
     ΑΡΗΘΜΟ  6 

 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

ΚΤΓΡΑ ΣΗ 30 ΜΑΡΣΗΟΤ 2011 

ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ: 109/2011                ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

Έγθξηζε θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο.  

ήκεξα Σεηάξηε 30 Μαξηίνπ  2011 θαη ψξα 19.00΄ ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γήκνπ 

θχδξαο, ζπλεδξίαζε δεκφζηα ην Γεκνηηθφ πκβνχιην θχδξαο, χζηεξα απφ έγγξαθε 

πξφζθιεζε αξηζκ. 4079/24-3-2011 ηεο πξνέδξνπ ηνπ, πνπ είρε δεκνζηεπζεί ζηνλ εηδηθφ 

ρψξν αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο θχδξαο θαη είρε επηδνζεί κε 

απνδεηθηηθφ ζε φινπο ηνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο θαη ζην Γήκαξρν, φπσο νξίδνπλ νη 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 95 ηνπ Ν. 3463/2006 (Γ.Κ.Κ.), γηα λα ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη 

απφθαζε ζην παξαπάλσ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ε πξφεδξνο δηαπίζησζε φηη ζε ζχλνιν 27 

δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ  ήηαλ: 

 Π Α Ρ Ο Ν Σ Δ   

1.Ηγλαηηάδνπ Αηθαηεξίλε (Πξφεδξνο) 

2.Βαζηιείνπ Φψηηνο (Αληηπξφεδξνο) 

3.Αιεμαλδξίδνπ Ραρήι (Γξακκαηέαο) 

4.Παπαδφπνπινο Θσκάο 

5.Πεληεξίδεο Αιέμηνο  

6.νπξνπηδίδεο ηπιηαλφο  

7.Θενδσξίδεο Ησάλλεο  

8.Καξαγηάλλεο Μηραήι  

        9.Κσζηφπνπινο Κσλ/λνο   

10.Μελάο ηπιηαλφο 

       11.Καιψζε Αηθαηεξίλε   

        12.Καξαζαββίδεο Λάδαξνο 

        13.Παπαδνπνχινπ Μαξία   

14.εκεξηζίδεο Θενθάλεο 

15. Κειεζίδεο Υξήζηνο 

16.Πνιπρξνληάδεο Γεκήηξηνο 

17.Κεξκαλίδεο Κσλ/λνο 

18.Σδακηδήο Ηνξδάλεο 

19. Κξεηίδνπ Δπθξνζχλε 

20. Μίκεο Γεκήηξηνο 

21. Καξαθειίδεο Γακηαλφο 

         

22.Ξαλζφπνπινο Υξήζηνο 

23.Αιαηδάο άββαο 

24.Παπαδφπνπινο Αλαζηάζηνο 

25.Καξξά Γεσξγία 

26.σηεξηάδεο Υαξάιακπνο Πξφεδξνο Γ.Κ. θχδξαο 

27.Ληάθνο Γαληήι                         ΄΄        Σ.Κ. Αλχδξνπ 

28.Γεξαληίδεο Υαξάιακπνο        ΄΄           ΄     Αξζελίνπ 

29.Μφθξεο Βαζίιεηνο                 ΄΄           ΄    Άζπξνπ 

30.Παζραιίδεο ηαχξνο              ΄΄           ΄   Γάθλεο 

31.Καξχπεο Μάξθνο                   ΄΄           ΄    Καιήο 

32.Υαηδεζηξαηήο Γεψξγηνο        ΄΄           ΄  Καιιίπνιεο  

33.Μελάο ηέξγηνο                     ΄΄            ΄  Καιπβίσλ  

34.Πεξπεξίδεο Παχινο               ΄΄           ΄ Κξαλέαο 

35.Υνπηνπξίδεο Δπζηάζηνο        ΄΄           ΄ Ληπνρσξίνπ 

36.Αβξακίδεο Υξήζηνο              ΄΄           ΄ Μαλδάινπ 

37.Μπαμεβάλεο Μηραήι           ΄΄          ΄   Μαπξνβνπλίνπ 

         38.Υξπζνπιίδεο Θεφδσξνο      ΄΄           ΄  Νέαο Εσήο 

         39.Σζέκπηεο Νηθεθφξνο           ΄΄           ΄  Πεηξαίαο 

         40.Γνχκνο Υξήζηνο                 ΄΄            ΄  Πξ. Ζιία 

         41.ηδεξφπνπινο Βαζίιεηνο    ΄΄             ΄    Ρηδνχ 

         42.Κνινβνχ Διπίδα                 ΄΄            ΄ εβαζηεηαλψλ      

               

             

                                                          Α Π Ο Ν Σ Δ  

1. Αλδξεάδεο Δπζηάζηνο 2. Καιατηδφγινπ Νηθφιανο 

            

                         

ηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξψλ θαη ν Κπξηάθνο Παπαδφπνπινο, ηαθηηθφο ππάιιεινο ηνπ 

Γήκνπ, γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ. 

ηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξψλ θαη ν Γήκαξρνο Υνίδεο Γεψξγηνο.  

Ζ πξφεδξνο χζηεξα απφ ηε δηαπίζησζε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία θάλεη ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξίαζεο θαη ηα κέιε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ αξρίδνπλ λα ζπδεηνχλ ην ζέκα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο.      

 

  

ΑΔΑ: 4ΑΣ7Ω12-9Κ1



 

 

Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ε πξφεδξνο είπε φηη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 65 ηνπ Ν. 3852/2010, ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, εθηφο ησλ άιισλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, 

απνθαζίδεη θαη γηα ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο. 

ηε ζπλέρεηα  έζεζε ππφςε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ πξφηππν Καλνληζκφ ιεηηνπξγίαο Δθηειεζηηθήο 

Δπηηξνπήο θαη θάιεζε ην ζπκβνχιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.. 

Σν ζπκβνχιην αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ, είδε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ   Ν. 

