τοποθετήσεων των οµιλητών.
13. Αφού εξαντληθεί ο κατάλογος των οµιλητών µε τις πρωτοµιλίες, ο Πρόεδρος διατυπώνει την οριστική
πρόταση προς ψήφιση του θέµατος, όπως διαµορφώθηκε µε τις τροπολογίες που πιθανόν έχουν
επέλθει. Επί της τελικής αυτής πρότασης, έχουν δικαίωµα να δευτερολογήσουν όσοι µίλησαν , χωρίς
να ξεπεράσουν τα τρία λεπτά της ώρας. Σε κάθε περίπτωση, ο ∆ήµαρχος κατά τη διάρκεια της
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συζήτησης µπορεί να λαµβάνει το λόγο κατά προτεραιότητα απέναντι σε κάθε άλλον και να εκφράζει τις
απόψεις του. Ο εισηγητής, εφόσον κρίνει απαραίτητο, δευτερολογεί για πέντε λεπτά της ώρας. Τέλος,
µετά την εξάντληση των θεµάτων, ο Πρόεδρος επαναλαµβάνει την πρόταση ή τις προτάσεις και γίνεται
ψηφοφορία.
14. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης των θεµάτων , οι οµιλητές που τοποθετούνται απευθύνονται προς το
σώµα και όχι προσωπικά. Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι εκφράζονται κατά συνείδηση, αποσκοπούντες στην
εξυπηρέτηση των δηµοτών και του ∆ήµου γενικότερα.

15. Ο οµιλητής δεν διακόπτεται παρά µόνο αν εκφεύγει του θέµατος ή εκτρέπεται σε προσωπικές
επιθέσεις και ύβρεις. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος δικαιούται να τον διακόψει ή και να
του αφαιρέσει το λόγο.
16. Όποιος ζητήσει να απαντήσει σε προσωπικό ζήτηµα που δηµιουργήθηκε στη διάρκεια της συνεδρίασης
του δίδεται από τον πρόεδρο ο λόγος, αφού προσδιορίσει επακριβώς το προσωπικό ζήτηµα σε ένα
λεπτό και η οµιλία του δεν µπορεί να ξεπεράσει τα τρία λεπτά.
17. Στις συνεδριάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου προσκαλούνται οι Πρόεδροι των Τοπικών / ∆ηµοτικών
Κοινοτήτων, καθώς και ο εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας, όταν στην ηµερήσια διάταξη
περιλαµβάνονται ειδικά θέµατα που αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητες. Για τα ειδικά αυτά θέµατα, τα
ως άνω πρόσωπα µετέχουν στη συζήτηση µε δικαίωµα ψήφου. Σε περίπτωση µη πρόσκλησής τους
η σχετική απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου είναι άκυρη.

Άρθρο 10
∆ηµοσιότητα των συνεδριάσεων - Αναφορές – Προτάσεις - Πληροφόρηση Πολιτών

1. Οι συνεδριάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου είναι δηµόσιες. Η παρουσία των φορέων και πολιτών στις
συνεδριάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου αποτελεί λειτουργική συνέπεια του δηµόσιου χαρακτήρα των
συνεδριάσεών του. Οι ενδιαφερόµενοι για τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης ειδοποιούνται µε φροντίδα
του Προεδρείου.
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 καθένα 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 αίτησή τους, λαµβάνουν κυρωµένα
αντίγραφα συγκεκριµένων πρακτικών και αποφάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Σε περίπτωση που
είναι δυσχερής η έκδοση αντιγράφων, τίθενται τα παραπάνω στοιχεία σε πλήρη γνώση των αιτούντων
για ενηµέρωση τους.
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.
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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.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εξασφαλίζει στους δηµότες πλήρη πληροφόρηση για τα, κάθε είδους,
προβλήµατα της περιφέρειας του, καθώς και για τη δραστηριότητα του, αναφορικά µε την αντιµετώπιση
και λύση των προβληµάτων αυτών.

