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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  17/2007 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  376/2007  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 16η Μαΐου 2007, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 8:30 µ.µ., στην αίθουσα 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους αριθµός 
28, συνέρχεται σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την υπ΄ 
αριθ. 17/11-05-2007 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο. 
 
 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης,  
Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς ∆ιονύσιος, 4) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος, 5) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 6) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 7) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 8) 
Καµβυσίδης Ιωάννης, 9) Κλείδωνας Θεοφάνης, 10) Κοσµόπουλος Βασίλειος (αποχώρηση κατά 
τη συζήτηση του 2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης) , 11) Κουδούνης Αργύριος,  12) 
Κουρκουτάς Γεώργιος, 13) Λαγανάκος Γεώργιος, 14) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 15) Μπάκας 
Ιωάννης, 16) Μπασακίδης Νικόλαος, 17) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 18) Παπαµικρούλης 
Παναγιώτης, 19) Πολίτης ∆ηµήτριος, 20) Ράλλης Γεώργιος (αποχώρηση κατά τη συζήτηση του 
2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης), 21) Σπίνος Γεώργιος, 22) Τσακαλάκου Σταυρούλα 
(αποχώρηση κατά τη συζήτηση του 2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης),  και  23) Τσερώνης 
Κωνσταντίνος.  
 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Γουρδέας 
Ανδρέας, 2) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 3) Μπάκας ∆ηµήτριος και 4) Οικονοµάκου Μαρία.   
 
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκε και παραβρίσκεται επίσης ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου 
Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος, επειδή στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνεται θέµα που 
αφορούσε στο συγκεκριµένο Τοπικό ∆ιαµέρισµα.  
 
 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου και παραβρίσκεται ο κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, επικεφαλής του συνδυασµού 
«∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαµάτας».  
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης παρουσία του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Επί του άρθρου 17 του Κανονισµού Λειτουργίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας.       
 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. Ηλιόπουλος Αθανάσιος αναφέρει ότι το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την υπ’ αριθ. 351/2007 απόφασή του ενέκρινε τον κανονισµό 
λειτουργίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας, πλην του άρθρου 17 αυτού, το οποίο 
έρχεται προς συζήτηση και έγκριση στην παρούσα συνεδρίαση. 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση, στη διάρκεια της οποίας και οι τρεις δηµοτικές παρατάξεις της 
µειοψηφίας διαφωνούν ως προς το περιεχόµενο του εν λόγω άρθρου και προτείνουν την 
τροποποίησή του και την προσθήκη παραγράφων του αντίστοιχου άρθρου του εν ισχύ 
ευρισκοµένου κανονισµού λειτουργίας. 
 
Με δεδοµένη τη διαφωνία ως προς την τελική µορφή του άρθρου 17, το Σώµα αποφάσισε την 
δεκάλεπτη διακοπή της συνεδρίασης. 
 
Μετά την συνέχιση της διακοπείσας συνεδρίασης ακολουθεί διαλογική συζήτηση, στη διάρκεια 
της οποίας κατατίθενται παρατηρήσεις - προτάσεις για συµπλήρωση - τροποποίηση του εν 
λόγω άρθρου του κανονισµού, το Σώµα καταλήγει στην τελική µορφή του κειµένου του 
άρθρου 17 του κανονισµού λειτουργίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 
Ακολούθως το λόγο έλαβε ο κ. Κοσµόπουλος ο οποίος πρότεινε όπως στον κανονισµό 
λειτουργίας να προστεθεί παράγραφος ή άρθρο που να αναφέρεται στην ειδική συνεδρίαση 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που απαιτείται για τον απολογισµό των πεπραγµένων της 
∆ηµοτικής Αρχής. 
  
 
Με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού λαµβάνει υπ’ 
όψη του το άρθρο 17 του κανονισµού, τις συµπληρώσεις - τροποποιήσεις που έγιναν επ’ 
αυτού, την πρόταση του κ. Κοσµόπουλου, καθώς και τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 63 
του  Ν.  3463/2006, µειοψηφούντος του κ. ΜΠΑΚΑ ΙΩΑΝ. ο οποίος τάσσεται ΚΑΤΑ, κατά 
πλειοψηφία  
 
 

 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 

Α. Εγκρίνει το άρθρο 17 του νέου κανονισµού λειτουργίας του Σώµατος όπως τελικά 
διαµορφώθηκε µε τις παρατηρήσεις των µελών του Σώµατος, αναλυτικά ως εξής: 

 

ΑΡΘΡΟ 17ο ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

Περιλαµβάνει τρία στάδια: α) την ενηµέρωση και ανακοίνωση β) την έγκριση πρακτικών 
προηγούµενων συνεδριάσεων και γ) τον έλεγχο. Ο έλεγχος πράξεων ή παραλείψεων της 
δηµοτικής αρχής γίνεται µε ερωτήσεις ή επερωτήσεις, που έχουν κατατεθεί εγγράφως µέχρι 
την προηγούµενη της συνεδρίασης. Ο συνολικός χρόνος της διαδικασίας ελέγχου δεν µπορεί 
να ξεπερνά τα τριάντα (30) λεπτά, εκτός εάν αποφασίσει διαφορετικά το Σώµα. Ο ερωτών 
οφείλει να παρουσιάσει εντός τριών (3) λεπτών την ερώτησή του (πέντε (5) λεπτά στην 
επερώτηση) και στον ίδιο χρόνο να υπάρξει απάντηση. Έκτακτα ή κατεπείγοντα θέµατα κατά 
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την κρίση των δηµοτικών παρατάξεων µπορεί να εντάσσονται στην διαδικασία ελέγχου µε την 
µορφή ερωτήσεων και µέχρι τέσσερα συνολικά. 
 
 
Β. Εγκρίνει την προσθήκη παραγράφου στο άρθρο 8, µε το εξής περιεχόµενο: 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συνέρχεται σε ειδική συνεδρίαση για κάθε µία από τις παρακάτω 
περιπτώσεις: 

1. Για την ψήφιση του προϋπολογισµού σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 159 του 
∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2007). 

2. Για την έγκριση του απολογισµού - ισολογισµού σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
163 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2007). 

3. Για τον απολογισµό πεπραγµένων της ∆ηµοτικής Αρχής  µε τις διατάξεις του άρθρου 
217 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2007). 