3852/2006 θαη κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε, νκφθσλα 

Α   Π   Ο   Φ   Α        Η    Ε    Δ    Η 

 

ΔΓΚΡΗΝΔΗ ΣΟΝ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

ΚΤΓΡΑ Ω ΔΞΖ: 
  

 Άρθρο 1° 

Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνχ 

Ο παξψλ Καλνληζκφο ξπζκίδεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο θαη ηηο δηαδηθαζίεο έθδνζεο 

ησλ απνθάζεψλ ηεο. 

 

Άρθρο 2°  

πγθξφηεζε ηεο εθηειεζηηθήο επηηξνπήο 

1. Ζ εθηειεζηηθή επηηξνπή απνηειείηαη απφ ηνλ δήκαξρν σο πξφεδξν θαη ηνπο αληηδεκάξρνπο σο 

κέιε. 

2. Ζ εθηειεζηηθή επηηξνπή είλαη ζπιινγηθφ, ζπληνληζηηθφ θαη εθηειεζηηθφ φξγαλν ηνπ δήκνπ θαη 

παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή ηεο δεκνηηθήο πνιηηηθήο ζε φινπο ηνπο ηνκείο θαζψο θαη ηελ εθαξκνγή 

ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ ηνπ δήκνπ, ηνπ κεζνρξφληνπ, εηήζηνπ θαη πεληαεηνχο πξνγξάκκαηνο 

δξάζεο. 

Ζ ιεηηνπξγία ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο εθαξκνγήο   ηεο   πνιηηηθήο θαη ησλ πξνγξακκάησλ    

ζπλίζηαηαη    ζηελ    ζπλερή    ζπγθξηηηθή    αμηνιφγεζε    ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηνίθεζεο πνπ 

αθνξνχλ ηελ πινπνίεζε πξνγξακκαηηθψλ ζηφρσλ, ηελ αληηζηνηρία ηνπο ζε εγθεθξηκέλα 

ρξνλνδηαγξάκκαηα, ζηελ ξνή θαη ηελ απφδνζε ησλ δηαηηζέκελσλ πφξσλ θαη ηελ επηηάρπλζε 

δηαδηθαζηψλ ή ηελ ηξνπνπνίεζή   ηνπο   πξνθεηκέλνπ   λα   πινπνηεζνχλ   νη   πξνγξακκαηηζκέλνη 

ζηφρνη εληφο ησλ εγθεθξηκέλσλ ρξνλνδηαγξακκάησλ. 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ζπληνληζκνχ θαη ηεο εθηέιεζεο ησλ απνθάζεσλ ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ηεο 

νηθνλνκηθήο επηηξνπήο θαη ηεο επηηξνπήο πνηφηεηαο ζπλίζηαηαη ζηελ ππνζηήξημε ησλ αληηζηνίρσλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπ δεκάξρνπ φπσο απηέο αλαηίζεληαη ή κεηαβηβάδνληαη ζηνπο αληηδεκάξρνπο θαη ζηελ 

ζπιινγηθή αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο άζθεζήο ηνπο. 

3. ηηο ζπλεδξηάζεηο θαιείηαη ν πξφεδξνο ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο ηνπηθήο ή δεκνηηθήο θνηλφηεηαο, φηαλ 

ζπδεηείηαη ζέκα πνπ ηελ αθνξά εηδηθά, θαζψο θαη νη  πξφεδξνη  ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ  δήκνπ  θαη  

άιινη  ππεξεζηαθνί παξάγνληεο φπνηε ηνχην θξίλεηαη αλαγθαίν. 

  

Άρθρο 3°  

Αξκνδηφηεηεο ηνπ δεκάξρνπ θαη ησλ αληηδεκάξρσλ 

1. Ο δήκαξρνο πξναζπίδεη ηα ηνπηθά ζπκθέξνληα, θαηεπζχλεη ηηο δξάζεηο ηνπ δήκνπ γηα ηελ πινπνίεζε 

ηνπ ζρεδίνπ αλάπηπμεο, δηαζθαιίδεη ηελ ελφηεηα ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη αζθεί ηα θαζήθνληά ηνπ κε 

γλψκνλα ηηο αξρέο ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο. Δηδηθφηεξα, ν δήκαξρνο: 

1.1. Δθπξνζσπεί ην δήκν ζηα δηθαζηήξηα θαη ζε θάζε δεκφζηα αξρή. 

1.2. Δθηειεί ηηο απνθάζεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ηεο νηθνλνκηθήο θαη ηεο επηηξνπήο πνηφηεηαο  

δσήο.   Ζ   κε  εθηέιεζε  ησλ απνθάζεσλ απηψλ ζπληζηά ζνβαξή πεηζαξρηθή παξάβαζε θαζήθνληνο. 

1.3. Οξίδεη ηνπο αληηδεκάξρνπο, ζπγθαιεί θαη πξνεδξεχεη ηεο εθηειεζηηθήο επηηξνπήο θαη ζπληνλίδεη 

ηελ πινπνίεζε ησλ απνθάζεψλ ηεο. 
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1.4. Δίλαη πξντζηάκελνο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ δήκνπ. &ο πξντζηάκελνο φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ δήκνπ 

εθδίδεη ηηο πξάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο γηα ην δηνξηζκφ, ηηο θάζε είδνπο ππεξεζηαθέο 

κεηαβνιέο θαη ηελ άζθεζε ηνπ πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ. 

1.5. πλππνγξάθεη   ηνπο   βεβαησηηθνχο   θαηαιφγνπο   θαη   ηα   ρξεκαηηθά εληάικαηα πιεξσκήο ησλ 

δαπαλψλ, νη νπνίεο έρνπλ εθθαζαξηζηεί απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ δήκνπ. 

1.6. Τπνγξάθεη ηηο ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηεη ν δήκνο. 

1.7. Δθδίδεη ηηο άδεηεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ δήκνπ. 