Άρθρο 11
Υποχρεώσεις και δικαιώµατα ∆ηµοτικών Συµβούλων
(άρθρο 68 Ν.3852/2010)
1. Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι έχουν υποχρέωση να µετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου και των επιτροπών, στις οποίες τους έχει εκλέξει το Συµβούλιο, καθώς και να εκτελούν τα
λοιπά καθήκοντά τους που προβλέπει ο νόµος.
Έχουν επίσης υποχρέωση, µέσα στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, να εκτελούν µε επιµέλεια κάθε
εργασία που τους αναθέτει νόµιµα το Συµβούλιο.
2. Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος εκφράζει τη γνώµη του και ψηφίζει κατά συνείδηση, αποβλέποντας πάντοτε
στην εξυπηρέτηση του συµφέροντος του συνόλου των δηµοτών.
3. Αν ένας σύµβουλος απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, µπορεί να τεθεί σε αργία κατά τις διατάξεις του άρθρου 234 του Ν.3852/2010 και σε
περίπτωση υποτροπής, κηρύσσεται έκπτωτος. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κινεί τη σχετική
διαδικασία.
4. Αν ένας σύµβουλος δεν εκτελεί τις υποχρεώσεις του για διάστηµα που υπερβαίνει τους τρεις (3)
συνεχείς µήνες µέσα στο έτος, χωρίς την άδεια του Συµβουλίου, µπορεί να του επιβληθεί ποινή
έκπτωσης κατά τις διατάξεις του Ν.3852/2010.
5. ∆ηµοτικός Σύµβουλος δεν µπορεί να µετάσχει στη συζήτηση ενός θέµατος ή στην κατάρτιση
αποφάσεως του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ή να συµµετέχει σε γνωµοδοτικά συλλογικά όργανα, τα οποία
γνωµοδοτούν για θέµα που θα εισαχθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, εφόσον ο ίδιος, ο/η σύζυγός του ή
συγγενής του έως το δεύτερο βαθµό εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας ή πρόσωπο προς το οποίο διατηρεί
στενό δεσµό έχει υλικό ή ηθικό συµφέρον.
6. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου υποχρεούται να ενηµερώνει γραπτώς τον Ελεγκτή
Νοµιµότητας για κάθε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας συµβούλου σε τρεις (3) 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 ∆ηµοτικού Συµβουλίου αποτελεί σοβαρή παράβαση καθήκοντος.
7. Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος δικαιούται να θέσει θέµα διαδικασίας κατά τη συζήτηση, αν κατά την κρίση του
παραβιάζεται ο Κανονισµός Λειτουργίας από τον Πρόεδρο ή άλλο µέλος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και
να ζητήσει να αποφανθεί το Συµβούλιο. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος θέτει άµεσα το θέµα για
ψήφιση και το Συµβούλιο αποφαίνεται χωρίς αγορεύσεις και διαλογικές συζητήσεις.
8. Αν κατά τη διαδικασία της συνεδρίασης δηµιουργηθούν θόρυβοι που παρακωλύουν την οµαλή
συνέχισή της, ο Πρόεδρος προειδοποιεί ότι θα τη διακόψει και αν η ίδια κατάσταση συνεχιστεί, ο
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Πρόεδρος διακόπτει τη συνεδρίαση για ορισµένη ώρα, που την ανακοινώνει στο σώµα. Κατά τη
διακοπή οι δηµοτικοί 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.
9. Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι µπορούν να ζητούν δια του Προέδρου, από το ∆ήµαρχο, την Οικονοµική
Επιτροπή 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. Επίσης, οι ∆ηµοτικοί 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 ∆ηµοτικό Σύµβουλο, απαντά ο ∆ήµαρχος ή ο Αντιδήµαρχος που θα
ορίσει ο ίδιος και η συζήτηση δεν γενικεύεται.

Άρθρο 12
Σύσταση Επιτροπών ∆ηµοτικού Συµβουλίου
(άρθρο 70 Ν.3852/2010)

1. Στο ∆ήµο συστήνονται οι ακόλουθες Επιτροπές:
α)MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM.
β)MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM.
γ)MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM.
δ)MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM.
ε)MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM..
2.