 
 
Γ. Μετά την έγκριση του άρθρου 17 και την προσθήκη νέας παραγράφου στο άρθρο 

8, το πλήρες κείµενο του κανονισµού λειτουργίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Καλαµάτας έχει ως εξής: 

 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ    

∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ     ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣΚΑΛΑΜΑΤΑΣΚΑΛΑΜΑΤΑΣΚΑΛΑΜΑΤΑΣ    

    

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄  ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟΥ  

1. Στον πρώτο και στον τρίτο χρόνο της δηµοτικής περιόδου, την πρώτη Κυριακή του 
Ιανουαρίου, 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, στην οποία προεδρεύει ο σύµβουλος που συγκάλεσε το συµβούλιο, 
το Σώµα εκλέγει, χωριστά και µε φανερή ψηφοφορία, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και 
το Γραµµατέα του. Ο Πρόεδρος και ο Γραµµατέας προτείνονται από τον πλειοψηφήσαντα 
συνδυασµό και ο Αντιπρόεδρος από το σύνολο της µειοψηφίας. Ο σύµβουλος που 
προεδρεύει αναθέτει τα καθήκοντα του ειδικού γραµµατέα του συµβουλίου σε έναν από 
τους υπαλλήλους του ∆ήµου. Για την εκλογή του προεδρείου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
ακολουθείται η ακόλουθη διαδικασία:  

Κατά τη συνεδρίαση που έχει οριστεί για την εκλογή του προεδρείου, ο πλειοψηφήσας 
συνδυασµός εκλέγει µεταξύ των µελών του τους υποψήφιους για τα αξιώµατα του 
Προέδρου και του Γραµµατέα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Υποψήφιοι για τα αξιώµατα 
αυτά εκλέγονται όποιοι συγκεντρώσουν την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων του 
πλειοψηφήσαντος συνδυασµού. Εάν κανείς από τους ενδιαφερόµενους δεν συγκεντρώσει 
την απόλυτη πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται. Εάν και κατά τη δεύτερη 
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αυτή ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων του 
πλειοψηφήσαντος 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 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Ο υποψήφιος για το αξίωµα αυτό αναδεικνύεται 
από το σύνολο της µειοψηφίας κατά τον ίδιο τρόπο και µε την ίδια διαδικασία που 
ακολουθείται για την εκλογή του Προέδρου και του Γραµµατέα.  

Σε περίπτωση που η µειοψηφία δεν υποδείξει υποψήφιο Αντιπρόεδρο, αυτός υποδεικνύεται 
από την πλειοψηφία.  

Μετά την εκλογή των υποψηφίων για τα αξιώµατα του προεδρείου του δηµοτικού 
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 των παρόντων µελών του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου. Εάν κατά την πρώτη ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία 
του προηγούµενου εδαφίου, διενεργείται δεύτερη ψηφοφορία. Εάν και κατά τη δεύτερη 
ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών, τότε 
διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία κατά την οποία αρκεί η ύπαρξη πλειοψηφίας 
µεγαλύτερης ή τουλάχιστον ίσης µε το ένα τρίτο (1/3) των παρόντων µελών του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου.  

2. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, το συµβούλιο δεν συγκληθεί όπως ορίζει η προηγούµενη 
παράγραφος, συνέρχεται χωρίς πρόσκληση την πρώτη Κυριακή του Ιανουαρίου στις 10 το 
πρωί. Αν ο σύµβουλος του επιτυχόντος συνδυασµού που πλειοψήφησε απουσιάζει, τον 
αντικαθιστά ένας σύµβουλος του ίδιου συνδυασµού, κατά τη σειρά της επιτυχίας που 
προκύπτει από την απόφαση του δικαστηρίου.  

3. Αν δεν επιτευχθεί εκλογή για οποιονδήποτε λόγο ή η συνεδρίαση µαταιωθεί, επειδή δεν 
σχηµατίστηκε απαρτία, η συνεδρίαση επαναλαµβάνεται την επόµενη Κυριακή και 
εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1.  

Αν και στη δεύτερη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί εκλογή ή η συνεδρίαση µαταιωθεί, επειδή 
δεν σχηµατίστηκε απαρτία, θεωρείται ότι εκλέγονται, ανάλογα µε την περίπτωση, 
Πρόεδρος και Γραµµατέας, οι σύµβουλοι του επιτυχόντος συνδυασµού που έλαβαν κατά 
σειρά τις περισσότερες ψήφους προτίµησης, σύµφωνα µε τη δικαστική απόφαση που τους 
ανακήρυξε, και Αντιπρόεδρος ο σύµβουλος του πρώτου επιλαχόντος συνδυασµού της 
µειοψηφίας που έλαβε τις περισσότερες ψήφους προτίµησης, σύµφωνα µε την ίδια 
δικαστική απόφαση.  

4. Τα πρακτικά της εκλογής διαβιβάζονται µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών από τη 
διενέργεια της εκλογής στον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας, ο οποίος αυτεπαγγέλτως ή 
ύστερα από προσφυγή δηµότη ενώπιόν 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.  

5. Αν ακυρωθεί οποιαδήποτε εκλογή για τα ανωτέρω αξιώµατα, επαναλαµβάνεται την πρώτη 
Κυριακή, πέντε (5) ηµέρες µετά την παραλαβή της ακυρωτικής αποφάσεως.  

6. Η παραίτηση από το αξίωµα του Προέδρου, Αντιπροέδρου και του Γραµµατέα του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου υποβάλλεται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και γίνεται οριστική, αφότου 
αυτό την αποδεχθεί. Για το σκοπό αυτό το συµβούλιο προσκαλείται σε συνεδρίαση από τον 
σύµβουλο του επιτυχόντος συνδυασµού που έχει εκλεγεί µε τις περισσότερες ψήφους και, 
σε περίπτωση ισοψηφίας, από εκείνον που είναι γραµµένος πρώτος κατά σειρά στην 
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απόφαση του δικαστηρίου και, αν αυτός κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο, από τον αµέσως 
επόµενο στην απόφαση ανακήρυξης των συµβούλων.  

Στη συνεδρίαση αυτή προεδρεύει ο σύµβουλος που συγκάλεσε το συµβούλιο και, αν αυτός 
δεν παρίσταται, ο αµέσως επόµενος κατά την ανωτέρω σειρά.  

Σε κάθε περίπτωση η παραίτηση θεωρείται ότι γίνεται αποδεκτή µετά την παρέλευση ενός 
(1) µήνα από την ηµεροµηνία κατάθεσης της σχετικής αίτησης στο γενικό πρωτόκολλο της 
υπηρεσίας. Ο παραιτούµενος παραµένει σύµβουλος και δεν µπορεί να επανεκλεγεί στο ίδιο 
αξίωµα µέσα στην ίδια διετία.  