1.8. Δθδίδεη πηζηνπνηεηηθά πξνζσπηθήο θαη νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ησλ δεκνηψλ, θαζψο θαη ηηο 

βεβαηψζεηο κφληκεο θαηνηθίαο. 

1.9. πληζηά νκάδεο εξγαζίαο θαη νκάδεο δηνίθεζεο έξγνπ απφ κέιε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, 

ππαιιήινπο ηνπ δήκνπ, ππαιιήινπο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα   ή   ηδηψηεο   γηα   ηε   κειέηε   θαη   

επεμεξγαζία   ζεκάησλ   ηνπ   δήκνπ, θαζνξίδνληαο ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

2. Οη   αληηδήκαξρνη   επηθνπξνχλ   ηνλ   δήκαξρν.   Δίλαη   ζχκβνπινη   ηεο πιεηνςεθίαο πνπ  νξίδεη  

ν δήκαξρνο θαη  ζηνπο νπνίνπο  κεηαβηβάδεη  ηελ άζθεζε αξκνδηνηήησλ θαζ' χιε θαη θαηά ηφπν. Οη 

θαηά ηφπνλ αξκνδηφηεηεο αζθνχληαη    ζηα   φξηα    κηαο   ή   πεξηζζφηεξσλ   δεκνηηθψλ   ελνηήησλ.    

Οη αληηδήκαξρνη, εθηφο ησλ θαζ' χιελ αξκνδηνηήησλ πνπ κεηαβηβάδεη ζε απηνχο ν   δήκαξρνο,   κεηαμχ   

ησλ  νπνίσλ  πεξηιακβάλνληαη   νπσζδήπνηε   θαη   νη αξκνδηφηεηεο γηα ζέκαηα δηαθάλεηαο θαη 

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, αζθνχλ θαη ηηο αθφινπζεο θαηά ηφπνλ αξκνδηφηεηεο: 

2.1. Έρνπλ ηελ επζχλε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηε 

δεκνηηθή ελφηεηα. 

2.2. Παξαθνινπζνχλ   ηελ   εμέιημε   ησλ   έξγσλ   θαη   ησλ   εξγαζηψλ   πνπ εθηεινχληαη ζηε 

δεκνηηθή ελφηεηα. 

2.3. Μεξηκλνχλ γηα ηελ θαιή θαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ βξίζθεηαη ζηε δεκνηηθή 

ελφηεηα. 

2.4. Τπνγξάθνπλ     κε     εμνπζηνδφηεζε     ηνπ     δεκάξρνπ,     βεβαηψζεηο, πηζηνπνηεηηθά θαη ινηπά 

δηνηθεηηθά έγγξαθα πνπ εθδίδνληαη απφ ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηα φξηα ηεο 

δεκνηηθήο ελφηεηαο. 

2.5. πλεξγάδνληαη   κε   ηνπο   πξνέδξνπο   ησλ   ηνπηθψλ   θαη   δεκνηηθψλ θνηλνηήησλ θαη ηνπο 

εθπξνζψπνπο ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο. 

2.6. Αζθνχλ θάζε άιιε αξκνδηφηεηα πνπ κπνξεί λα ηνπο κεηαβηβάδεη κε απφθαζή ηνπ ν δήκαξρνο, 

πνπ αθνξά ηε δεκνηηθή ελφηεηα. 

3. ε πεξίπησζε φπνπ ηα ηδησηηθά ζπκθέξνληα ηνπ δεκάξρνπ ή ζπγγελή ηνπ έσο ην δεχηεξν βαζκφ 

εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο ζπγθξνχνληαη κε ηα ζπκθέξνληα ηνπ δήκνπ, ν δήκαξρνο ππνρξενχηαη λα 

απέρεη θαη ηα αληίζηνηρα θαζήθνληα αζθεί αληηδήκαξρνο ή ζχκβνπινο ηνπ επηηπρφληνο ζπλδπαζκνχ 

πνπ νξίδεηαη απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην. Ζ κε ηήξεζε ηεο ππνρξέσζεο απηήο   ζπληζηά   ζνβαξή   

πεηζαξρηθή   παξάβαζε   θαζήθνληνο.   Σελ   ίδηα ππνρξέσζε έρεη θαη ν αληηδήκαξρνο ν νπνίνο 

ππνρξενχηαη λα δειψλεη άκεζα ζηνλ δήκαξρν ηελ απνρή ηνπ απφ ηα θαζήθνληά ηνπ γηα ιφγνπο 

πξνζσπηθνχ θσιχκαηνο. Αλ ν αληηδήκαξρνο απνπζηάδεη ή θσιχεηαη, ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ αζθεί ν ίδηνο 

ν δήκαξρνο. Σηο θαηά ηφπνλ αξκνδηφηεηεο ηνπ αληηδεκάξρνπ πνπ απνπζηάδεη ή θσιχεηαη αζθεί άιινο 

αληηδήκαξρνο πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ δήκαξρν ή ν ίδηνο ν δήκαξρνο. 

 

Άρθρο 4°  

Αξκνδηφηεηεο ηεο εθηειεζηηθήο επηηξνπήο 

Ζ εθηειεζηηθή επηηξνπή αζθεί ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο: 

1. Παξαθνινπζεί    ηελ    εθηέιεζε    ησλ    απνθάζεσλ    ηνπ    δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 

2. πληνλίδεη    ηελ   θαηάξηηζε    θαη    παξαθνινπζεί   ηελ   εθηέιεζε   ηνπ επηρεηξεζηαθνχ   

πξνγξάκκαηνο,   ην   νπνίν   θαη   εηζεγείηαη   ζην   δεκνηηθφ ζπκβνχιην. Ο αξκφδηνο γηα ηελ θαηάξηηζε 

ηνπ  επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο αληηδήκαξρνο   ζπλεξγάδεηαη   κε   ηνπο   πξντζηακέλνπο   ησλ   