Η συγκρότηση των Επιτροπών αυτών γίνεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και
λειτουργούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 70 του Ν.3852/2010, του παρόντος άρθρου και του
ν. 2690/1999.

3.

Οι επιτροπές αποτελούνται από .... έως .... µέλη, τα οποία είναι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, ιδιώτες και
υπάλληλοι του δήµου, που προτείνονται από όλες τις δηµοτικές παρατάξεις.

4.

Στις Επιτροπές προεδρεύει ∆ηµοτικός Σύµβουλος που ορίζεται µε την απόφαση της συγκρότησης.
Σε αυτές µετέχουν σύµβουλοι που προτείνονται από όλες τις δηµοτικές παρατάξεις του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, υπάλληλοι της αρµόδιας διεύθυνσης του ∆ήµου, καθώς και ιδιώτες εµπειρογνώµονες στα
θέµατα της επιτροπής και εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων της περιοχής.

5.

Θέµατα που έχουν εγγραφεί στην ηµερήσια διάταξη µπορούν, µετά από πρόταση του ∆ηµάρχου,
να παραπεµφθούν σε Επιτροπή, µόνο µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία και καθορίζει
και την προθεσµία για την υποβολή της σχετικής µελέτης ή εισήγησης. Τα θέµατα που εισάγει προς
συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή ή η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, δεν παραπέµπονται σε Επιτροπή.
Επίσης, ο Πρόεδρος µπορεί να παραπέµπει σε Επιτροπή οποιοδήποτε άλλο θέµα, πριν αυτό εγγραφεί
προς συζήτηση στην ηµερήσια διάταξη.

6. Οι Επιτροπές βρίσκονται σε απαρτία και συνεδριάζουν νόµιµα, όταν τα παρόντα µέλη είναι
περισσότερα από τα απόντα. Λαµβάνουν από τις υπηρεσίες του ∆ήµου 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 Επιτροπής.
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7. Ειδικά για τους τουριστικούς ∆ήµους συγκροτείται Επιτροπή για την επεξεργασία και εισήγηση στο
∆ηµοτικό Συµβούλιο, θεµάτων τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του ∆ήµου.

Άρθρο 13
∆ηµοτικές παρατάξεις
(άρθρο 66 Ν.3852/2010)

1. Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι έχουν απεριόριστο το δικαίωµα της γνώµης και της ψήφου κατά συνείδηση.
2. Τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου διακρίνονται σε δηµοτικές παρατάξεις, ανάλογα µε το συνδυασµό
που έχουν εκλεγεί, εφόσον αυτός ο συνδυασµός έχει εκλέξει τουλάχιστον ένα σύµβουλο.
3. Μέλος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µπορεί µε γραπτή δήλωσή του προς το Προεδρείο να
ανεξαρτητοποιηθεί από τη δηµοτική παράταξη, µε την οποία έχει εκλεγεί. Επίσης, εάν η δηµοτική
παράταξη έχει τουλάχιστον τρία µέλη, µπορεί µε αιτιολογηµένη απόφαση και µε πλειοψηφία των δύο
τρίτων (2/3) να διαγράψει σύµβουλο που είναι µέλος της.
4. Οι εκπρόσωποι των δηµοτικών παρατάξεων λαµβάνουν το λόγο στις συνεδριάσεις του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου αµέσως µετά το ∆ήµαρχο και κατά προτεραιότητα έναντι των λοιπών ∆ηµοτικών
Συµβούλων, προκειµένου να προβούν σε ανακοινώσεις ή προτάσεις προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ή να
απευθύνουν ερωτήσεις ή να ζητούν ενηµέρωση και συγκεκριµένα στοιχεία για την άσκηση των
καθηκόντων τους από το ∆ήµαρχο, το Προεδρείο