Στην ίδια συνεδρίαση το συµβούλιο, µετά την αποδοχή της παραίτησης, προβαίνει, κατά 
περίπτωση, στην εκλογή νέου Προέδρου, αντιπροέδρου ή γραµµατέα κατά τον ίδιο τρόπο 
και την ίδια διαδικασία της παραγράφου 1.  

 

ΑΡΘΡΟ 2ο ΕΚΛΟΓΗ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

1. Στον πρώτο και στον τρίτο χρόνο της δηµοτικής περιόδου, την πρώτη Κυριακή του 
Ιανουαρίου, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, µετά την εκλογή του προεδρείου, εκλέγει µε φανερή 
ψηφοφορία τα µέλη της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής που προέρχονται από τους συµβούλους 
µε την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου της επόµενης παραγράφου. Στις δηµαρχιακές 
επιτροπές µε πέντε (5) µέλη ένα (1) από τα µέλη τους, στις δηµαρχιακές επιτροπές µε επτά 
(7) µέλη δύο (2) από τα µέλη τους και στις ∆ηµαρχιακές Επιτροπές µε εννέα (9) µέλη τρία 
(3) από τα µέλη τους, προέρχονται από το σύνολο των συµβούλων των επιλαχόντων 
συνδυασµών και εκλέγονται από τα µέλη των ίδιων συνδυασµών.  

2. ∆εν επιτρέπεται να εκλεγούν µέλη της δηµαρχιακής επιτροπής ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος 
και ο Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Κάθε σύµβουλος ψηφίζει υποψήφιους 
ισάριθµους µε τα µέλη της δηµαρχιακής επιτροπής. Εκλέγονται από την πλειοψηφία και τη 
µειοψηφία, αντίστοιχα, όσοι λάβουν την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Η 
ψηφοφορία επαναλαµβάνεται για τις θέσεις για τις οποίες δεν επιτυγχάνεται απόλυτη 
πλειοψηφία. Αν δεν επιτυγχάνεται απόλυτη πλειοψηφία και στη δεύτερη ψηφοφορία, 
γίνεται τρίτη ψηφοφορία, οπότε εκλέγονται όσοι λάβουν τη σχετική πλειοψηφία των 
παρόντων. Αν σε οποιαδήποτε ψηφοφορία υπάρχει ισοψηφία, ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου ενεργεί κλήρωση στην ίδια συνεδρίαση. Στην ίδια συνεδρίαση και µε τον ίδιο 
τρόπο εκλέγονται και τρία (3) αναπληρωµατικά µέλη, αν η επιτροπή αποτελείται από πέντε 
(5) µέλη και άνω, καθώς και ένα (1), επιπλέον, αναπληρωµατικό µέλος στις πενταµελείς και 
δύο (2) στις επταµελείς και εννεαµελείς, από το σύνολο των µελών των επιλαχόντων 
συνδυασµών για την αναπλήρωση των τακτικών µελών που εκπροσωπούν τη µειοψηφία 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Με την ίδια διαδικασία εκλέγονται νέα αναπληρωµατικά µέλη 
σε περίπτωση που έχει εξαντληθεί ο αριθµός τούτων, ανά κατηγορία.  

3. Οι διατάξεις του άρθρου 1 § 3 & 4 του παρόντος κανονισµού εφαρµόζονται ανάλογα και για 
την εκλογή ∆ηµαρχιακής Επιτροπής. 

4. Αν από τους επιλαχόντες συνδυασµούς δεν υπάρξει υποψήφιος ή τα εκλεγέντα από αυτούς 
τακτικά ή αναπληρωµατικά µέλη παραιτηθούν, τότε στη θέση τους εκλέγεται σύµβουλος 
του συνδυασµού της πλειοψηφίας.  

5. Το πρώτο και το τρίτο έτος της δηµοτικής περιόδου οι δηµαρχιακές επιτροπές στην πρώτη 
συνεδρίαση µετά την εκλογή τους εκλέγουν µεταξύ των µελών τους, µε φανερή 
ψηφοφορία, τον αντιπρόεδρο. ∆ικαίωµα ψήφου στην περίπτωση αυτή έχει και ο πρόεδρος 
της δηµαρχιακής επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις για 
την εκλογή του προεδρείου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  

6. Τα αναπληρωµατικά µέλη, µε τη σειρά της εκλογής τους, παίρνουν τις θέσεις των τακτικών 
µελών που µένουν κενές κατά τη διάρκεια της διετίας. 
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ΑΡΘΡΟ 3ο ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ  

Ο Πρόεδρος: 

1.  Συγκαλεί το Σώµα και διαπιστώνει την απαρτία. 

2. Συντάσσει την Ηµερήσια ∆ιάταξη και συζητεί µε τους επικεφαλής των δηµοτικών 
παρατάξεων κάθε θέµα για την ευρυθµία των συνεδριάσεων. 

3. Κηρύσσει την έναρξη και λήξη των συνεδριάσεων. 

4. ∆ιευθύνει τη συζήτηση στα πλαίσια του νόµου, του κανονισµού, του δηµοκρατικού 
πνεύµατος και λαµβάνει κάθε κατάλληλο µέτρο για την ευταξία της συνεδρίασης. 

5. Ανακοινώνει έγγραφα και ενηµερώνει το Σώµα για θέµατα που θεωρεί ότι το ενδιαφέρουν. 

6. Αν επιθυµεί να λάβει µέρος στη συζήτηση ενός θέµατος ή επί προσωπικού θέµατος 
παραχωρεί τη θέση του στον αντιπρόεδρο ή το νόµιµο αναπληρωτή αυτού, για όσο χρόνο 
διαρκεί η παρέµβασή του. 

7. Θέτει τις διαµορφωµένες προτάσεις σε ψηφοφορία και ανακοινώνει τα αποτελέσµατα. 

8. ∆ιερµηνεύει γενικότερα τις απόψεις του Σώµατος. 

9. Τηρεί τον κανονισµό λειτουργίας, µε δηµοκρατικό πνεύµα και σεβασµό στην προσωπικότητα 
των µελών. 

10. Αποφαίνεται για το αν ένα θέµα είναι προσωπικό. 

11. Υπογράφει αποφάσεις και ψηφίσµατα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  

12. Παραχωρεί την αίθουσα συνεδριάσεων του Σώµατος για διοργάνωση συσκέψεων, µε 
έγγραφη απόφασή του. 