εκπιεθνκέλσλ ππεξεζηψλ θαη ελεκεξψλεη ηνλ Γήκαξρν θαη ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή γηα ηελ   πνξεία    

θαηάξηηζεο   ηνπ    πξνγξάκκαηνο    θαη    ηελ   εθαξκνγή    ηνπ, ππνβάιινληαο ελδηάκεζεο εθζέζεηο νη 

νπνίεο θαη ζπδεηνχληαη ζε ζπλεδξίαζε ηεο   Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ε νπνία δηαηππψλεη 

παξαηεξήζεηο, ππνδείμεηο θαη θαηεπζχλζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 
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3. Καηαξηίδεη    θαη    εηζεγείηαη    ζην    δεκνηηθφ    ζπκβνχιην    ην    ηερληθφ πξφγξακκα ηνπ δήκνπ 

θαη έρεη ηελ επζχλε ηεο πινπνίεζήο ηνπ. Ο αξκφδηνο αληηδήκαξρνο    ζε    άκεζε    ζπλεξγαζία    κε    

ηνπο    πξντζηακέλνπο    ησλ ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ πνπ έρνπλ ηελ επζχλε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, ηεο 

νηθνλνκηθήο δηνίθεζεο θαη ησλ ηερληθψλ έξγσλ ζπληάζζεη ρξνλνδηάγξακκα εξγαζηψλ θαη ελεκεξψλεη 

ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ηνλ Γήκαξρν γηα ηελ πνξεία ησλ δηαδηθαζηψλ θαηάξηηζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο.  Ο αληηδήκαξρνο ζπληάζζεη ηελ ηειηθή εηζήγεζε αιιά θαη ηηο ελδηάκεζεο εθζέζεηο ηνπ 

θαη ηηο ππνβάιιεη   ζηνλ   δήκαξρν   ν   νπνίνο   απνθαζίδεη   εάλ   ζπληξέρεη   ιφγνο ζπδήηεζεο     ζηελ     

εθηειεζηηθή     επηηξνπή     επηκέξνπο     ηκεκάησλ     ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη δίλεη θαηεπζχλζεηο γηα ηελ 

ζπλέρηζε ηεο θαηάξηηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ο αξκφδηνο αληηδήκαξρνο αιιά θαη ν ίδηνο ν δήκαξρνο 

ελεκεξψλνπλ ηελ εθηειεζηηθή επηηξνπή, ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ηα νπνία δελ πξέπεη λα 

ππεξβαίλνπλ ηνπο ηξεηο κήλεο, γηα ηελ πνξεία πινπνίεζεο ηνπ ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο ππνβάιινληαο 

ζρεηηθή έθζεζε ε νπνία ζπδεηείηαη θαη αμηνινγείηαη απφ ηελ Δπηηξνπή. 

4. πγθεληξψλεη θαη αμηνινγεί ηηο πξνηάζεηο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ δήκνπ ζην πιαίζην ηεο πξνεηνηκαζίαο 

γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη εηζεγείηαη ην πξνζρέδην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ην εηήζην 

πξφγξακκα δξάζεο πξνο ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή. Αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηεο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπ. Οη πξνηάζεηο ζπγθεληξψλνληαη αλά δεκνηηθή ελφηεηα κε επζχλε ηνπ έρνληνο ηελ 

αληίζηνηρε ηνπηθή αξκνδηφηεηα αληηδεκάξρνπ. Ο αληηδήκαξρνο γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζπλεξγάδεηαη κε 

ηνπο πξνέδξνπο ησλ δεκνηηθψλ θαη ηνπηθψλ θνηλνηήησλ θαη ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ ηνπηθψλ 

θνηλνηήησλ νη νπνίνη είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ αλαγθαίσλ δξάζεσλ αλά δεκνηηθή ε 

ηνπηθή θνηλφηεηα. Οη πξνηάζεηο εμεηάδνληαη αξρηθά απφ ηελ εθηειεζηηθή επηηξνπή ε νπνία έρεη ηελ 

επζχλε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θαηεπζχλζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο θαη ν αξκφδηνο γηα 

νηθνλνκηθέο ππνζέζεηο αληηδήκαξρνο ζπλεξγαδφκελνο κε ηνπο πξντζηακέλνπο ησλ ππεξεζηαθψλ 

κνλάδσλ πνπ έρνπλ ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηεο νηθνλνκηθήο δηνίθεζεο 

παξαθνινπζεί ηηο αξκφδηεο ππεξεζηαθέο κνλάδεο θαηά ηελ ζχληαμε ηνπ πξνζρεδίνπ θαη ελ ζπλερεία 

ζπληάζζεη ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε. Ο δήκαξρνο ή- κε εληνιή ηνπ- ν αξκφδηνο αληηδήκαξρνο εηζεγείηαη 

ην πξνζρέδην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο ζηελ εθηειεζηηθή επηηξνπή, 

ε νπνία, αθνχ ην εγθξίλεη, ην εηζεγείηαη ζηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή. ηελ ζπδήηεζε ηνπ αλσηέξσ 

ζέκαηνο θαινχληαη νη πξντζηάκελνη ησλ ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ πνπ έρνπλ ηελ επζχλε ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηεο νηθνλνκηθήο δηνίθεζεο, θαζψο θαη νη πξφεδξνη ησλ δεκνηηθψλ θαη  ηνπηθψλ 

θνηλνηήησλ θαη νη  εθπξφζσπνη ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ. Οη αλσηέξσ έρνπλ δηθαίσκα ιφγνπ, ελψ 

ζηνπο πξντζηακέλνπο ησλ ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ ν δήκαξρνο κπνξεί λα αλαζέηεη ηελ παξνπζίαζε ησλ 

ζρεηηθψλ εηζεγήζεσλ. 