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, τη ∆ηµαρχιακή

Επιτροπή και τους Αντιδηµάρχους.
5. Στις επιτροπές που συστήνονται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, για τη µελέτη και εισήγηση
εξειδικευµένων θεµάτων, συµµετέχουν εκπρόσωποι όλων των δηµοτικών παρατάξεων, που
προτείνονται από αυτές.
6. Οι εκπρόσωποι των δηµοτικών παρατάξεων συνεργάζονται µε τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου και το ∆ήµαρχο, προκειµένου να υπάρχει η διευκόλυνση της λειτουργίας των δηµοτικών
παρατάξεων µε ενηµερώσεις και παροχή συγκεκριµένων στοιχείων από τις υπηρεσίες του ∆ήµου.
Επίσης, ο ∆ήµαρχος οφείλει να παρέχει τις πληροφορίες που ζητούν οι εκπρόσωποι των δηµοτικών
παρατάξεων από τον ίδιο ή τη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή, εντός µηνός.
7. Το µέλος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε από την παράταξή του
δεν µπορεί να ενταχθεί σε άλλη παράταξη και δεν µπορεί να εξακολουθήσει να είναι µέλος του
Προεδρείου ή της Οικονοµικής Επιτροπής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, όπου εκλέχτηκε ως µέλος
της παράταξης από την οποία ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε, καθώς και να ορισθεί ή να
παραµείνει αντιδήµαρχος κατά τη διάρκεια της θητείας του. Είναι δυνατή, όµως, η επανένταξή του στην
παράταξη από την οποία ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε, 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.
8. Για την αποδοτικότερη λειτουργία των δηµοτικών παρατάξεων η ∆ηµοτική Αρχή οφείλει να παραχωρεί
σε αυτές κατάλληλα εξοπλισµένο χώρο, καθώς και γραµµατειακή υποστήριξη.

Άρθρο 14
Τοπικά Συµβούλια Νέων
14
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1. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφασίζει για την συγκρότηση και σύγκληση του Τοπικού Συµβουλίου Νέων,
το οποίο αποσκοπεί στη ενίσχυση της συµµετοχής των νέων στη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων
που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά τους (άρθρο 1 παρ.1 Ν.3463/2006).
2. Σκοπός του συµβουλίου νέων είναι ο εντοπισµός , η ανάδειξη και η παρακολούθηση των αναγκών και
των προβληµάτων της νεολαίας σε τοπικό επίπεδο, η ανάληψη, σε συνεργασία µε τον οικείο
Οργανισµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων για την πλήρη και
ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας των νέων

µε σκοπό την ενεργό και αποτελεσµατική

συµµετοχή των νέων στην τοπική κοινωνία και η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας µε αντίστοιχα Τοπικά
Συµβούλια Νέων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
3. Για την εκπλήρωση του ανωτέρω σκοπού, δηµιουργείται και τηρείται, µε ευθύνη του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, µητρώο νέων, στο οποίο εγγράφονται, µετά από αίτησή τους, νέοι ηλικίας από 15 έως 28
ετών, που είναι εγγεγραµµένοι στο δηµοτολόγιο του ∆ήµου. Οι εγγεγραµµένοι
ου