 

ΑΡΘΡΟ  4ο ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΥ  

Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο και αυτός σε 
παρόµοιες συνθήκες από το σύµβουλο που εκλέχθηκε µε τις περισσότερες ψήφους στο 
συνδυασµό που πλειοψήφησε. Σε περίπτωση ισοψηφίας προεδρεύει εκείνος που αναγράφεται 
πρώτος στην απόφαση του πρωτοδικείου. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 

Ο Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου: 

1. Εκφωνεί τα ονόµατα των ∆ηµοτικών Συµβούλων και σηµειώνει τους παρόντες. 

2. ∆ιαβάζει έγγραφα και ό,τι άλλο του αναθέτει ο Πρόεδρος. 

3. Καταρτίζει τον κατάλογο οµιλητών. 

4. Καταγράφει τα αποτελέσµατα κάθε ψηφοφορίας. 

5. Επιµελείται τη σύνταξη πρακτικών και την υπογραφή τούτων από τους ∆ηµοτικούς 
Συµβούλους. 

6. Αναπληρώνεται, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου από 
σύµβουλο της πλειοψηφίας παρόντα στη συνεδρίαση. 

 

ΑΡΘΡΟ  6ο ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Ο Ειδικός Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου: 
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1.  ορίζεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, υπάλληλος του ∆ήµου, ύστερα από εισήγηση του 
∆ηµάρχου καθώς και ο αναπληρωτής του, που θα τον αναπληρώνει σε περίπτωση 
κωλύµατος ή απουσίας. 

2.  κρατεί παράλληλα µε τα µαγνητοφωνηµένα  και συνοπτικά πρακτικά (κεντρική ιδέα). 

 

ΑΡΘΡΟ  7ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  

1. Καλείται στις συνεδριάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, διαφορετικά η συνεδρίαση είναι 
άκυρη και µετέχει στις συζητήσεις χωρίς ψήφο. 

2. Ζητεί από τον Πρόεδρο τη σύγκληση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

3. Οµιλεί κατά προτεραιότητα. 

4. Συνυπογράφει αποφάσεις και ψηφίσµατα και υλοποιεί τις αποφάσεις του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου. 

5. Όταν ο ∆ήµαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται νοµίµως. Στην περίπτωση όµως 
αυτή ο αναπληρωτής δεν στερείται του δικαιώµατος της ψήφου κατά τη λήψη αποφάσεων 
από το συµβούλιο. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

Άρθρο 8ο  ΣΥΓΚΛΗΣΗ  ΤΟΥ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

1. Το ∆ηµοτικού Συµβούλιο συνεδριάζει υποχρεωτικά ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου 
τουλάχιστον µια φορά το µήνα. 

2. Ο Πρόεδρος καλεί το συµβούλιο όποτε το ζητήσει ο ∆ήµαρχος ή η  ∆ηµαρχιακή Επιτροπή ή 
το 1/3 των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ή το σύνολο των µελών της µειοψηφίας. 
Στις 2 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 παρέλθει 
2µηνο αφότου εκδόθηκε απορριπτική απόφαση από το Σώµα εκτός και αν γίνεται επίκληση 
νεότερων στοιχείων. 

Αν κατά τον υπολογισµό του 1/3 προκύπτει δεκαδικός αριθµός στρογγυλοποιείται προς τα 
πάνω  εφόσον πρόκειται για υποδιαίρεση µεγαλύτερη του 0,5. 

3. Αν το συµβούλιο δε συνεδριάσει το αργότερο έξι (6) µέρες µετά την υποβολή της αίτησης, 
συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση αυτών που υπέβαλαν την αίτηση και αποφασίζει για 
θέµατα για τα οποία είχε ζητηθεί η σύγκληση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

4. Αν ο Πρόεδρος παραλείψει αδικαιολόγητα  δύο (2) συνεχείς φορές να συγκαλέσει το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο, µπορεί µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας να τεθεί 
σε αργία και σε περίπτωση υποτροπής κηρύσσεται έκπτωτος από το προεδρικό αξίωµα µε 
απόφαση του ίδιου οργάνου. 

5. Στις περιπτώσεις που ο Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ύστερα από αίτηση του 
∆ηµάρχου ή της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής ή του 1/3 των συµβούλων ή του συνόλου της 
µειοψηφίας, µπορεί να προσθέσει στην ηµερήσια διάταξη και άλλα θέµατα  κατά την κρίση 
του Προεδρείου τα οποία έπονται στη σειρά των θεµάτων για τα οποία ζητήθηκε η 
σύγκληση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  
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6. Ο Πρόεδρος µπορεί να καλεί ύστερα από πρόταση του ∆ηµάρχου, των Αντιδηµάρχων ή των 
επικεφαλής των δηµοτικών παρατάξεων σε συνεδρίαση υπηρεσιακούς παράγοντες ή 
εκπροσώπους φορέων ή δηµότες για να ακούσει τη γνώµη τους ή για να δώσουν 
πληροφορίες  σχετικές µε τα θέµατα που συζητούνται. 

7. Ο  Πρόεδρος  µπορεί  να διατάξει  την αποβολή  καθενός  που  διαταράσσει  την τάξη  ή  
παρακωλύει  τη  συνεδρίαση  ή  και  να διατάξει  την  εκκένωση  της  αίθουσας 
συνεδρίασης  από  το  ακροατήριο. 

8. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συνέρχεται σε ειδική συνεδρίαση για κάθε µία από τις παρακάτω 
περιπτώσεις: 

α. Για την ψήφιση του προϋπολογισµού σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 159 του 
∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2007). 

β. Για την έγκριση του απολογισµού – ισολογισµού σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
163 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2007). 

γ. Για τον απολογισµό πεπραγµένων της ∆ηµοτικής Αρχής  µε τις διατάξεις του άρθρου 217 
του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2007). 

9. Οι συνεδριάσεις είναι δηµόσιες και µπορούν να παρευρίσκονται σ’ αυτές πολίτες και µέσα  
ενηµέρωσης, τα οποία έχουν την υποχρέωση, µε ευθύνη του Προεδρείου, της 
αντικειµενικής ενηµέρωσης, της ισότιµης παρουσίασης όλων των απόψεων και του 
σεβασµού της προσωπικότητας όλων των δηµοτικών συµβούλων. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ  

1. Η πρόσκληση είναι έγγραφη και περιέχει τόπο, ηµέρα και ώρα συνεδρίασης, τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης, καθώς και τον εισηγητή κάθε θέµατος. 

