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Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

ΚΤΓΡΑ ΣΗ 30 ΜΑΡΣΗΟΤ 2011 

ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ: 111/2011                ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

Έγθξηζε θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο.  

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: 4Α87Ω12-ΕΜΝ



 

 

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 Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο. 

ηε ζπλέρεηα  έζεζε ππφςε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ πξφηππν Καλνληζκφ ιεηηνπξγίαο Δπηηξνπήο 

Πνηφηεηαο Εσήο 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 ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ 

ΚΤΓΡΑ Ω ΔΞΖ: 
  

 Άρθρο 1 

Γηνίθεζε Γήκνπ  

Ο Γήκνο θχδξαο δηνηθείηαη απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ηελ Δπηηξνπή 

Πνηφηεηαο Εσήο , ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή θαη ην Γήκαξρν. 

 

Άρθρο 2 

χλζεζε Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο 

Ζ Δπηηξνπή είλαη ζπιινγηθφ φξγαλν ηνπ δήκνπ απνηεινχκελε απφ ηνλ δήκαξρν ή ηνλ αληηδήκαξρν, 

πνπ νξίδεη ν δήκαξρνο, σο πξφεδξν απηήο θαη απφ 6 κέιε εθ ησλ νπνίσλ ηα 2 εθιέγνληαη απφ ηηο 

δεκνηηθέο παξαηάμεηο ηεο κεηνςεθίαο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.  

 

Άρθρο 3 

Δθινγή κειψλ & Αληηπξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο  

1. Σν δεκνηηθφ ζπκβνχιην, κεηά ηελ εθινγή ηνπ πξνεδξείνπ θαη πξνεδξεχνληνο ηνπ λενεθιεγέληνο 

πξνέδξνπ, θαηά ηηο εκεξνκελίεο πνπ νξίδνληαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ Ν.3852/2010 θαη θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο ίδηαο ζπλεδξίαζεο, εθιέγεη, κεηά ηελ εθινγή ησλ κειψλ ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο, 

κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ κε κπζηηθή ςεθνθνξία ηα ηαθηηθά θαη ηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο επηηξνπήο 

πνηφηεηαο δσήο κε ηελ εμήο δηαδηθαζία: 

1.1. Απφ ηνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο ηεο παξάηαμεο ηεο πιεηνςεθίαο, δχλαληαη λα ζέζνπλ 

ππνςεθηφηεηα φπνηνη επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ σο κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ρσξίο λα 

απαηηείηαη πξνεγνχκελε δηαδηθαζία αλάδεημήο ηνπο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο παξάηαμεο απηήο. 

1.2 Οη δεκνηηθνί ζχκβνπινη ηεο κεηνςεθίαο πνπ επηζπκνχλ ηελ αλάδεημή ηνπο ζηελ Δπηηξνπή, 

πξέπεη λα ζέζνπλ ππνςεθηφηεηα ζε απηή ηε ζπλεδξίαζε ησλ δεκνηηθψλ παξαηάμεσλ, πνπ ζπγθξνηνχλ 

ζην ζχλνιν ηε κεηνςεθία ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. ηε ζπλεδξίαζε απηή πξψηα εθιέγνληαη απφ ην 

ζχλνιν ησλ παξαηάμεσλ ηεο κεηνςεθίαο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ νη ππνςήθηνη ηαθηηθνί θαη 

αλαπιεξσκαηηθνί ζχκβνπινη, πνπ αλαινγνχλ ζηελ κεηνςεθία, ζχκθσλα κε ηνλ αξηζκφ πνπ 

θαζνξίδεηαη κε ην άξζ.2 ηνπ παξφληνο. Ζ αλάδεημε ησλ ππνςεθίσλ απηψλ γίλεηαη σο εμήο: 

1.3 Ωο ππνςήθηνη ηεο κεηνςεθίαο αλαδεηθλχνληαη απηνί πνπ ζπγθέληξσζαλ ηελ απφιπηε 

πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ησλ παξαηάμεσλ ηεο κεηνςεθίαο. Δάλ δελ επηηεπρζεί ε απφιπηε 

πιεηνςεθία, ηφηε ε ςεθνθνξία επαλαιακβάλεηαη θαη αλαδεηθλχεηαη απηφο πνπ ζπγθέληξσζε πάιη ηελ 

απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ησλ παξαηάμεσλ ηεο κεηνςεθίαο. Δάλ θαη πάιη δελ 

ζπγθεληξσζεί ε απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ησλ παξαηάμεσλ ηεο κεηνςεθίαο ή 

ππάξμεη ηζνςεθία, ηφηε δηελεξγείηαη θαη ηξίηε ςεθνθνξία κεηαμχ ησλ δχν επηθξαηέζηεξσλ 

ππνςεθίσλ, πνπ έιαβαλ ηηο πεξηζζφηεξεο ςήθνπο. Καηά ηελ ςεθνθνξία απηή εθιέγεηαη φπνηνο 

κεηαμχ ησλ δχν επηθξαηέζηεξσλ ζπγθεληξψζεη ηε ζρεηηθή πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ, δει. πήξε ηηο 

πεξηζζφηεξεο ςήθνπο ζε ζρέζε κε ηνλ ζπλππνςήθηφ ηνπ, έζησ θαη αλ πήξε κία ςήθν. 
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1.4 ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ππνςεθίσλ, γίλεηαη θιήξσζε, ηελ νπνία δηελεξγεί ν Πξφεδξνο ηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 

2. Γηα ηελ εθινγή, ε ιεπθή ςήθνο θαη ε άξλεζε ςήθνπ (δήισζε «παξψλ»), ππνινγίδνληαη σο 

αξλεηηθέο ςήθνη θαη, επνκέλσο, δελ πξνζκεηξψληαη ζηε δεκηνπξγία ηεο πιεηνςεθίαο (απφιπηεο ή 

ζρεηηθήο), θαηά ηελ εθινγηθή δηαδηθαζία. 

3. Τπνςήθηνη κπνξεί λα αλαδεηρζνχλ θαη ζχκβνπινη, πνπ ηπρφλ απνπζηάδνπλ, γηα νπνηνλδήπνηε 

ιφγν, απφ ηε ζπλεδξίαζε απηή, εθφζνλ έρνπλ εθδειψζεη ηε βνχιεζή ηνπο λα είλαη ππνςήθηνη. 

4. Αλ απφ ηηο δεκνηηθέο παξαηάμεηο ηεο κεηνςεθίαο δελ ππάξμεη ππνςήθηνο, ηφηε ζηε ζέζε ηνπο 

εθιέγεηαη ζχκβνπινο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο ηεο πιεηνςεθίαο. 