διαγράφονται αυτοδικαίως µετά τη συµπλήρωση του 28

στο µητρώο νέων

έτους της ηλικίας τους, εκτός εάν έχουν

εκλεγεί στο Συµβούλιο του άρθρου 5 του παρόντος, οπότε διατηρούν την ιδιότητά τους µέχρι τη λήξη
της θητείας τους.
4. Το Συµβούλιο των Συµβουλίων Νέων είναι Mµελές
5. Το Συµβούλιο έχει την ευθύνη για την εφαρµογή των κατευθυντήριων γραµµών και πολιτικών που
χαράσσει η Συνέλευση.
6. Το Συµβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον µία φορά το µήνα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του.
7. Στην πρώτη συνεδρίαση του Συµβουλίου εκλέγονται µε µυστική ψηφοφορία ο Πρόεδρος, ο
Αναπληρωτής Πρόεδρος, ο Γραµµατέας και ο Ταµίας. Η θητεία των µελών του Συµβουλίου λήγει µε την
ανάδειξη των µελών του νέου Συµβουλίου.
8. Οι ιδιότητες ∆ηµάρχου, Προέδρου Συµβουλίου ∆ηµοτικής /Τοπικής Κοινότητας, Εκπροσώπου Τοπικής
Κοινότητας Περιφερειάρχη, Προέδρου ή µέλους ∆ηµοτικού ή Περιφερειακού Συµβουλίου ή Συµβουλίου
∆ηµοτικής / Τοπικής Κοινότητας είναι ασυµβίβαστες µε την ιδιότητα µέλους του Συµβουλίου.
9. Στις συνεδριάσεις του Συµβουλίου τηρούνται πρακτικά µε ευθύνη του Προέδρου και του Γραµµατέα
του. Αντίγραφο των πρακτικών κάθε συνεδριάσεως του Συµβουλίου κοινοποιείται µε ευθύνη των
ανωτέρω στο οικείο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
10. Το Συµβούλιο µπορεί να συνιστά επιτροπές για την επεξεργασία ζητηµάτων που αφορούν τους νέους
της περιοχής του.

Άρθρο 15
Τοπικά Συµβούλια Παραβατικότητας
( άρθρο 84 Ν.3463/2006)

1. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συγκροτεί µε απόφασή του σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.
2713/1999 Τοπικό Συµβούλιο Παραβατικότητας.
2. Το Συµβούλιο αποτελείται από M. (M) µέλη, τα οποία είναι επιστήµονες και λειτουργοί που διαθέτουν
ειδικές γνώσεις και εµπειρία στον τοµέα της παραβατικότητας, όπως δικαστικοί λειτουργοί,
εγκληµατολόγοι, κοινωνιολόγοι, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί και αστυνοµικοί.

15

Αρ. Απόφασης: 54

3. Το Τοπικό Συµβούλιο Παραβατικότητας είναι συµβουλευτικό και

γνωµοδοτικό όργανο για την

ανάπτυξη µιας εναλλακτικής και αποκεντρωµένης αντιπαραβατικής πολιτικής, προσαρµοσµένης στις
ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις των τοπικών κοινωνιών.
4. Έργο του είναι η καταγραφή και η µελέτη της παραβατικής συµπεριφοράς σε τοπικό επίπεδο, η
κατάρτιση σχετικών προγραµµάτων στην περιφέρεια του ∆ήµου, η διοργάνωση ηµερίδων, σεµιναρίων
και συναφών εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης της κοινής γνώµης, καθώς και ο
συντονισµός και η εφαρµογή πρωτοβουλιών από τους κοινωνικούς φορείς της περιοχής κατάλληλων
να προλάβουν ή να περιορίσουν ορισµένες µορφές της µικροµεσαίας εγκληµατικότητας και της εν γένει
παραβατικής συµπεριφοράς, µε στόχο την εµπέδωση της ασφάλειας των κατοίκων και δηµιουργίας
κλίµατος εµπιστοσύνης.

Άρθρο 16
∆ηµοτικό γραφείο ενηµέρωσης για την απασχόληση
(άρθρο 85 Ν.3463/2006)

1. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συγκροτεί µε απόφασή του το ∆ηµοτικό Γραφείο Ενηµέρωσης για την
απασχόληση, που αποτελεί γνωµοδοτικό και συµβουλευτικό όργανο του ∆ήµου και έχει σαν αποστολή
του την ανάπτυξη συµβουλευτικών δράσεων που παρέχονται δωρεάν στους ανέργους, µε κύριο στόχο
την υποστήριξή τους και την ενθάρρυνσή τους για την εξεύρεση απασχόλησης.
2. Το όργανο αυτό αποτελείται από αιρετούς και κατοίκους του ∆ήµου. Για την εκπλήρωση του σκοπού
τους, συνεργάζονται και συντονίζουν τη δράση τους µε τα κατά τόπους γραφεία του Ο.Α.Ε.∆., τα
Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης και άλλους αρµόδιους φορείς, καθώς και µε τις επιχειρήσεις που
λειτουργούν στην περιφέρεια του ∆ήµου.