2. Η πρόσκληση επιδίδεται ή γνωστοποιείται στους συµβούλους τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις 
ηµέρες πριν από την ηµέρα,  που ορίζεται για τη συνεδρίαση, εκ των οποίων οι δύο (2) 
τουλάχιστον να είναι εργάσιµες και δηµοσιεύεται στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα.  

∆ηµοτικός σύµβουλος, που δεν κατοικεί στη διοικητική περιφέρεια του ∆ήµου, οφείλει 
αµέσως µετά την εγκατάσταση των αρχών του ∆ήµου να δηλώσει στον πρόεδρο του 
δηµοτικού συµβουλίου τη διεύθυνση κατοικίας του και να ορίσει µε την ίδια δήλωση 
αντίκλητο στην έδρα του ∆ήµου, στον οποίο επιδίδονται οι προσκλήσεις για τις 
συνεδριάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, καθώς και να ορίσει µε την ίδια δήλωση 
οποιοδήποτε, κατά την επιλογή του, πρόσφορο µέσο για τη γνωστοποίηση των ανωτέρω 
προσκλήσεων (φαξ, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κλπ). Αν δεν ορίζεται αντίκλητος ή 
πρόσφορο µέσο για τη γνωστοποίηση, αρκεί η δηµοσίευση της πρόσκλησης στο δηµοτικό 
κατάστηµα. 

3. 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.  

4. Στις συνεδριάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου προσκαλείται ο Πρόεδρος του Τοπικού 
Συµβουλίου, όταν στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα, που αφορούν το 
αντίστοιχο Τοπικό ∆ιαµέρισµα. Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου µετέχει στις 
συνεδριάσεις µε δικαίωµα ψήφου µόνο σε θέµατα που αφορούν στο διαµέρισµά του. Σε 
περίπτωση µη πρόσκλησης η σχετική απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου είναι άκυρη. Οι 
διατάξεις των παραγράφων 1, 2 & 3 του παρόντος άρθρου ισχύουν αναλογικά και για τους 
Προέδρους των Τοπικών Συµβουλίων. 
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ΑΡΘΡΟ  10ο  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 

1. Την έκδοση της πρόσκλησης ακολουθεί η δηµιουργία φακέλου των θεµάτων της ηµερήσιας 
διάταξης, αντίγραφο του οποίου κοινοποιείται στο Γραφείο της µειοψηφίας, για τη 
διευκόλυνση του έργου της.  

2. Στους φακέλους των θεµάτων αρχικά τοποθετούνται, από τη Γραµµατεία του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, τα έγγραφα των εισηγήσεων βάσει των οποίων εντάχθηκαν τα συγκεκριµένα 
θέµατα στην ηµερήσια διάταξη.  

3. Στη συνέχεια, από τους εισηγητές, οι οποίοι έχουν και την ευθύνη για την πληρότητα των 
φακέλων, συµπληρώνονται οι φάκελοι των αντίστοιχων θεµάτων µε οποιοδήποτε στοιχείο 
βοηθά στη διαµόρφωση άποψης επί του θέµατος. Οι φάκελοι πρέπει να είναι επαρκώς 
συµπληρωµένοι δύο (2) εργάσιµες ηµέρες από την ηµέρα της συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου.  

4. Με ευθύνη του Προέδρου υποβοηθείται το έργο των δηµοτικών παρατάξεων, ώστε να 
υπάρχει ετοιµότητα για ενδελεχή και ολοκληρωµένη συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας 
διάταξης. Για το σκοπό αυτό, τη 12η µεσηµβρινή ώρα της προηγούµενης ηµέρας από την 
ηµέρα της συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, γίνεται διαβούλευση µεταξύ του 
Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των επικεφαλής των δηµοτικών παρατάξεων της 
µειοψηφίας µε αντικείµενο την αντιµετώπιση πιθανών ελλείψεων των φακέλων και 
συµφωνία για θέµατα για τα οποία δεν απαιτείται ενδεχοµένως αναλυτική συζήτηση. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄  ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ 

 

ΑΡΘΡΟ  11ο  ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

1.  Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποτελεί το κυρίαρχο συλλογικό όργανο του ∆ήµου και αποφασίζει 
για όλες τις υποθέσεις που ανήκουν σύµφωνα µε τον ∆.Κ.Κ. και την  εκάστοτε ισχύουσα 
νοµοθεσία, στις αρµοδιότητές του, αλλά και για κάθε θέµα τοπικού και γενικού 
ενδιαφέροντος.  

2. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέµατα που αφορούν το ∆ήµο, εκτός από 
εκείνα που ανήκουν στην αρµοδιότητα του ∆ηµάρχου ή της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής.  

3. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εκφράζει τις θέσεις του σε θέµατα τοπικού ή γενικότερου 
ενδιαφέροντος και γνωµοδοτεί όποτε δηµόσιες αρχές ή αρµόδια όργανα ζητούν τη γνώµη 
του.  

4. Καθορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώµατα και τις εισφορές.  

5. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο έχει αποφασιστικές ή γνωµοδοτικές αρµοδιότητες σε θέµατα 
ρυθµιστικών σχεδίων και προγραµµάτων προστασίας περιβάλλοντος, προγραµµατισµού 
εφαρµογής ρυθµιστικών σχεδίων, οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρµογής 
Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), πολεοδοµικών µελετών, ανάπλασης περιοχών, 
πολεοδοµικών επεµβάσεων, χρηµατοδότησης προγραµµάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης 
υποβαθµισµένων περιοχών, πολεοδοµικής αναµόρφωσης προβληµατικών περιοχών, 
αποζηµίωσης ρυµοτοµουµένων, πολεοδοµικών ρυθµίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήµα, 
περιοχών ειδικά ρυθµιζόµενης πολεοδόµησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.), έγκρισης πολεοδοµικών µελετών 
και καθορισµού χρήσεων γης, χωροθέτησης κοιµητηρίων, κατά τις προβλέψεις του ν. 
2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α΄), όπως κάθε φορά ισχύει, και κέντρων αποτέφρωσης νεκρών.  
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6. Καταρτίζει ή τροποποιεί µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του τον 
κανονισµό λειτουργίας του, µε βάση τον πρότυπο κανονισµό της παραγράφου 8 του 
άρθρου 95 του ∆.Κ.Κ.  

7. Έναν (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.  