5. Μεηά ην πέξαο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο, δηελεξγείηαη ε εθινγή, απφ ην ζχλνιν ησλ 

ζπκβνχισλ, γηα ηελ αλάδεημε ησλ ηαθηηθψλ θαη αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο κε ηελ εμήο 

δηαδηθαζία: 

5.1 Γηα λα εθιεγεί κέινο ηεο Δπηηξνπήο ν ππνςήθηνο πξέπεη λα ζπγθεληξψζεη ηελ απφιπηε 

πιεηνςεθία ησλ παρόντων κειψλ ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Δάλ παξακείλνπλ θελέο ζέζεηο, πνπ 

αλαινγνχλ ζηελ πιεηνςεθία ή ζηε κεηνςεθία ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ηφηε δηελεξγείηαη δεχηεξε 

ςεθνθνξία. ε απηήλ εθιέγεηαη ν ππνςήθηνο ν νπνίνο ζπγθεληξψλεη ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ησλ 

παξφλησλ κειψλ ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 

5.2 Αλ θαη ζηε δεχηεξε ςεθνθνξία δελ επηηεπρζεί εθινγή ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο θαη 

παξακέλνπλ θελέο ζέζεηο, γίλεηαη θαη ηξίηε ςεθνθνξία, νπφηε εθιέγνληαη φζνη ζπγθεληξψζνπλ ηε 

ζρεηηθή πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, δειαδή φζνη έρνπλ πάξεη έζησ 

θαη κία ςήθν. 

5.3. Δάλ ππάξμεη ηζνςεθία ζε νπνηαδήπνηε ςεθνθνξία, ηφηε δηελεξγείηαη θιήξσζε, ζηελ ίδηα 

ζπλεδξίαζε απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 

5.4 Μεηά ηελ εθινγή ησλ ηαθηηθψλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο, ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην εθιέγεη ηα 

αλαινγνχληα αλαπιεξσκαηηθά κέιε, ηα νπνία αλαπιεξψλνπλ ηα ηαθηηθά ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή 

θσιχκαηνο, ή παίξλνπλ ηηο ζέζεηο ησλ ηαθηηθψλ κειψλ, φηαλ απηέο κέλνπλ θελέο. Καηά ηε δηάξθεηα 

ηεο δηεηίαο ηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε αλά θαηεγνξία, κε ηε ζεηξά ηεο εθινγήο ηνπο, θαηαιακβάλνπλ 

ηηο ζέζεηο ησλ ηαθηηθψλ κειψλ πνπ κέλνπλ θελέο. Όηαλ ηα κέιε ηεο κεηνςεθίαο παξαηηεζνχλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δηεηίαο θαη δελ εθιεγεί αληηθαηαζηάηεο ηνπο, ηε ζέζε ηνπο θαηαιακβάλνπλ ηα κέιε ηεο 

πιεηνςεθίαο. 

5.5 Ζ εθινγή ησλ αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ γίλεηαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ γηα ηελ 

εθινγή ησλ ηαθηηθψλ κειψλ. Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία εθιέγνληαη λέα αλαπιεξσκαηηθά κέιε, κφλν ζε 

πεξίπησζε, πνπ έρεη εμαληιεζεί ν αξηζκφο ησλ αλαπιεξσκαηηθψλ αλά θαηεγνξία, δειαδή ηεο 

πιεηνςεθίαο θαη ηεο κεηνςεθίαο. 

6. ε πεξίπησζε πνπ δελ επηηπγράλεηαη εθινγή γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή ε ζπλεδξίαζε καηαησζεί 

ιφγσ έιιεηςεο απαξηίαο, επαλαιακβάλεηαη ε ίδηα δηαδηθαζία εθινγήο ηελ επφκελε Κπξηαθή. 

7. Αλ θαη ζηε δεχηεξε ζπλεδξίαζε δελ επηηεπρζεί εθινγή ή ε ζπλεδξίαζε καηαησζεί, επεηδή δελ 

ζρεκαηίζζεθε απαξηία, ζεσξείηαη φηη εθιέγνληαη: α) γηα ηηο ζέζεηο ηεο πιεηνςεθίαο νη ζχκβνπινη πνπ 

έιαβαλ θαηά ζεηξά ηνπο πεξηζζφηεξνπο ζηαπξνχο πξνηίκεζεο ζηελ παξάηαμε ηεο πιεηνςεθίαο 

ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ θαη β) γηα ηηο ζέζεηο ηεο κεηνςεθίαο νη ζχκβνπινη ηεο 

κείδνλνο κεηνςεθίαο πνπ έιαβαλ ηνπο πεξηζζφηεξνπο ζηαπξνχο ζχκθσλα κε ηελ ίδηα δηθαζηηθή 

απφθαζε. 

8. Γελ επηηξέπεηαη λα εθιεγεί κέινο ηεο Δπηηξνπήο ν πξφεδξνο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 

Αληίζεηα δελ απνηειεί αζπκβίβαζην ε ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ηεο Δπηηξνπήο κε ηηο ηδηφηεηεο ηνπ 

αληηπξνέδξνπ θαη γξακκαηέα ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ηνπ αληηδεκάξρνπ. 

9. Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο, πνπ εμειέγεζαλ σο αλσηέξσ, ζηελ πξψηε ζπλεδξίαζε κεηά ηελ εθινγή 

ηνπο εθιέγνπλ, κε θαλεξή ςεθνθνξία, ηνλ αληηπξφεδξν, ν νπνίνο πξνέξρεηαη απφ ηηο παξαηάμεηο ηεο 

κεηνςεθίαο. Γηθαίσκα ςήθνπ ζηελ πεξίπησζε απηή έρεη θαη ν πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο. 

10. Αληηπξφεδξνο εθιέγεηαη φπνηνο ζπγθεληξψζεη ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηεο 

Δπηηξνπήο, δειαδή ησλ πξνεξρνκέλσλ απφ ηελ πιεηνςεθία θαη ησλ κειψλ ησλ πξνεξρνκέλσλ απφ ηε 

κεηνςεθία. ε πεξίπησζε πνπ δελ επηηεπρζεί απφιπηε πιεηνςεθία, ηφηε ε ςεθνθνξία 

επαλαιακβάλεηαη. Δάλ, θαη πάιη, δελ επηηεπρζεί ε απφιπηε πιεηνςεθία, ηφηε δηεμάγεηαη ηξίηε 
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ςεθνθνξία θαη εθιέγεηαη φπνηνο ιάβεη ηε ζρεηηθή πιεηνςεθία. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο δηελεξγείηαη 

θιήξσζε απφ ηνλ πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο. 

11. Σα πξαθηηθά ηεο εθινγήο δηαβηβάδνληαη κέζα ζε πξνζεζκία πέληε (5) εκεξψλ απφ ηε δηελέξγεηα 

ηεο εθινγήο ζηνλ Διεγθηή Ννκηκφηεηαο, ν νπνίνο απηεπαγγέιησο ή χζηεξα απφ πξνζθπγή δεκφηε 

ελψπηνλ ηνπ, ε νπνία αζθείηαη εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηε δηελέξγεηα 

ηεο εθινγήο, απνθαίλεηαη, κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο ην αξγφηεξν αθφηνπ παξέιαβε ηα πξαθηηθά, γηα 

ηε λνκηκφηεηα ηεο εθινγήο. 