5. Έρεη  ηελ επζχλε γηα ηελ πηζηή  εθηέιεζε ηνπ  πξνυπνινγηζκνχ.   Ζ εθηειεζηηθή   επηηξνπή   

ζπδεηά   θαη   αμηνινγεί      αλά   ηξίκελν   ηελ   πνξεία πινπνίεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ζπληάζζεη 

ζρεηηθή έθζεζε. Ζ Έθζεζε πεξηιακβάλεη νπσζδήπνηε ην ηζνδχγην εζφδσλ θαη δαπαλψλ, αλάιπζε ησλ 

θαηαρσξεκέλσλ ηηκνινγίσλ θαη εθηίκεζε ηεο ξνήο ησλ εζφδσλ θαζψο θαη πξνηάζεηο γηα ηελ βειηίσζε 

ηεο ξνήο ησλ εζφδσλ θαη ησλ εμνξζνινγηζκφ ησλ δαπαλψλ. Ζ ζχληαμε ηεο έθζεζεο γίλεηαη ζηε βάζε 

εηζήγεζεο ηνπ αξκνδίνπ αληηδεκάξρνπ θαη ησλ πξντζηακέλσλ ησλ ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ πνπ έρνπλ 

ηελ επζχλε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηεο   νηθνλνκηθήο δηνίθεζεο. Ζ έθζεζε πνπ    ζπδεηείηαη θαη 

εγθξίλεηαη απφ ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή πξέπεη λα πξνεγείηαη   ηεο  πξνβιεπφκελεο  ζην  άξζξν  72,  

παξ.1,   ζηνηρ.   β)  ηνπ  λ.3852/2010      ηξηκεληαίαο   έθζεζεο   ηεο   νηθνλνκηθήο   επηηξνπήο.   Δπί   

ησλ παξαηεξήζεσλ    ηεο    ηειεπηαίαο    ε    εθηειεζηηθή    επηηξνπή    δηαηππψλεη παξαηεξήζεηο ηηο 

νπνίεο παξνπζηάδεη ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην θαη ηηο αλαξηά ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ. 

6. Δηζεγείηαη    ζην   δεκνηηθφ   ζπκβνχιην   ηα   ζρέδηα:    ί)   Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο   Τπεξεζίαο,   υ)   

Καλνληζκνχ   κέηξεζεο   θαη   αμηνιφγεζεο   ηεο απφδνζεο ησλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ θαηά ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία. Γηα ηελ δηαηχπσζε  ησλ αλσηέξσ εηζεγήζεσλ θαιεί ηνλ γεληθφ γξακκαηέα ηνπ 

δήκνπ ή   φπνπ   δελ   ππάξρεη   ηνλ  πξντζηάκελν   ησλ   ππεξεζηψλ  ηνπ   δήκνπ   λα ππνβάιιεη ζρέδην 

εηζήγεζεο ζην νπνίν βαζίδεηαη ε εηζήγεζε ηεο εθηειεζηηθήο επηηξνπήο. 

7. Δηζεγείηαη ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ην ρέδην Υάξηαο δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ δεκνηψλ θαη 

θαηνίθσλ θαη κεξηκλά γηα ηελ έθδνζε, ελεκέξσζε θαη   δηαθίλεζε   ηνπ   Οδεγνχ   ηνπ   Γεκφηε,   ζηνλ   

νπνίν   πεξηγξάθνληαη   νη δηαδηθαζίεο, νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ δήκνπ 

ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή. Σα πξνζρέδηα ησλ αλσηέξσ εηζεγήζεσλ θαηαξηίδεη θαη παξνπζηάδεη 
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ζηελ εθηειεζηηθή επηηξνπή ε λνκηθή ππεξεζία ηνπ δήκνπ θαη ν γεληθφο γξακκαηέαο ή φπνπ δελ ππάξρεη 

ν πξντζηάκελνο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ δήκνπ. 

8. Δηζεγείηαη ην ζρέδην ηνπ θαλνληζκνχ πιεξνθφξεζεο ησλ πνιηηψλ θαη ηνπ θαλνληζκνχ δηαβνχιεπζεο. 

Σν πξνζρέδην ησλ θαλνληζκψλ θαηαξηίδεη θαη παξνπζηάδεη ζηελ εθηειεζηηθή επηηξνπή ε λνκηθή 

ππεξεζία ηνπ δήκνπ ή φπνπ δελ ππάξρεη ν λνκηθφο ζχκβνπινο ηνπ δήκνπ. 

9. Δηζεγείηαη ηα ζρέδηα αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ αλαγθψλ θαη θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ, ζε ελαξκφληζε 

κε ηα αληίζηνηρα ζρέδηα ηεο πεξηθέξεηαο θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε. 

10. Παξαθνινπζεί,   αμηνινγεί   θαη   ζπληνλίδεη   ηε   δξάζε   ησλ   λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη ππεξεζηψλ 

ηνπ δήκνπ θαη ελεκεξψλεη ζρεηηθά ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην.  Ο αξκφδηνο    αληηδήκαξρνο ζπλεξγάδεηαη 

κε ηνλ πξφεδξν ηνπ δηνηθεηηθνχ   ζπκβνπιίνπ  ηνπ  λνκηθνχ  πξνζψπνπ     θαη  παξαθνινπζεί  ηελ 

πινπνίεζε     ηνπ     πξνγξάκκαηνο     δξάζεο     ηνπ     λνκηθνχ     πξνζψπνπ ελεκεξψλνληαο αλά 

ηξίκελν κε γξαπηή έθζεζε ηνλ δήκαξρν. Ο δήκαξρνο φηαλ  θξίλεη   φηη     ζπληξέρεη   ιφγνο  ζέηεη   γηα  

ζπδήηεζε   ζηελ   Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηα πξνβιήκαηα    ή ηηο δηαπηζηψζεηο    πνπ παξαηεξνχληαη 

ζηελ ιεηηνπξγία ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ή ππνβάιιεη ν ίδηνο ζπζηάζεηο ζηνλ πξφεδξν ηνπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ.  ηελ ζπλεδξίαζε φπνπ ζπδεηνχληαη ηα αλσηέξσ ζέκαηα θαιείηαη ππνρξεσηηθά ν πξφεδξνο 

ηνπ αληίζηνηρνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ν νπνίνο ιακβάλεη κέξνο ζηε ζπδήηεζε θαη παξέρεη πιεξνθνξίεο ή 

εμεγήζεηο γηα ζέκαηα πνπ ζέηεη ν δήκαξρνο θαη ηα κέιε ηεο εθηειεζηηθήο επηηξνπήο. 