Άρθρο 17
Απολογισµός πεπραγµένων της ∆ηµοτικής Αρχής
(άρθρο 217 Ν.3463/2006)

1. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συνεδριάζει κάθε χρόνο σε ειδική δηµόσια συνεδρίαση όπου γίνεται
απολογισµός των πεπραγµένων της ∆ηµοτικής Αρχής σε ότι αφορά την ∆ιοίκηση του ∆ήµου, την
εφαρµογή του προγράµµατος δηµοτικής δράσης και την εν γένει οικονοµική κατάσταση του ∆ήµου.
2. Η ειδική δηµόσια συνεδρίαση του

∆ηµοτικού Συµβουλίου γίνεται µέχρι τέλος Ιουνίου και

ανακοινώνεται πριν από δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ηµέρες µε κάθε πρόσφορο τρόπο. Σε αυτήν
καλούνται οι κάτοικοι και όλοι οι φορείς της πόλης.
3. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο επιλέγει τον προσφορότερο χώρο για τη διεξαγωγή της ανωτέρω
συνεδρίασης.
4. Κατά την ειδική δηµόσια συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τοποθετούνται όλες οι δηµοτικές
παρατάξεις και µπορούν να πάρουν το λόγο τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και τα µέλη των
Συµβουλίων των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.
5. Κάθε φορέας, δηµότης, κάτοικος ή φορολογούµενος από το ∆ήµο έχει δικαίωµα να διατυπώσει
παρατηρήσεις σχετικές µε τον απολογισµό στη συνεδρίαση αυτή.
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6. 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 95 του Ν.3463/06.

Άρθρο 18
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 ειδικό γραµµατέα του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου 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, η ενηµέρωση των δηµοτικών συµβούλων και των
Προέδρων των Τοπικών / ∆ηµοτικών Κοινοτήτων επί θεµάτων που τους αφορούν και γενικά κάθε
σχετική µε τη λειτουργία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εργασία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Ν.3852/2010 όπως ισχύει και του παρόντος κανονισµού.
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
ενηµέρωσή 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 19
Εποπτεία – έλεγχος αποφάσεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου
1.

Εκτελ εστότητα τω ν π ράξεω ν τω ν Ο Τ Α

Οι αποφάσεις των συλλογικών και µονοµελών οργάνων των ∆ήµων και των Ν.Π.∆.∆. αυτών είναι
εκτελεστές αφότου εκδοθούν, µε την επιφύλαξη του άρθρου 228 του Ν.3852/2010, σύµφωνα µε τις
οποίες ο Ελεγκτής Νοµιµότητας µπορεί να αναστέλλει µε απόφασή του την εκτέλεση της
προσβαλλόµενης απόφασης, µετά από σχετική προσφυγή, οποιουδήποτε έχοντος έννοµο συµφέρον.
2.

Υποχρεωτικός έλεγχος Νοµιµότητας (άρθρο 225 Ν.3852/2010)

Οι αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου αποστέλλονται υποχρεωτικά για έλεγχο νοµιµότητας στην
Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ, εφόσον αφορούν:


ρυθµίσεις κανονιστικού περιεχοµένου,



την ανάθεση έργων, υπηρεσιών, µελετών και προµηθειών,



την αγορά και εκποίηση ακινήτων,
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την κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων,



την επιβολή φόρων, τελών και δικαιωµάτων,



τη σύναψη κάθε µορφής συµβάσεων, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται και εκείνες που

προβλέπονται από ειδικές διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας,


τη σύναψη δανείων,



τη διενέργεια τοπικού δηµοψηφίσµατος όταν προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία,



τις διαδικασίες κατάρτισης των επιχειρησιακών προγραµµάτων.