12. Όηαλ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο παχνπλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν λα είλαη κέιε ησλ αληίζηνηρσλ 

δεκνηηθψλ παξαηάμεσλ, εθπίπηνπλ απηνδηθαίσο απφ ηελ Δπηηξνπή θαη αληηθαζίζηαληαη, ζχκθσλα κε 

ηε δηαδηθαζία ηνπ παξφληνο, φπσο πξνβιέπεηαη αλσηέξσ. 

 

Άρθρο 4 

Αξκνδηφηεηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο  

1. Ζ επηηξνπή πνηφηεηαο δσήο είλαη απνθαζηζηηθφ θαη εηζεγεηηθφ φξγαλν άζθεζεο ησλ ζρεηηθψλ κε 

ηελ πνηφηεηα δσήο, ηε ρσξνηαμία, ηελ πνιενδνκία θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

αξκνδηνηήησλ ηνπ δήκνπ. Καηά ηελ άζθεζε ησλ ζρεηηθψλ αξκνδηνηήησλ ηεο ιακβάλεη εηδηθή 

κέξηκλα γηα ην ζρεδηαζκφ δξάζεσλ πνπ απνβιέπνπλ ζηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ελ 

γέλεη ηελ εμππεξέηεζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο. Δηδηθφηεξα: 

Α. Δίλαη αξκφδηα, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζ.83, γηα: 

i) ηε ρνξήγεζε πξνέγθξηζεο ίδξπζεο θαηαζηεκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ κεηά απφ πξνέιεγρν ηνπ 

ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, ηη) ηελ αλάθιεζε ή ηελ νξηζηηθή αθαίξεζε ηεο άδεηαο 

ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ επηρεηξήζεσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ αξκνδηφηεηαο ηνπ δήκνπ, iii) ηε ρνξήγεζε ή αλάθιεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο 

κνπζηθήο. Ζ ζρεηηθή απφθαζε ιακβάλεηαη κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο αθφηνπ πεξηέιζνπλ ζηελ 

επηηξνπή φια ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία. 

Β. Δηζεγείηαη ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην: i) ζέκαηα θαζνξηζκνχ ρξήζεσλ γεο, 

ηη) ζέκαηα ξπζκηζηηθψλ ζρεδίσλ, πξνγξακκαηηζκνχ εθαξκνγήο ξπζκηζηηθψλ ζρεδίσλ, νηθηζηηθήο 

νξγάλσζεο αλνηθηψλ πφιεσλ, εθαξκνγήο Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ ρεδίνπ (Γ.Π..), πνιενδνκηθψλ 

κειεηψλ, αλάπιαζεο πεξηνρψλ, πνιενδνκηθψλ επεκβάζεσλ, ρξεκαηνδφηεζεο πξνγξακκάησλ 

αλάπιαζεο, αλαζπγθξφηεζεο ππνβαζκηζκέλσλ πεξηνρψλ, πνιενδνκηθήο αλακφξθσζεο 

πξνβιεκαηηθψλ πεξηνρψλ, απνδεκίσζεο ξπκνηνκνχκελσλ, πνιενδνκηθψλ ξπζκίζεσλ, εηζθνξάο ζε γε 

ή ζε ρξήκα, πεξηνρψλ εηδηθά ξπζκηδφκελεο πνιενδφκεζεο (Π.Δ.Ρ.ΠΟ.) θαη έγθξηζεο πνιενδνκηθψλ 

κειεηψλ, 

iii) ηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, 

iv) ηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ζέκαηα ρσξνζέηεζεο θνηκεηεξίσλ, θαηά ηηο πξνβιέςεηο ηνπ λ. 

2508/1997 (ΦΔΚ 124 Α), θέληξσλ απνηέθξσζεο λεθξψλ, θαζψο θαη άιισλ, ζρεηηθψλ κε ην 

αληηθείκελν, αξκνδηνηήησλ ηνπ,  

λ) ην ζρέδην θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ ησλ άξζξσλ 79 θαη 82 ηνπ Κ.Γ.Κ.. 

2. Ζ επηηξνπή πνηφηεηαο δσήο ζπληάζζεη εηήζηα έθζεζε πεπξαγκέλσλ ζηνπο ηνκείο αξκνδηφηεηαο 

ηεο, ε νπνία ζπδεηείηαη θαη εγθξίλεηαη απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην. Ζ έθζεζε πεξηιακβάλεη θαη 

πνζνηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζπλεδξηάζεσλ, ηελ ζπκκεηνρή ησλ κειψλ ηεο, ηα 

ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ θαη ηηο ιεθζείζεο απνθάζεηο. Τπεχζπλνο γηα ηελ ζχληαμε ηεο εηήζηαο 

έθζεζεο πεπξαγκέλσλ είλαη ν Πξφεδξφο ηεο. ηελ ελ ιφγσ έθζεζε ελζσκαηψλνληαη, σο παξάξηεκα, 

θαη ζρεηηθέο παξαηεξήζεηο πνπ ππνβάινπλ ηα κέιε ηεο. Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο ζπληάζζεη ηελ 

έθζεζε εληφο ηνπ Ηαλνπαξίνπ θάζε έηνπο θαη ηελ θνηλνπνηεί ζηα κέιε ηεο πξνθεηκέλνπ απηά λα ηνπ 

ππνβάινπλ εγγξάθσο ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο εληφο ηεο πξψηεο εβδνκάδαο ηνπ Φεβξνπαξίνπ. ηε 

ζπλέρεηα, εληφο ηεο δεχηεξεο εβδνκάδαο ηνπ Φεβξνπαξίνπ, ν πξφεδξνο ππνβάιεη ην πιήξεο θείκελν 

ηεο εηήζηαο έθζεζεο ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην θαη κεξηκλά γηα ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

δήκνπ. 

3. Σν δεκνηηθφ ζπκβνχιην κπνξεί, γηα ζέκαηα ηδηαίηεξα ζνβαξά, κε εηδηθή αηηηνινγία, θαη κε ηελ 

απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ λα απνθαζίδεη φηη ζα αζθήζεη ην ίδην αξκνδηφηεηεο 

ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ 
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4. Ζ επηηξνπή πνηφηεηαο δσήο κε εηδηθή απφθαζε πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ησλ 

κειψλ ηεο κπνξεί λα παξαπέκπεη ζπγθεθξηκέλν ζέκα ηεο αξκνδηφηεηαο ηεο ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην 

γηα ηε ιήςε απφθαζεο, εθφζνλ θξίλεη φηη απηφ επηβάιιεηαη απφ ηελ ηδηαίηεξε ζνβαξφηεηα ηνπ. 