 

Άρθρο 5°  

πλεδξηάζεηο ηεο εθηειεζηηθήο επηηξνπήο 

1. Ζ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ζπλεδξηάδεη ζηελ   έδξα ηνπ Γήκνπ. Μπνξεί λα ζπλεδξηάδεη εθηάθησο θαη 

εθηφο ηεο έδξαο ζε ηφπν πνπ νξίδεη ν Γήκαξρνο. 

2. Οη   ζπλεδξηάζεηο   ηεο   Δθηειεζηηθήο   Δπηηξνπήο   κπνξνχλ   λα   είλαη δεκφζηεο, εθφζνλ 

απνθαζίζεη ζρεηηθά ε ίδηα ε Δπηηξνπή. 

3. Ζ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ζπλέξρεηαη ζε ηαθηηθή, έθηαθηε ή θαηεπείγνπζα ζπλεδξίαζε. ε ηαθηηθή 

ζπλεδξίαζε ζπλέξρεηαη κία θνξά θάζε δέθα πέληε εκέξεο. ε έθηαθηε ζπλεδξίαζε ζπλέξρεηαη γηα ηελ 

ζπδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο επί ζεκάησλ πνπ έρνπλ εηδηθφ ελδηαθέξνλ θαη απαηηνχλ εμεηδηθεπκέλε 

δηαρείξηζε ε δε ζπδήηεζή ηνπο δελ κπνξεί γηα αληηθεηκεληθνχο ιφγνπο λα γίλεη ζηελ ηαθηηθή 

ζπλεδξίαζε. ε θαηεπείγνπζα ζπλεδξίαζε ζπλέξρεηαη ε Δπηηξνπή γηα ηελ εμέηαζε ζεκάησλ πνπ 

απαηηνχλ άκεζε απφθαζε ε νπνία πξέπεη λα ιεθζεί πξηλ απφ ηελ επνκέλε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε. 

 

Άρθρο 6
ο
   

χγθιεζε ηεο εθηειεζηηθήο επηηξνπήο 

Ζ εθηειεζηηθή επηηξνπή ζπγθαιείηαη κε γξαπηή πξφζθιεζε απφ ηνλ δήκαξρν ή ζε πεξίπησζε απνπζίαο 

ή θσιχκαηνο απφ ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ . 

1. Ζ πξφζθιεζε, κε ηνλ νξηζκφ ηεο εκέξαο, ηεο ψξαο θαη ηνπ ηφπνπ ηεο ζπλεδξίαζεο , αλαθέξεη ηα 

ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Απνζηέιιεηαη δχν πιήξεηο εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο 

ζπλεδξίαζεο. 

2. Ο δήκαξρνο   θαηαξηίδεη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηεο ζπλεδξίαζεο αθνχ ιάβεη ππφςε θαη ηηο πξνηάζεηο 

ησλ αληηδεκάξρσλ γηα ζέκαηα πνπ θξίλνπλ ζθφπηκν λα ζπδεηεζνχλ ζηελ εθηειεζηηθή επηηξνπή. 

3. Οη πξνηάζεηο ησλ αληηδεκάξρσλ γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο ζε νπνηνδήπνηε γεληθφ ή εηδηθφ 

ζέκα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο απεπζχλνληαη ζηνλ δήκαξρν   ηξεηο      εκέξεο,   ην   αξγφηεξν,   πξηλ   απφ   

ηε   ζπλεδξίαζε   θαη ζπλνδεχνληαη απφ ζχληνκν επεμεγεκαηηθφ ζεκείσκα, ην νπνίν δηαλέκεηαη ζηα 

κέιε ηεο εθηειεζηηθήο επηηξνπήο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. Κάζε αληηδήκαξρνο πνπ 

αλαιακβάλεη ηελ πξσηνβνπιία λα ππνβάιεη πξφηαζε γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο νθείιεη, 

παξάιιεια κε ηελ απνζηνιή ηνπ επεμεγεκαηηθνχ     ζεκεηψκαηνο     ηεο     πξνεγνχκελεο     

παξάγξαθνο    λα ελεκεξψζεη   εγθαίξσο   θαη   επαξθψο   ηνπο   ζπλαδέιθνπο   ηνπ   πνπ   έρνπλ 

ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ην αληηθείκελν ηεο πξφηαζεο ηνπ  

4. Ζ πξφζθιεζε απνζηέιιεηαη ππνρξεσηηθά ζηνλ γεληθφ γξακκαηέα ηνπ δήκνπ θαζψο θαη ζηνπο 

πξνέδξνπο ησλ δεκνηηθψλ θαη ηνπηθψλ θνηλνηήησλ θαζψο θαη ζηνπο πξνέδξνπο ησλ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ θαη επηρεηξήζεσλ ηνπ δήκνπ, εθφζνλ ζπδεηνχληαη  ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη  ζηνπο ηνκείο 

αξκνδηνηήησλ ηνπο. 
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5. ηελ   πεξίπησζε   ηεο   θαηεπείγνπζαο   ζπλεδξίαζεο,   ε   πξφζθιεζε κπνξεί λα επηδνζεί θαη  ηελ 

ίδηα εκέξα  κε ηνλ πιένλ πξφζθνξν ηξφπν, αλαθέξνληαο νπσζδήπνηε ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο. 