Οι αποφάσεις, που αποστέλλονται για έλεγχο νοµιµότητας, συνοδεύονται από αντίγραφο του
αποδεικτικού και από τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την έκδοσή της µέσα σε δεκαπέντε (15)
ηµέρες από τη συνεδρίαση του οργάνου
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν.3852/10 περί διαδικασίας και οργάνων ελέγχου των
πράξεων των συλλογικών οργάνων του ∆ήµου

Άρθρο 20
Ισχύς – Τροποποίηση Κανονισµού

1. Η ισχύς του παρόντος κανονισµού αρχίζει από την ψήφισή του και δηµοσίευσή του.
2. Για τα θέµατα που δεν ρυθµίζονται από τον παρόντα Κανονισµό εφαρµόζονται οι διατάξεις του
Ν.3852/2010 όπως ισχύει και του Κ.∆.Κ. Για όποια ζητήµατα δεν ρυθµίζονται ρητά µε τους ανωτέρω
νόµους εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Ν. 2690/1999 Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας.
3. Η τροποποίηση του Κανονισµού αυτού γίνεται κατόπιν αποφάσεως του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που
λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του.

Επακολουθεί µικρή συζήτηση και τέλος αφού δεν υπήρξε αντίρρηση
ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αφού άκουσε τα παραπάνω έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.
3852/2010 περί ∆.Κ.Κ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Μειοψηφούντος του ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Νικολάου Παπαντωνάκη.
1) Εγκρίνει

το

παραπάνω Σχέδιο

Κανονισµού

Λειτουργίας του ∆ηµοτικού

Συµβουλίου, όπως προτάθηκε από την ΚΕ∆ΚΕ.
2) Ορίζει

επιτροπή αποτελούµενη από τους κ.κ. ∆ηµοτικούς Συµβούλους

Αποστολάκη

Νίκη,

Μιχαήλ

Κυνηγό,

Αριστείδη

Παπαδογιάννη,

Νεκτάριο

Αλεξανδράκη, Νικόλαο Παπαντωνάκη και τη Νοµική Υπηρεσία του ∆ήµου
Χανίων, προκειµένου να επεξεργαστούν το σχέδιο του κανονισµού και να
µεριµνήσουν για την σύνταξη του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας του
∆ηµοτικού Συµβουλίου.
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Αρ. Απόφασης: 54

Αναθέτει στον κ. ∆ήµαρχο τις παραπέρα ενέργειες σύµφωνα µε το νόµο.
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΗ ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ - ΤΣΑΦΑΡΗ

ΘΕΟΧΑΡΟΥΛΑ ΜΥΛΩΝΑΚΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ

1. ΝΑΥΣΙΚΑ ΑΓΓΕΛΑΚΗ

16. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

2. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΚΗΣ

17. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ

31. ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗΣ
32. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

3. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΜΠΑ∆ΙΩΤΑΚΗΣ

18. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΜΕΣΙ∆ΗΣ

33. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΥΛΙ∆ΑΚΗΣ

4. ΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

19. ΜΑΡΙΑ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ

34. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ

5. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ

20. ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ

35. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ

6. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ

21. ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΤΖΑΜΙΧΑΛΗΣ

36. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΠΑΚΟΣ

7. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ

22. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΡΟΥΣΗΣ

37. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΓΕ∆ΑΚΗΣ

8. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ

23. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ

38. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ

9. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΙΡΒΙ∆ΑΚΗΣ

24. ΜΙΧΑΗΛ ΚΥΝΗΓΟΣ

39. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΜΠΑΣ

10. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΑΖΑΚΗΣ

25. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕΙΨΑΚΗΣ

40. ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΧΑΡΙΤΑΚΗ - ΜΑΚΡΑΚΗ

11. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ

26. ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΛΙΟΝΑΚΗΣ

41. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΑΚΗΣ

12. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ

27. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΥΡΕ∆ΑΚΗΣ

42. ΧΡΥΣΗ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ - ΜΙΧΑΗΛΑΚΗ

13. ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΟΥΛΑΣ

28. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΑΝΘΟΥ∆ΑΚΗΣ

43. ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΨΑΡΟΥ∆ΑΚΗΣ

14. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΑΜΙΑΝΑΚΗΣ

29. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΝΙ∆ΗΣ

15. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΚΗΣ

30. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ

Ακριβές αντίγραφο
Η Γραµµατέας
Γεωργία ∆ρακακάκη
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