5. Ζ επηηξνπή πνηφηεηαο δσήο πξέπεη λα ιακβάλεη ππ'φςηλ ηεο γηα ηελ δηακφξθσζε ηεο εηζήγεζεο 

ηεο πξνο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην γηα ηα ζέκαηα ηεο παξ.1 πεξ. γ ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ Ν.3852/10 θαζψο 

θαη γηα ηα ζέκαηα ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 84 ηνπ Ν. 3852/2010 ηηο ζρεηηθέο πξνηάζεηο ηεο νηθείαο 

δεκνηηθήο ή ηνπηθήο αληηζηνίρσο θνηλφηεηαο. 

 

Άρθρο 5 

χγθιεζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο  

1. Ο πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο θαιεί ηα κέιε ηεο ζε ζπλεδξίαζε κε γξαπηή πξφζθιεζε, ζηελ νπνία 

αλαθέξνληαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηνλ κήλα ή φπνηε ην δεηήζεη ν 

δήκαξρνο - ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ είλαη ν ίδηνο πξφεδξνο - ή ην έλα ηξίην (1/3) ηνπιάρηζηνλ ηνπ 

ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηεο. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε απαηηείηαη γξαπηή αίηεζε, ζηελ νπνία 

αλαθέξνληαη ηα ζέκαηα πνπ ζα ζπδεηεζνχλ. ηελ ίδηα πεξίπησζε δελ κπνξεί λα επαλππνβιεζεί 

αίηεκα γηα ην ίδην ζέκα, πξηλ παξέιζεη δίκελν, αθφηνπ εθδφζεθε απνξξηπηηθή απφθαζε ηεο 

επηηξνπήο, εθηφο εάλ γίλεηαη επίθιεζε λεφηεξσλ ζηνηρείσλ. Αλ θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ελφο ηξίηνπ 

(1/3) πξνθχπηεη δεθαδηθφο αξηζκφο, ηφηε ν αξηζκφο απηφο ζηξνγγπινπνηείηαη ζηελ ακέζσο κεγαιχηεξε 

κνλάδα εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ππνδηαίξεζε κεγαιχηεξε ή ίζε ηνπ εκίζεσο (0,5). Αλ ε επηηξνπή δελ 

ζπγθιεζεί ην αξγφηεξν έμη (6) εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, ζπλέξρεηαη χζηεξα απφ 

πξφζθιεζε εθείλσλ πνπ ππέβαιαλ ηελ αίηεζε θαη απνθαζίδεη γηα ηα ζέκαηα, γηα ηα νπνία είρε 

δεηεζεί ε ζχγθιεζε ηεο. 

2. Ο πξφεδξνο θαηαξηίδεη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε. ηελ εκεξήζηα δηάηαμε αλαγξάθνληαη 

ππνρξεσηηθά φια ηα ζέκαηα πνπ πξνηείλεη ν δήκαξρνο. Ζ επηηξνπή κπνξεί λα απνθαζίδεη κε ηελ 

απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηεο φηη ζπγθεθξηκέλν ζέκα ην νπνίν δελ έρεη 

εγγξαθεί ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε είλαη θαηεπείγνλ λα ην ζπδεηά θαη λα ιακβάλεη απφθαζε γΓ απηφ κε 

ηελ ίδηα πιεηνςεθία, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

3. Ζ πξφζθιεζε δεκνζηεχεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ. Ζ πξφζθιεζε επηδίδεηαη ή 

γλσζηνπνηείηαη ζηα κέιε ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα πνπ νξίδεηαη γηα 

ηε ζπλεδξίαζε. ε θαηεπείγνπζεο πεξηπηψζεηο, ε πξφζθιεζε απηή κπνξεί λα επηδνζεί ή λα 

γλσζηνπνηεζεί ηελ εκέξα ηεο ζπλεδξίαζεο. ηελ πξφζθιεζε πξέπεη λα αλαθέξεηαη ν ιφγνο γηα ηνλ 

νπνίν ε ζπλεδξίαζε έρεη θαηεπείγνληα ραξαθηήξα. Πξηλ απφ ηε ζπδήηεζε ε επηηξνπή απνθαίλεηαη γηα 

ην θαηεπείγνλ ησλ ζεκάησλ. 

Ζ αδηθαηνιφγεηε παξάιεηςε ηνπ πξνέδξνπ, γηα δχν ζπλερείο θνξέο, λα θαιέζεη ηελ νηθνλνκηθή 

απνηειεί ζνβαξή παξάβαζε θαζήθνληνο. 

 

Άρθρο 6 

Σφπνο ζπλεδξίαζεο, απαξηία, ιήςε θαη δεκνζηφηεηα απνθάζεσλ, έιεγρνο 

λνκηκφηεηαο 

1. Οη ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο είλαη δεκφζηεο θαη γίλνληαη ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα κε ηελ 

πξνεδξεία ηνπ πξνέδξνπ ηεο. 

2. Ζ Δπηηξνπή ζπλεδξηάδεη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην κήλα αιιά θαη φπνηε ην απαηηεί ν ξφινο ηεο, 

κε ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ.1 ηνπ άξζ.5 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 

3. Ζ Δπηηξνπή, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε πνπ απαγγέιιεηαη ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θαη κε 

πιεηνςεθία ησλ ηεζζάξσλ πέκπησλ (4/5) ησλ κειψλ ηεο, κπνξεί λα ζπλεδξηάδεη θεθιεηζκέλσλ ησλ 

ζπξψλ (παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.3852/2010). 

4. Ζ Δπηηξνπή έρεη απαξηία, εθφζνλ, θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο, ηα κέιε πνπ είλαη παξφληα 

είλαη πεξηζζφηεξα απφ απηά πνπ απνπζηάδνπλ. Αλ ζε δχν ζπλερείο ζπλεδξηάζεηο δελ επηηπγράλεηαη 

απαξηία, αξκφδην λα ιάβεη ηηο ζρεηηθέο κε ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο απνθάζεηο, είλαη ην 

δεκνηηθφ ζπκβνχιην. 

5. Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο πνπ ήηαλ παξφληα θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη κε ηελ 

παξνπζία ηνπο ππήξμε απαξηία, θαη αλ αθφκα απνρσξήζνπλ κεηαγελέζηεξα, ζεσξνχληαη παξφληα 
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κέρξη ην ηέινο ηεο ζπλεδξίαζεο, σο πξνο ηελ χπαξμε απαξηίαο. Ζ απαξηία απηή ζεσξείηαη φηη 

ζπληξέρεη γηα φια ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπλεδξίαζεο. ηελ 

πεξίπησζε απηή, γηα ηε ιήςε απφθαζεο γηα θάζε ζπγθεθξηκέλν ζέκα, ε απαηηνχκελε πιεηνςεθία δελ 

ππνινγίδεηαη επί ησλ πξαγκαηηθά παξφλησλ κειψλ θαηά ηελ ςεθνθνξία, αιιά επί ηνπ αξηζκνχ ησλ 

κειψλ, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απαξηία (παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.3852/2010). 