 

Άρθρο 7
ο
 

Απαξηία 

1. Γηα ηελ λφκηκε ζπλεδξίαζε πξέπεη λα είλαη παξφληεο  ν δήκαξρνο θαη νη κηζνί ηνπιάρηζηνλ απφ ηνπο 

αληηδεκάξρνπο . 

2. Σα κέιε ηεο εθηειεζηηθήο επηηξνπήο πνπ εμέξρνληαη απφ ηελ αίζνπζα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπλεδξίαζεο ελεκεξψλνπλ ηνλ αξκφδην γηα ηελ ζχληαμε ησλ   πξαθηηθψλ   ππάιιειν   πξηλ   ηελ   

έμνδν.    Οη   απνρσξήζεηο   θαη   νη πξνζειεχζεηο θαηαγξάθνληαη ζηα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο. 

3. Γελ κπνξεί λα ζπλερηζηεί ε ζπλεδξίαζε νχηε ιακβάλνληαη λφκηκεο απνθάζεηο φηαλ απέρνπλ απφ ηελ 

ζπλεδξίαζε ηα πεξηζζφηεξα κέιε ηεο εθηειεζηηθήο επηηξνπήο. 

 

Άρθρο 8° 

πδήηεζε θαη ιήςε ησλ απνθάζεσλ 

1. Ο δήκαξρνο πξνεδξεχεη ηεο εθηειεζηηθήο επηηξνπήο θαη δηεπζχλεη ηελ ζπδήηεζε.    ε    πεξίπησζε    

θσιχκαηνο    ηνπ    δήκαξρνπ    πξνεδξεχεη  ν αληηδήκαξρνο πνπ έρεη νξηζηεί απφ απηφλ σο 

αλαπιεξσηήο ηνπ. 

2. Ο δήκαξρνο εηζεγείηαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ν ίδηνο 

έρεη αλαζέζεη ηελ παξνπζίαζε εηζήγεζεο ζηνλ αξκφδην  αληηδήκαξρν  ή φηαλ ην ζέκα γξάθηεθε ζηελ 

εκεξήζηα δηάηαμε κεηά απφ πξφηαζε κέινπο ηεο εθηειεζηηθήο επηηξνπήο,  νπφηε ην εηζεγείηαη ν 

πξνηείλσλ. 

3. Ο δήκαξρνο   δίλεη θαηά πξνηεξαηφηεηα ηνλ ιφγν ζηνπο πξνέδξνπο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ 

δήκνπ φηαλ ζπδεηνχληαη ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο  θαη   κπνξεί λα ηνπο αλαζέζεη  ηελ παξνπζίαζε  

ηεο εηζήγεζεο ηνπ ζέκαηνο. 

4. Ο δήκαξρνο   κπνξεί λα θαιέζεη ηνλ αξκφδην θαηά ζέκα πξντζηάκελν δεκνηηθήο ππεξεζίαο γηα λα 

ελεκεξψζεη επί ηνπ ζέκαηνο ηελ εθηειεζηηθή επηηξνπή ή λα ηνπ αλαζέζεη ηελ παξνπζίαζε εηζήγεζεο. 

5. Μεηά   ηελ   εηζήγεζε   αθνινπζνχλ   δηεπθξηληζηηθέο   εξσηήζεηο   θαη εξσηήζεηο νπζίαο ζηηο νπνίεο 

απαληά ν εηζεγεηήο θαη ελ ζπλερεία δεηνχλ ηνλ ιφγν θαη πξνβαίλνπλ ζε ηνπνζεηήζεηο, ησλ νπνίσλ ε 

δηάξθεηα δελ ππεξβαίλεη ηα πέληε ιεπηά (5'), ηα κέιε ηεο εθηειεζηηθήο επηηξνπήο. 

6. Όηαλ νινθιεξσζεί ε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο, ν δήκαξρνο πξνβαίλεη ζηε δηαηχπσζε   ηεο   απφθαζεο   

θαη   ηελ   ζέηεη   ζηελ   θξίζε   ησλ   κειψλ   ηεο εθηειεζηηθήο επηηξνπήο. Δάλ δηαπηζησζεί ε δηαθσλία 

πξνο ηελ δηαηππσκέλε απφθαζε, ν δήκαξρνο ζέηεη ζε ςεθνθνξία ηα δεηήκαηα θαη αλαθνηλψλεη ην 

απνηέιεζκά ηεο. 

7. Ζ εθηειεζηηθή επηηξνπή απνθαζίδεη πάληνηε κε θαλεξή ςεθνθνξία θαη κε  ηελ  απφιπηε  

πιεηνςεθία  ησλ  παξφλησλ  κειψλ  ηεο.   ε  πεξίπησζε ηζνςεθίαο ππεξηζρχεη ε γλψκε ππέξ ηεο 

νπνίαο ςήθηζε ν δήκαξρνο. 

8. Δάλ θαηά ηε ςεθνθνξία δηακνξθσζνχλ πεξηζζφηεξεο απφ δχν γλψκεο ρσξίο   λα   ζρεκαηηζηεί   ε   

θαηά   ηελ   πξνεγνχκελε   παξάγξαθν   λφκηκε πιεηνςεθία, ν δήκαξρνο θαιεί φζνπο ηάρζεθαλ ππέξ 

ησλ αζζελέζηεξσλ γλσκψλ λα πξνζρσξήζνπλ κε ςεθνθνξία ζε κία απφ ηηο επηθξαηέζηεξεο γλψκεο. 

 

Άρθρο 9°  

Τπνρξεψζεηο ηνπ δεκάξρνπ θαη ησλ κειψλ ηεο εθηειεζηηθήο επηηξνπήο 

1.  Ο   δήκαξρνο   νθείιεη   λα   επηιχεη   άκεζα   κε   απφθαζή   ηνπ   θάζε ζχγθξνπζε αξκνδηνηήησλ 

κεηαμχ ησλ αληηδεκάξρσλ θαη λα αλαζεσξεί ή ηξνπνπνηεί γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ηηο απνθάζεηο ηνπ πεξί 

αλάζεζεο ή κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ. ηελ ιεηηνπξγία ηνπ απηή ιακβάλεη ππφςε θαη ηελ γλψκε ηεο 

εθηειεζηηθήο επηηξνπήο. 