 

ΑΡΘΡΟ  12ο ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Οι δηµοτικοί 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 µε τον οποίο έχουν εκλεγεί, εφόσον ο τελευταίος έχει εκλέξει τουλάχιστον 
έναν δηµοτικό σύµβουλο.  

3. Επικεφαλής της δηµοτικής παράταξης είναι ο σύµβουλος που ήταν υποψήφιος δήµαρχος 
και, στην περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή αδυναµίας του, ο σύµβουλος που εκλέγεται 
από την πλειοψηφία των δηµοτικών συµβούλων που ανήκουν στην παράταξη.  

4. Μέλος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µπορεί µε γραπτή δήλωσή του προς το Προεδρείο να 
ανεξαρτητοποιηθεί από τη δηµοτική παράταξη, µε την οποία έχει εκλεγεί.  

5. Εάν η δηµοτική παράταξη έχει τουλάχιστον τρία µέλη, µε αιτιολογηµένη απόφαση και µε 
πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) αυτών, είναι δυνατόν να διαγράψει σύµβουλο, ο οποίος 
είναι µέλος της.  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 

1. Οι δηµοτικοί 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 δηµοτικός σύµβουλος εκφράζει τη γνώµη του και ψηφίζει µε απόλυτη ελευθερία, 
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 µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της 
Περιφέρειας 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, ο Γενικός Γραµµατέας 
της Περιφέρειας τον κηρύσσει έκπτωτο.  

5. ∆ηµοτικός σύµβουλος υποχρεούται να ενηµερώνει τη γραµµατεία για την προσέλευση ή 
αποχώρηση αυτού κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο  ΚΩΛΥΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
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1. ∆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 ή συγγενής του έως το δεύτερο βαθµό εξ αίµατος ή εξ 
αγχιστείας έχει υλικό ή ηθικό συµφέρον.  

2. Απόφαση που έχει ληφθεί κατά παράβαση της διάταξης αυτής είναι άκυρη. Ο σύµβουλος 
που έλαβε µέρος στη συνεδρίαση διαπράττει σοβαρή παράβαση καθήκοντος και τιµωρείται 
µε την ποινή της αργίας, σύµφωνα µε τα άρθρα 142 και 143 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού 
Κώδικα (Ν. 3463/2006).  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. 
 

ΑΡΘΡΟ  15ο  ΤΟΠΟΣ  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΝ 

1. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συνεδριάζει δηµόσια στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµαρχιακού 
Μεγάρου. 

2. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε πλειοψηφία 4/5 των µελών του και µε αιτιολογηµένη  απόφαση, 
η οποία απαγγέλλεται δηµόσια, µπορεί να συνεδριάζει κεκλεισµένων των θυρών. 

3. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την πλειοψηφία του συνόλου των µελών µπορεί να συνεδριάσει 
σε άλλο χώρο αν η αίθουσα κρίνεται ανεπαρκής για συγκεκριµένη περίπτωση. 

4. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. µπορεί να συνεδριάζει και σε Τοπικά ∆ιαµερίσµατα εκτός της έδρας 
του, εφόσον τούτο αποφασισθεί από τα 2/3 του συνόλου των µελών του. 

 

ΑΡΘΡΟ  16ο  ΑΠΑΡΤΙΑ—∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΝ 

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

2. Αν µετά από 2 συνεχείς προσκλήσεις  το συµβούλιο δεν έχει  απαρτία, συνεδριάζει ύστερα 
από τρίτη πρόσκληση και  λαµβάνει αποφάσεις µόνο για θέµατα που είχαν εγγραφεί στην 
αρχική ηµερήσια διάταξη, εφόσον τα µέλη, που είναι παρόντα αποτελούν το 1/3 
τουλάχιστον του συνολικού αριθµού των µελών του. 

3. Στην  3η πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται η παραπάνω διάταξη. 

4. Κάθε  συνεδρίαση διαρκεί το πολύ 3 ώρες, στις οποίες  δε λογίζεται ο χρόνος ερωτήσεων, 
προτάσεων και ανακοινώσεων. Με απόφαση του Σώµατος µπορεί η συνεδρίαση να 
παραταθεί κατά 1 ώρα. 

5. Τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που ήταν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης 
και µε την παρουσία τους υπήρξε απαρτία και αν ακόµα αποχωρήσουν µεταγενέστερα, 
θεωρούνται παρόντα µέχρι τέλους της συνεδρίασης ως προς την ύπαρξη απαρτίας. Η 
απαρτία αυτή θεωρείται ότι συντρέχει για όλα τα θέµατα, που περιλαµβάνονται στην 
ηµερήσια διάταξη. Στην περίπτωση αυτή για τη λήψη απόφασης για κάθε συγκεκριµένο 
θέµα η απαιτούµενη πλειοψηφία δεν  υπολογίζεται επί των πραγµατικά παρόντων µελών 
κατά τη ψηφοφορία, αλλά βάσει του αριθµού των µελών που απαιτούνται για απαρτία. 

6. Αν κάποιο µέλος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται 
ως παρόν κατά τη συνεδρίαση και τόσο η άρνηση, όσο και η λευκή ψήφος λογίζονται ως 
αρνητικές ψήφοι. 
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ΑΡΘΡΟ 17ο ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

Περιλαµβάνει τρία στάδια: α) την ενηµέρωση και ανακοίνωση β) την έγκριση πρακτικών 
προηγούµενων συνεδριάσεων και γ) τον έλεγχο. Ο έλεγχος πράξεων ή παραλείψεων της 
δηµοτικής αρχής γίνεται µε ερωτήσεις ή επερωτήσεις, που έχουν κατατεθεί εγγράφως µέχρι 
την προηγούµενη της συνεδρίασης. Ο συνολικός χρόνος της διαδικασίας ελέγχου δεν µπορεί 
να ξεπερνά τα τριάντα (30) λεπτά, εκτός εάν αποφασίσει διαφορετικά το Σώµα. Ο ερωτών 
οφείλει να παρουσιάσει εντός τριών (3) λεπτών την ερώτησή του (πέντε (5) λεπτά στην 
επερώτηση) και στον ίδιο χρόνο να υπάρξει απάντηση. Έκτακτα ή κατεπείγοντα θέµατα κατά 
την κρίση των δηµοτικών παρατάξεων µπορεί να εντάσσονται στην διαδικασία ελέγχου µε την 
µορφή ερωτήσεων και µέχρι τέσσερα συνολικά. 

  

ΑΡΘΡΟ 18ο  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Θέµατα που δε συµπεριλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη δε συζητούνται, εκτός αν 
κριθούν ως κατεπείγοντα. Στην περίπτωση αυτή το δηµοτικό συµβούλιο έχει δικαίωµα να 
αποφασίζει 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.  