6. Ζ Δπηηξνπή ιακβάλεη ηηο απνθάζεηο ηεο κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ ηεο. 

ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο επηθξαηεί ε ςήθνο ηνπ πξνέδξνπ. Αλ ν πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο απνπζηάδεη 

ή θσιχεηαη, πξνεδξεχεη ν αληηπξφεδξνο ή ν ζχκβνπινο ηνπ επηηπρφληνο ζπλδπαζκνχ πνπ έρεη εθιεγεί 

κε ηηο πεξηζζφηεξεο ςήθνπο. 

7. Αλ θαηά ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ, κέινο ηεο Δπηηξνπήο αξλεζεί ή δψζεη ιεπθή ςήθν, ινγίδεηαη 

σο παξφλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε θαη ηφζν ε άξλεζε φζν θαη ε ιεπθή ςήθνο ινγίδνληαη σο αξλεηηθέο 

ςήθνη. 

8. Οη απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο ιακβάλνληαη κε θαλεξή ςεθνθνξία, εθηφο ησλ πεξηνξηζηηθά 

αλαθεξφκελσλ ζην λφκν πεξηπηψζεσλ, φπνπ απαηηείηαη κπζηηθή ςεθνθνξία. Ζ ςεθνθνξία γίλεηαη 

γηα θάζε ζέκα μερσξηζηά, θαηά ηελ νπνία ηα κέιε ηάζζνληαη ππέξ ηεο κηαο ή ηεο άιιεο 

δηακνξθσζείζαο γλψκεο (παξ. 1, 2 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 105 θαη παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 96 ηνπ Ν.3463/2006). 

9. Οη απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο δεκνζηεχνληαη ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη γηα ηηο απνθάζεηο 

ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη αλαξηψληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ, κε θξνληίδα ηνπ 

πξνέδξνπ. Ζ κε δεκνζίεπζή ηνπο ζηελ ηζηνζειίδα ζπληζηά ιφγν αθπξφηεηάο ηνπο. 

10. Οη πξνβιεπφκελεο απφ ην άξζ. 225 παξ.1 ηνπ Ν.3852/10 απνθάζεηο απνζηέιινληαη ππνρξεσηηθά 

γηα έιεγρν λνκηκφηεηαο ζηνλ Διεγθηή Ννκηκφηεηαο εληφο 15 εκεξψλ, ζπλνδεπφκελεο απφ ηα έγγξαθα 

πνπ πξνβιέπνληαη ζην λφκν. Γηα ηηο ινηπέο απνθάζεηο ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο πεξί απηεπάγγειηνπ 

ειέγρνπ θαη πξνζθπγήο ησλ άξζ. 226 θαη 227 ηνπ αλσηέξσ λφκνπ. 

 

Άρθρο 7 

Λεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο (άξζξν 75 Ν.3852/2010) 

1. Μεηά ηε λφκηκε ζπγθξφηεζε ηεο Δπηηξνπήο, κε ηελ εθινγή ησλ κειψλ απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην 

θαη ηελ εθινγή ηνπ αληηπξνέδξνπ ηεο, απηή κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη λφκηκα. 

Αλ ζε δχν ζπλερείο ζπλεδξηάζεηο θαηά ηε ζπδήηεζε ελφο ζέκαηνο δελ επηηπγράλεηαη ε απφιπηε 

πιεηνςεθία γηα ηε ιήςε απφθαζεο, αξκφδην λα απνθαζίζεη είλαη ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην, ζην νπνίν 

θαη παξαπέκπεη ν πξφεδξνο ην ελ ιφγσ ζέκα. 

2. Ο πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο θεξχζζεη ηελ έλαξμε θαη ηε ιήμε ηεο ζπλεδξίαζεο, δηεπζχλεη ηε 

ζπδήηεζε θαη ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ επηαμία ηεο ζπλεδξίαζεο, έρνληαο ηε δπλαηφηεηα 

λα δεηήζεη αθφκα θαη ηελ απνβνιή, φπνηνπ ηε δηαηαξάζζεη. 

3. Αλ ν πξφεδξνο απνπζηάδεη ή θσιχεηαη, αλαπιεξψλεηαη λνκίκσο, θαηά ην άξζξν 75 ηνπ 

Ν.3852/2010, δειαδή πξνεδξεχεη ν αληηπξφεδξνο ή ην κέινο ηεο πιεηνςεθίαο, πνπ έρεη εθιεγεί κε ηηο 

πεξηζζφηεξεο ςήθνπο. Δπίζεο, αλ απνπζηάδνπλ ή θσιχνληαη ηα ηαθηηθά κέιε, θαινχληαη ηα 

αλαπιεξσκαηηθά κε ηε ζεηξά εθινγήο ηνπο. 

4. Καηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο, ν πξφεδξνο εθθσλεί ηνλ θαηάινγν ησλ παξφλησλ, θαη ζηε 

δηάξθεηα απηήο φζνπο απνρσξνχλ, ζεκεηψλεη ηνπο ππνςήθηνπο νκηιεηέο θαη ηελ ςήθν ησλ κειψλ θαη 

έρεη ηελ επζχλε ζχληαμεο ησλ πξαθηηθψλ ηεο ζπλεδξίαζεο, ζε ζπλεξγαζία κε ην δεκνηηθφ ππάιιειν 

πνπ εθηειεί ρξέε εηδηθνχ γξακκαηέα. 

5. Μεηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο, ν πξφεδξνο αλαθνηλψλεη ζηελ Δπηηξνπή θάζε έγγξαθν πνπ 

απεπζχλεηαη πξνο απηή. ηε ζπλέρεηα, ηα κέιε ηεο κεηνςεθίαο θαη αθνινχζσο ηα ππφινηπα κέιε, 

κπνξνχλ λα πξνβνχλ ζε αλαθνηλψζεηο ή πξνηάζεηο θαη λα απεπζχλνπλ εξσηήζεηο ή λα δεηνχλ 

ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, απφ ηνλ πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο. 

Αθνινπζεί ε δηαδηθαζία ησλ απαληήζεσλ, ρσξίο δηάινγν, κε ηε δπλαηφηεηα θαη ππνρξέσζε ηνπ 

πξνέδξνπ γηα παξνρή ησλ δεηνπκέλσλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ εληφο ελφο κελφο. 