2. Σα    κέιε   ηεο   εθηειεζηηθήο   επηηξνπήο,    θαηά   ηελ   άζθεζε   ησλ θαζεθφλησλ ηνπο,   νθείινπλ 

λα κεξηκλνχλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο ρξεζηήο   δηνίθεζεο,   ηεο   απνηειεζκαηηθφηεηα,   ηεο   

δηαθάλεηαο   θαη   ηεο ινγνδνζίαο. 
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3. Ζ  ζπκκεηνρή  ησλ αληηδεκάξρσλ ζηε  ζπλεδξίαζε ηεο εθηειεζηηθήο επηηξνπήο είλαη ππνρξεσηηθή. Ο   

αληηδήκαξρνο κπνξεί λα απνπζηάδεη κφλν γηα ζνβαξφ ιφγν πνπ αθνξά πξνζσπηθφ ή νηθνγελεηαθφ 

πξφβιεκα ην νπνίν γλσζηνπνηεί εγθαίξσο ζηνλ δήκαξρν ή γηα αλεηιεκκέλεο ππνρξεψζεηο ζην πιαίζην 

ησλ θαζεθφλησλ ηνπ πνπ δελ κπνξεί λα αλαβιεζνχλ γεγνλφο πνπ πξέπεη επίζεο λα γλσζηνπνηήζεη ζηνλ 

δήκαξρν. ε θάζε άιιε πεξίπησζε ε απνπζία ηνπ είλαη  

 

αδηθαηνιφγεηε. 

4. Ζ αλαηηηνιφγεηε απνπζία ηνπ αληηδεκάξρνπ γηα πεξηζζφηεξεο απφ ηξεηο ζπλερφκελεο ζπλεδξηάζεηο 

ηεο εθηειεζηηθήο επηηξνπήο ζπληζηά ζνβαξφ ιφγν αλάθιεζεο ηνπ δηνξηζκνχ ηνπ. 

 

Άρθρο 10° 

Γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε, ηήξεζε πξαθηηθψλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ θαη δεκνζηφηεηα ηεο πεξίιεςεο ησλ 

απνθάζεσλ ηεο Δθηειεζηηθήο 

Δπηηξνπήο 

1. Ζ εθηειεζηηθή επηηξνπή, κε πξφηαζε ηνπ δεκάξρνπ, νξίδεη έλαλ εθ ησλ ππαιιήισλ ηνπ γξαθείνπ ηνπ 

δεκάξρνπ σο πξαθηηθνγξάθν - γξακκαηέα ηεο επηηξνπήο. Με ηελ ίδηα απφθαζε νξίδεη επίζεο θαη ηνλ 

αλαπιεξσηή ηνπ. 

2. Ο γξακκαηέαο -πξαθηηθνγξάθνο ζπκκεηέρεη ζε φιεο ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο    επηηξνπήο        θαη    

ζπληάζζεη    ηα    πξαθηηθά    ησλ    ζπλεδξηάζεσλ, ζπλππνγξάθνληαο ην  βηβιίν πξαθηηθψλ.  Σα 

πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ εγθξίλνληαη θαη ππνγξάθνληαη απφ φια ηα κέιε ηεο εθηειεζηηθήο 

επηηξνπήο θαη απφ ηνλ γεληθφ   γξακκαηέα ηνπ δήκνπ. Σα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ εγθξίλνληαη θαη 

ππνγξάθνληαη απφ φια ηα κέιε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο, έρνπλ δεκφζην ραξαθηήξα, ιακβάλνπλ δε 

γλψζε ηνπο ζε θάζε πεξίπησζε, νη επηθεθαιήο ησλ δεκνηηθψλ παξαηάμεσλ. 

3. Ο γεληθφο γξακκαηέαο ηνπ δήκνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ εηδηθφ γξακκαηέα- πξαθηηθνγξάθν 

ζπληάζζνπλ ηελ πεξίιεςε ησλ απνθάζεσλ ηεο εθηειεζηηθήο επηηξνπήο ε νπνία ππνγξάθεηαη απφ ηνλ 

δήκαξρν θαη ηνλ γεληθφ γξακκαηέα, απνζηέιιεηαη ππνρξεσηηθά ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηηο δεκνηηθέο 

παξαηάμεηο θαη αλαξηάηαη ππνρξεσηηθά ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαζψο επίζεο θαη δεκνζηνπνηείηαη 

κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν. 

 

Άρθρο 11° 

Με απνδεκίσζε γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο 

Ο δήκαξρνο, νη αληηδήκαξρνη, νη πξφεδξνη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ δήκνπ   θαη   ν  γεληθφο  

γξακκαηέαο     δελ  δηθαηνχληαη   απνδεκίσζε   γηα   ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο 

εθηειεζηηθήο επηηξνπήο. 

 

Άρθρο 12° 

Ηζρχο θαλνληζκνχ 

1. Ο παξφλ θαλνληζκφο ηζρχεη απφ ηελ ςήθηζή ηνπ θαη ηελ αλάξηεζή ηνπ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ 

2. Σξνπνπνίεζε    ηνπ    θαλνληζκνχ    επηηξέπεηαη    κε    απφθαζε    πνπ ιακβάλεηαη  κε εηδηθή 

πιεηνςεθία ησλ 3/5 ηνπ  αξηζκνχ     ησλ κειψλ ηεο εθηειεζηηθήο επηηξνπήο θαη ηελ ζχκθσλε γλψκε 

ηνπ δεκάξρνπ. Ζ απφθαζε ηεο ηξνπνπνίεζεο ηζρχεη απφ ηελ αλάξηεζή ηεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ. 
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