 

ΑΡΘΡΟ 19ο  ΣΥΖΗΤΗΣΗ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Ο Πρόεδρος εκφωνεί το θέµα και αµέσως δίνει το λόγο στον εισηγητή για χρόνο 7 λεπτών. 
Ο ίδιος χρόνος δίδεται και στους επικεφαλής των δηµοτικών παρατάξεων µε τη σειρά 
εκλογής τους ή σε συµβούλους, που αυτοί έχουν ορίσει. 

2. Μετά ακολουθούν διευκρινιστικές ερωτήσεις, στις οποίες δίδεται απάντηση από τον 
εισηγητή. 

3. Στη συνέχεια τοποθετούνται οι σύµβουλοι  για χρόνο το πολύ 5 λεπτών και αφού έχουν 
γραφεί στον κατάλογο οµιλητών.  

4. Ακολούθως δίδεται ο λόγος σε εκπρόσωπο δηµοτικής παράταξης, που µετείχε στις εκλογές 
χωρίς να εκλέξει δηµοτικό σύµβουλο, σε Προέδρους Τοπικών Συµβουλίων, σε 
υπηρεσιακούς παράγοντες και σε εκπροσώπους  φορέων. 

5. Ακολουθεί δευτερολογία ως εξής: α) Επικεφαλής των παρατάξεων ή οριζόµενοι από αυτούς 
δηµοτικοί σύµβουλοι  µέχρι 3 λεπτά και β) Εισηγητής µέχρι 3 λεπτά. 

6. Οι οµιλητές απευθύνονται στο συµβούλιο.   

7. Εάν υπάρξει θέµα επί προσωπικού τότε µε απόφαση του Προέδρου δίδεται ο λόγος κατά 
προτεραιότητα στον θιγόµενο, αφού εξηγήσει στο σώµα το προσωπικό ζήτηµα που 
προέκυψε.  

8. Ο Πρόεδρος µπορεί να διακόπτει τον οµιλητή όταν δε τηρούνται οι όροι του κανονισµού  ή 
του αφαιρεί το λόγο όταν είναι εκτός θέµατος. 

9. Όταν τεθεί από µέλος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου θέµα διαδικαστικό ο Πρόεδρος  διακόπτει 
τον οµιλητή και δίνει το λόγο στο µέλος, που έθεσε το θέµα,  το οποίο είναι  υποχρεωµένο 
να αναφέρει το άρθρο ή τα άρθρα του κανονισµού που παραβιάζονται. Στην περίπτωση 
αυτή η συζήτηση δε γενικεύεται, αλλά ο Πρόεδρος δίνει άµεση και νόµιµη λύση. Σε 
περίπτωσης αµφισβήτησης της απόφασης του Προέδρου αποφαίνεται το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο. 
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10. Απαγορεύεται ο διάλογος µεταξύ των µελών του σώµατος.  

11. Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη συζήτηση τελειωµένη και θέτει την πρόταση ή τις προτάσεις σε 
ψηφοφορία µε πρώτη της εισήγησης. 

 

ΑΡΘΡΟ 20ο  ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ – ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ – ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ 

1. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο λαµβάνει τις αποφάσεις του µε την απόλυτη πλειοψηφία των 
παρόντων, αν δεν υπάρχει άλλη διάταξη που ορίζει διαφορετικά.  

2. Οι ψηφοφορίες είναι φανερές, εκτός των περιπτώσεων που ο νόµος ρητά ορίζει τη 
διεξαγωγή µυστικής ψηφοφορίας, και γίνονται µε ανάταση της χειρός. Μπορεί να γίνει και 
ονοµαστική ψηφοφορία σε περίπτωση που είτε ο Πρόεδρος εκτιµήσει είτε µέλος του 
Σώµατος  το ζητήσει, λόγω της ιδιαίτερης σοβαρότητας κάποιου θέµατος. Σε περίπτωση 
ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου.  

3. Ψηφίσµατα κατατίθενται στην αρχή της συνεδρίασης και ψηφίζονται στο τέλος µε 
ολιγόλεπτη τοποθέτηση των δηµοτικών παρατάξεων.  

 

ΑΡΘΡΟ  21ο  ΠΡΑΚΤΙΚΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

1. Στη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τηρούνται πρακτικά µε ευθύνη του γραµµατέα 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και δηµοτικού υπαλλήλου. Τα πρακτικά καταρτίζονται µε τη 
βοήθεια µαγνητοφωνικής συσκευής ή «βίντεο» ή µε κάθε άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό 
µέσο. Ο δηµοτικός υπάλληλος κρατεί παράλληλα και πρόχειρα συνοπτικά πρακτικά.  

2. Η αποµαγνητοφώνηση ή αποµαγνητοσκόπηση των πρακτικών γίνεται από τη γραµµατεία ή 
από ιδιώτη κατόπιν διαγωνισµού.  

Στα πρακτικά καταγράφονται οι αγορεύσεις στην ουσία τους, οι προτάσεις και επακριβώς οι 
αποφάσεις και το τι ψήφισε ο κάθε δηµοτικός σύµβουλος. Εάν δοθεί από δηµοτικό 
σύµβουλο γραπτό κείµενο τότε αυτό καταγράφεται επ’ ακριβώς. 

Στο τέλος του έτους, τα πρακτικά αυτά βιβλιοδετούνται, µε ευθύνη του προέδρου και του 
γραµµατέα του δηµοτικού συµβουλίου. Αν σε κάποια συνεδρίαση δεν είναι δυνατή η χρήση 
µαγνητοφωνικής συσκευής ή «βίντεο», τηρούνται πρόχειρα πρακτικά, τα οποία 
αντιγράφονται σε φύλλα χαρτιού, που έχουν τη µονογραφή του προέδρου του δηµοτικού 
συµβουλίου. Τα φύλλα αυτά παίρνουν αρίθµηση που αποτελεί συνέχεια της αριθµήσεως 
των αποµαγνητοφωνηµένων ή αποµαγνητοσκοπηµένων κειµένων και βιβλιοδετούνται µαζί 
µε τα κείµενα αυτά.  

3. Η µη τήρηση των πρακτικών, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, συνιστά πειθαρχικό αδίκηµα για τον 
πρόεδρο και τον γραµµατέα του δηµοτικού συµβουλίου.  