6. Αθνινπζεί ε ζπδήηεζε επί ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Σα ζέκαηα ηα εηζεγείηαη ν 

πξφεδξνο ή φπνηνλ ππνδείμεη απηφο θαη κπνξεί λα είλαη: θάπνην απφ ηα κέιε ηεο πιεηνςεθίαο ή ν 

εθάζηνηε αξκφδηνο αληηδήκαξρνο ή ππεξεζηαθφο παξάγνληαο, πνπ ζα εηζεγεζεί ην ζέκα. Ζ εηζήγεζε 
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ζε θάζε ζέκα δελ κπνξεί λα μεπεξλά ηα δέθα ιεπηά ηεο ψξαο. Μεηά ην πέξαο ηεο εηζήγεζεο, ν 

πξφεδξνο θαηαξηίδεη θαηάινγν νκηιεηψλ θαη ν ιφγνο δίλεηαη ζηα κέιε, θαηά ηε 

ζεηξά εγγξαθήο. Ζ δηάξθεηα ηεο πξσηνκηιίαο δελ μεπεξλά ηα πέληε ιεπηά ηεο ψξαο. Σπρφλ 

δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο, έπνληαη ηεο εηζήγεζεο θαη πξνεγνχληαη ησλ ηνπνζεηήζεσλ ησλ νκηιεηψλ. 

Αθνχ εμαληιεζεί ν θαηάινγνο ησλ νκηιεηψλ κε ηηο πξσηνκηιίεο, ν πξφεδξνο δηαηππψλεη ηελ νξηζηηθή 

πξφηαζε πξνο ςήθηζε ηνπ ζέκαηνο, φπσο δηακνξθψζεθε, κε ηηο ηξνπνινγίεο πνπ πηζαλφλ έρνπλ 

επέιζεη. Δπί ηεο ηειηθήο απηήο πξφηαζεο, έρνπλ δηθαίσκα λα δεπηεξνινγήζνπλ φζνη κίιεζαλ, ρσξίο 

λα μεπεξάζνπλ ηα ηξία ιεπηά ηεο ψξαο. Ο εηζεγεηήο επίζεο δεπηεξνινγεί γηα πέληε ιεπηά ηεο ψξαο, 

εθφζνλ ην θξίλεη απαξαίηεην. Σέινο, ν πξφεδξνο επαλαιακβάλεη ηελ πξφηαζε ή ηηο πξνηάζεηο θαη 

γίλεηαη ςεθνθνξία. 

7. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ησλ ζεκάησλ, νη νκηιεηέο νη νπνίνη ηνπνζεηνχληαη, απεπζχλνληαη 

πξνο ην φξγαλν θαη φρη πξνζσπηθά. Σα κέιε εθθξάδνληαη θαηά ζπλείδεζε, απνζθνπνχληεο ζηελ 

εμππεξέηεζε ησλ δεκνηψλ θαη ηνπ δήκνπ γεληθφηεξα. Ο νκηιεηήο δελ δηαθφπηεηαη, παξά κφλν αλ 

εθθεχγεη ηνπ ρξφλνπ ή ηνπ ζέκαηνο ή εθηξέπεηαη ζε πξνζσπηθέο χβξεηο. ηελ πεξίπησζε απηή ν 

πξφεδξνο δηθαηνχηαη αθφκε θαη λα ηνπ αθαηξέζεη ην ιφγν. Όπνηνο δεηήζεη λα απαληήζεη ζε 

πξνζσπηθφ δήηεκα πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο, ηνπ δίδεηαη απφ ηνλ πξφεδξν ν 

ιφγνο, αθνχ πξνζδηνξίζεη επαθξηβψο ην πξνζσπηθφ δήηεκα ζε έλα ιεπηφ θαη ε νκηιία ηνπ δελ κπνξεί 

λα μεπεξάζεη ηα ηξία ιεπηά. 

 

Άρθρο 8  

Αθξναηήξην 

1. Ζ παξνπζία θνξέσλ θαη πνιηηψλ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο απνηειεί ιεηηνπξγηθή 

ζπλέπεηα ηνπ δεκφζηνπ ραξαθηήξα ησλ ζπλεδξηάζεψλ ηεο. Οη ελδηαθεξφκελνη γηα ηα ζέκαηα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο εηδνπνηνχληαη κε θξνληίδα ηνπ πξνέδξνπ. 

2. ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο νη παξεπξηζθφκελνη πνιίηεο πξέπεη λα είλαη εππξεπείο θαη 

ήζπρνη. Γελ επηηξέπεηαη λα ζπλνκηινχλ, λα ζρνιηάδνπλ, λα επηδνθηκάδνπλ ή απνδνθηκάδνπλ ηηο 

απφςεηο ησλ ζπκβνχισλ θαη γεληθά λα παξαθσιχνπλ ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηεο ζπλεδξίαζεο. 

Ο πξφεδξνο κπνξεί λα απνβάιεη απφ ηελ αίζνπζα θαζέλα πνπ δηαηαξάζζεη ηελ ηάμε ή παξαθσιχεη ηε 

ζπλεδξίαζε ή θαη λα δηαηάμεη ηελ εθθέλσζε ηεο αίζνπζαο απφ ην αθξναηήξην. 

3. ηνπο δεκνζηνγξάθνπο θαη ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, παξέρεηαη θάζε δηεπθφιπλζε. 

Δπηηξέπεηαη ε ξαδηνθσληθή θαη ηειενπηηθή θάιπςε ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο. 

 

Άρθρο 9 

Γηθαηψκαηα & ππνρξεψζεηο πξνέδξνπ & κειψλ ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο 

1. Αλ πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο είλαη ν αληηδήκαξρνο, πνπ έρεη νξίζεη ν δήκαξρνο, απηφο 

ζπλεξγάδεηαη κε ην δήκαξρν, ψζηε λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηα ζέκαηα πνπ ν 

δήκαξρνο πξνηείλεη. 

2. Φξνληίδεη ε πξφζθιεζε γηα ζπλεδξίαζε λα επηδνζεί λνκίκσο ζηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο θαη ζηνλ 

αξκφδην αληηδήκαξρν, φηαλ ζπδεηνχληαη ζέκαηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, φπσο επίζεο λα 

γλσζηνπνηεζεί ζην δήκαξρν, αλ απηφο δελ πξνεδξεχεη. 

3. Δπίζεο, δχλαηαη λα θαιεί δεκνηηθνχο ππαιιήινπο, εθπξνζψπνπο θνξέσλ ή θαη πνιίηεο, 

πξνθεηκέλνπ λα πιεξνθνξήζνπλ ηελ Δπηηξνπή ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηνχληαη. 