4. Τα πρακτικά, για τα οποία ορίζουν οι προηγούµενες παράγραφοι, επικυρώνονται σε επόµενη 
συνεδρίαση, αφού αυτά ήδη έχουν κοινοποιηθεί στους συµβούλους ή έχει ήδη αποσταλεί 
στους συµβούλους περίληψη αυτών και υπογράφονται από όλα τα µέλη που µετείχαν στη 
συνεδρίαση.  

Όταν ένας σύµβουλος αρνείται να υπογράψει, η άρνηση και η αιτία της αναφέρονται στα 
πρακτικά. Η µη υπογραφή των πρακτικών δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασης.  

Κατά την επικύρωση, όταν κάποιος σύµβουλος ισχυρισθεί ότι είχε τοποθετηθεί διαφορετικά 
σε κάποιο θέµα, το επισηµαίνει, γίνεται έλεγχος και ενδεχοµένως διόρθωση. 

5. Τα πρακτικά κάθε συνεδρίασης παίρνουν ιδιαίτερο αύξοντα αριθµό, µε διακεκριµένη 
αρίθµηση κατ’ έτος. Πρακτικό συντάσσεται και όταν η συνεδρίαση µαταιώνεται για 
οποιονδήποτε λόγο.  
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6. Οποιοσδήποτε δηµοτικός σύµβουλος ζητήσει µπορεί να λάβει αντίγραφα των πρακτικών ή 
να λάβει πλήρη γνώση αυτών στην περίπτωση που είναι δυσχερής η έκδοση αντιγράφων.  

7. Στις αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σηµειώνονται, τα χαρακτηριστικά των 
υπηρεσιακών εγγράφων, σύντοµα οι θέσεις του ∆ηµάρχου, του εισηγητή, των 
παρατάξεων, οι προτάσεις και η απόφαση που λήφθηκε. 

Κάθε απόφαση του συµβουλίου παίρνει ιδιαίτερο αριθµό και στην αρχή κάθε χρόνου 
γίνεται νέα αρίθµηση και των αποφάσεων αυτών.  

8. Τρεις (3) ηµέρες µετά τη συνεδρίαση του δηµοτικού συµβουλίου δηµοσιεύεται πίνακας στον 
οποίο σηµειώνονται τα θέµατα που συζητήθηκαν, ο αριθµός των αποφάσεων και περίληψη 
του περιεχοµένου τους. Ο πίνακας αυτός αναρτάται στο δηµοτικό κατάστηµα, εκτός αν 
άλλες διατάξεις προβλέπουν ειδικό τρόπο για τη δηµοσίευση των αποφάσεων του 
δηµοτικού συµβουλίου. Οι κανονιστικού περιεχοµένου αποφάσεις του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου δηµοσιεύονται ολόκληρες στο δηµοτικό κατάστηµα και οι ατοµικές διοικητικές 
πράξεις τουλάχιστον σε περίληψη. Για τις δηµοσιεύσεις συντάσσεται αποδεικτικό από 
δηµοτικό υπάλληλο ή άλλο δηµόσιο όργανο.  Την ίδια ηµέρα συντάσσεται και δελτίο 
τύπου. 

9. Όποιος έχει ειδικό έννοµο συµφέρον µπορεί να ζητήσει, εγγράφως, κυρωµένα αντίγραφα 
συγκεκριµένων πρακτικών και αποφάσεων ή να λάβει πλήρη γνώση αυτών στην περίπτωση 
που είναι δυσχερής η έκδοση αντιγράφων.  

10. Με φροντίδα του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου καταχωρούνται στην ιστοσελίδα 
του ∆ήµου όλες οι αποφάσεις του δηµοτικού συµβουλίου. Η µη δηµοσίευση των 
αποφάσεων στην ιστοσελίδα δεν συνιστά λόγο ακυρότητας της απόφασης.  

 

ΑΡΘΡΟ  22ο  ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

1. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο έχει τη δυνατότητα σύστασης επιτροπών στις οποίες  συµµετέχουν 
όλες οι παρατάξεις.  

2. Με απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου είναι δυνατή η καταβολή εξόδων κίνησης ως και 
ηµερήσιας αποζηµίωσης στα µέλη των επιτροπών. Το ύψος της αποζηµίωσης καθορίζεται 
από την κείµενη νοµοθεσία. 

3. Θέµατα που έχουν εγγραφεί στην ηµερήσια διάταξη µπορούν να παραπεµφθούν σε 
επιτροπή υστέρα από πρόταση του ∆ηµάρχου και απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε 
την οποία καθορίζεται  η προθεσµία υποβολής σχετικής µελέτης ή εισηγήσεως. Θέµατα που 
εισάγει η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή δεν παραπέµπονται σε επιτροπή. 

4. Ο Πρόεδρος µπορεί να παραπέµπει σε επιτροπή θέµατα πριν εγγραφούν στην ηµερήσια 
διάταξη. 

5. Οι επιτροπές αποτελούνται µέχρι έντεκα (11) µέλη και εκπροσωπούνται όλες οι δηµοτικές 
παρατάξεις. 

6. Οι επιτροπές µελετούν τα θέµατα που τους αναθέτουν το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ο Πρόεδρος 
και ο ∆ήµαρχος και µε έκθεσή τους εκφράζουν τις απόψεις τους. Εάν υπάρχουν 
περισσότερες της µιας απόψεις, διατυπώνονται όλες στην έκθεση. 

 

ΑΡΘΡΟ  23ο  

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου αναρτάται η φωτογραφία των 
διατελεσάντων ∆ηµάρχων. 
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ΑΡΘΡΟ 24ο  ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ 

1. Κάθε ζήτηµα, που δεν αναφέρεται στον παρόντα κανονισµό, ρυθµίζεται σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα από το Σύνταγµα, τους Νόµους και τον Κανονισµό της Βουλής των Ελλήνων. 

2. Σε περίπτωση σύγκρουσης του κανονισµού µε το νόµο ή αλλαγής του νόµου,   ισχύει ο 
νόµος.  

 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος 

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος 

 4. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 5. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 7. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 8. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 9. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 10. Κουδούνης Αργύριος 

 11. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 12. Λαγανάκος Γεώργιος 

 13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 14. Μπάκας Ιωάννης 

 15. Μπασακίδης Νικόλαος  

 16. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

 17. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

 18. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 19. Ράλλης Γεώργιος 

 20. Σπίνος Γεώργιος 
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 21. Τσακαλάκου Σταυρούλα 

 22. Τσερώνης Κωνσταντίνος 

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα,  29  Μαΐου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 
 