4. Πξνεδξεχεη ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο. Κεξχζζεη ηελ έλαξμε θαη ιήμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 

Καηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο εθθσλεί ηνλ θαηάινγν ησλ παξφλησλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα απηήο, 

ηα κέιε πνπ απνρσξνχλ ή πξνζέξρνληαη ζηε ζπλεδξίαζε. εκεηψλεη ηνπο ππνςήθηνπο νκηιεηέο θαη 

ηελ ςήθν ησλ κειψλ, 

θαηά ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ. Γηεπζχλεη ηε ζπδήηεζε θαη ιακβάλεη ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ 

ηήξεζε ηεο ηάμεο θαη ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηεο ζπλεδξίαζεο. Έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απνβάιεη απφ 

ηελ αίζνπζα φπνηνλ δηαηαξάζζεη ηε ζπλεδξίαζε, λα δηαηάμεη ηελ εθθέλσζή ηεο απφ ην αθξναηήξην, λα 

δηαθφπηεη πξνζσξηλά ή θαη λα πξνβαίλεη ζηε ιχζε ηεο ζπλεδξίαζεο αλ παξαθσιχεηαη ε νκαιή 

δηεμαγσγή ηεο, λα θαιεί ζηελ ηάμε ή θαη λα αθαηξεί ην ιφγν απφ φπνηνλ νκηιεηή δελ ζπκπεξηθέξεηαη 

κε εππξέπεηα ή εθθεχγεη ηνπ ζέκαηνο πνπ ζπδεηείηαη. 
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5. Έρεη ηελ επζχλε ηήξεζεο ησλ πξαθηηθψλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο ζε ζπλεξγαζία κε ην 

δεκνηηθφ ππάιιειν πνπ έρεη νξηζζεί γηα ην ζθνπφ απηφ. ηα πξαθηηθά θαηαρσξνχληαη νη ζπδεηήζεηο, 

απνθάζεηο θαη κεηνςεθνχζεο γλψκεο. 

6. Δλεκεξψλεη ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην γηα αδηθαηνιφγεηε απνπζία κέινπο απφ ηηο ζπλεδξηάζεηο 

θαηά ηελ παξ. 4 άξζξνπ 75 ηνπ Ν.3852/2010, πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ. 

7. Φξνληίδεη γηα ηελ ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ Δπηηξνπή δηαηάμεσλ ηνπ Ν.3852/2010 φπσο θαη 

ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 

8. Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο νθείινπλ λα κεηέρνπλ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο θαη λα πξνζέξρνληαη θαηά 

ηελ θαζνξηζκέλε ψξα. 

9. Αλ θάπνην κέινο πξνζέιζεη ζηε ζπλεδξίαζε κεηά ηελ έλαξμή ηεο, εηδνπνηεί ηνλ πξφεδξν θαη 

αλαγγέιιεηαη ε πξνζέιεπζή ηνπ, ε νπνία θαη θαηαρσξείηαη ζηα πξαθηηθά. 

10. Ζ ίδηα δηαδηθαζία αθνινπζείηαη θαη ζηελ πεξίπησζε πξφζθαηξεο ή νξηζηηθήο απνρψξεζεο 

κέινπο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο, φπσο θαη γηα ηελ επηζηξνθή ηνπ. 

11. ε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηνο ηαθηηθνχ κέινπο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε 

πξνγξακκαηηζζείζα ζπλεδξίαζε, νθείιεη έγθαηξα λα ελεκεξψζεη ηνλ πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο, 

πξνθεηκέλνπ κε ηε θξνληίδα ηνπ λα πξνζθιεζεί θαη λα ζπκκεηάζρεη ζηε ζπλεδξίαζε ην 

αλαπιεξσκαηηθφ κέινο (παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.3852/2010). 

12. Σν κέινο ηεο Δπηηξνπήο δελ κπνξεί λα απνπζηάζεη αδηθαηνιφγεηα απφ ηξεηο ζπλερείο 

ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο. Αλ απηφ ζπκβεί, ελεκεξψλεηαη ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην απφ ηνλ πξφεδξν 

ηεο Δπηηξνπήο θαη κε πξάμε ηνπ ην αληηθαζηζηά (παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.3852/2010). 

13. Μέινο ηεο Δπηηξνπήο δελ κπνξεί λα κεηάζρεη ζηε ζπδήηεζε ελφο ζέκαηνο ή ζηε ιήςε 

απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο, εθφζνλ ν ίδηνο ή ζπγγελήο ηνπ έσο ην β' βαζκφ 

εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο, έρεη πιηθφ ή εζηθφ ζπκθέξνλ. Γηαθνξεηηθά, ε απφθαζε είλαη άθπξε θαη ην 

κέινο ηηκσξείηαη γηα ζνβαξή παξάβαζε θαζήθνληνο, κε ηελ πνηλή ηεο αξγίαο (παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 75 

ηνπ Ν.3852/2010). 

14. Σα κέιε έρνπλ ην δηθαίσκα ηεο θαηά ζπλείδεζε γλψκεο θαη ηεο ςήθνπ θαηά ζπλείδεζε. ηηο 

ζπλεδξηάζεηο νθείινπλ λα ζπκπεξηθέξνληαη κε εππξέπεηα θαη ακνηβαίν ζεβαζκφ. Γελ επηηξέπεηαη λα 

εθηξέπνληαη ζε χβξεηο ή θαηαθξνλεηηθέο εθδειψζεηο θαη πξνζσπηθέο επηζέζεηο θαη λα δηαηαξάζζνπλ 

ηε ζπλεδξίαζε. Ο πξφεδξνο θαιεί ηνλ εθηξεπφκελν λα αλαθαιέζεη ή λα αλαηξέζεη ηηο χβξεηο θαη ζε 

πεξίπησζε άξλεζεο ηνλ θαιεί ζηελ ηάμε θαη ηνπ αθαηξεί ην ιφγν. 

15. Σν κέινο δηθαηνχηαη λα ζέζεη ζέκα δηαδηθαζίαο θαηά ηε ζπδήηεζε, αλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ 

παξαβηάδεηαη ν Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο απφ ηνλ πξφεδξν ή άιιν κέινο ηεο Δπηηξνπήο θαη λα δεηήζεη 

λα απνθαλζεί ε Δπηηξνπή. ηελ πεξίπησζε απηή, ν πξφεδξνο ζέηεη άκεζα ην ζέκα γηα ςήθηζε θαη ε 

Δπηηξνπή απνθαίλεηαη, ρσξίο αγνξεχζεηο θαη δηαινγηθέο ζπδεηήζεηο. 

16. Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο δηθαηνχληαη λα δεηνχλ αληίγξαθα ησλ πξαθηηθψλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ ή 

λα ιάβνπλ πιήξε γλψζε απηψλ, εάλ είλαη δπζρεξήο ε έθδνζε αληηγξάθσλ. 

17. Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο ππνρξενχληαη, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζ.61 ηνπ Ν.3852/10, α) λα 

εθπιεξψλνπλ επζπλείδεηα ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο θαη λα αζθνχλ ηα θαζήθνληα ηνπο κε γλψκνλα ηελ 

εμππεξέηεζε ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, β) λα ζέβνληαη θαη λα δηαζθαιίδνπλ ηα δηθαηψκαηα ησλ 

πνιηηψλ θαη λα κεξηκλνχλ γηα ηελ θαζνιηθή εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπο πξνο ην δήκν ρσξίο 

δηαθξίζεηο ζε βάξνο νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ ή ηνπ θνηλνχ ζπκθέξνληνο, γ) λα δειψλνπλ θάζε 

πξνζσπηθφ ζπκθέξνλ (ηδηνθηεζηαθφ ή νηθνγελεηαθφ) πνπ έρνπλ ζε ζρέζε κε ζέκαηα ηνπ δήκνπ, δ) λα 

ελζαξξχλνπλ θαη λα πξνσζνχλ θάζε κέηξν πνπ πξνάγεη ηε δηαθάλεηα θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

δηαθζνξάο ζην πιαίζην άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ δήκνπ. 

18. Δίλαη ππνρξεσκέλνη επίζεο λα ππνβάιινπλ ηελ εηήζηα δήισζε γηα ηελ πεξηνπζηαθή ηνπο 

θαηάζηαζε ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη λα ηε δεκνζηνπνηνχλ κε αλάξηεζε ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ. 

 

Άρθρο 10 

Πξαθηηθά πλεδξηάζεσλ Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο 

1. ηε ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε καηαίσζήο ηεο, ηεξνχληαη πξαθηηθά 

κε επζχλε ηνπ πξνέδξνπ ηεο θαη ηνπ δεκνηηθνχ ππαιιήινπ πνπ έρεη νξηζηεί γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. 
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2. ηα πξαθηηθά θαηαρσξνχληαη ζπλνπηηθά νη εηζεγήζεηο θαη ζπδεηήζεηο, ή φηαλ ζπληξέρεη 

πεξίπησζε, θαηαρσξνχληαη απηνχζηεο ζπδεηήζεηο θαη εηζεγήζεηο γηα ηα δηάθνξα ζέκαηα. 

Καηαρσξνχληαη νη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη, θαζψο θαη ε γλψκε ηεο κεηνςεθίαο. 

3. ηα πξαθηηθά αλαγξάθνληαη απαξαηηήησο ε ρξνλνινγία ηεο ζπλεδξίαζεο, ε πξφζθιεζε πξνο ηα 

κέιε, νη παξφληεο, νη απφληεο, αλ ηνπο απεδφζε ε πξφζθιεζε, ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ θαη νη 

απνθάζεηο πνπ έρνπλ ιεθζεί γηα θάζε έλα ζέκα, θαζψο θαη ε γλψκε ηεο κεηνςεθίαο, αλ ππάξρεη. 

4. Δίλαη δπλαηφλ ηα πξαθηηθά λα θαηαξηίδνληαη κε ηε βνήζεηα καγλεηνθσληθήο ζπζθεπήο ή 

«βίληεν» ή κε θάζε άιιν πξφζθνξν ειεθηξνληθφ κέζν. ηελ πεξίπησζε απηή ηα 

απνκαγλεηνθσλεκέλα ή απνκαγλεηνζθνπεκέλα θείκελα κεηαθέξνληαη ζε θχιια ραξηηνχ, πνπ 

αξηζκνχληαη θαη κνλνγξάθνληαη απφ ηνλ πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο θαη ζην ηέινο ηνπ ρξφλνπ 

βηβιηνδεηνχληαη κε επζχλε ηνπ πξνέδξνπ θαη ηνπ ππαιιήινπ - εηδηθνχ γξακκαηέα ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο. Ο εθηειψλ ρξέε εηδηθνχ γξακκαηέα δεκνηηθφο ππάιιεινο, ηεξεί παξάιιεια θαη πξφρεηξα 

ζπλνπηηθά πξαθηηθά. 

5. Σα πξαθηηθά ππνγξάθνληαη απφ φια ηα κέιε πνπ κεηέρνπλ ζηε ζπλεδξίαζε. Ζ άξλεζε 

ππνγξαθήο θαη ε αηηία ηεο αλαθέξνληαη ζηα πξαθηηθά, αθνχ πξνεγνπκέλσο ην κέινο πνπ αξλείηαη λα 

ππνγξάςεη θαηαζέζεη εγγξάθσο ηνπο ιφγνπο ηεο άξλεζήο ηνπ. Σφηε, ε κε ππνγξαθή ησλ πξαθηηθψλ 

δελ επεξεάδεη ην θχξνο ηεο απφθαζεο. 

6. Σα πξαθηηθά ηεο θάζε ζπλεδξίαζεο, φπσο θαη θάζε απφθαζε, παίξλνπλ αχμνληα αξηζκφ. Κάζε 

ρξφλν αξρίδεη ε λέα αξίζκεζή ηνπο. 

7. Σξεηο (3) εκέξεο κεηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο, κε επζχλε ηνπ αξκφδηνπ ππαιιήινπ ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ πξφεδξν, δεκνζηεχεηαη πίλαθαο πνπ πεξηιακβάλεη ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ, 

ηνλ αξηζκφ ησλ απνθάζεσλ θαη πεξίιεςε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο. Ο πίλαθαο απηφο αλαξηάηαη ζην 

δεκνηηθφ θαηάζηεκα, εθηφο αλ άιιεο δηαηάμεηο πξνβιέπνπλ εηδηθφ ηξφπν γηα ηε δεκνζίεπζε ησλ 

απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο. 

8. Όπνηνο έρεη εηδηθφ έλλνκν ζπκθέξνλ, κπνξεί λα δεηήζεη εγγξάθσο, θπξσκέλα αληίγξαθα 

ζπγθεθξηκέλσλ πξαθηηθψλ θαη απνθάζεσλ ή λα ιάβεη πιήξε γλψζε απηψλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη 

δπζρεξήο ε έθδνζε αληηγξάθσλ. Σν ίδην δηθαίσκα έρνπλ θαη φια ηα κέιε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 

 

Άρθρο 11 

Έιεγρνο κειψλ ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο 

1. Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο ειέγρνληαη σο πξνο ηελ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπο πνπ απνξξένπλ 

εθ ηνπ λφκνπ θαη ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ απφ ηνλ πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο, ν νπνίνο νθείιεη λα 

ελεκεξψλεη ζρεηηθά ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην θαη ηνλ Διεγθηή Ννκηκφηεηαο. Αλ ζπληξέρνπλ νη 

πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζ. 68 ηνπ Ν.3852/10, πνπ ηζρχνπλ θαη γηα ηα κέιε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, 

επηβάιινληαη νη πνηλέο ηεο αξγίαο ή έθπησζεο αλαιφγσο. 

2. Ο πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη γξαπηψο ηνλ Διεγθηή Ννκηκφηεηαο γηα 

θάζε πεξίπησζε αδηθαηνιφγεηεο απνπζίαο ζπκβνχινπ ζε ηξεηο (3) ζπλερείο ζπλεδξηάζεηο, θαζψο θαη 

ζε θάζε πεξίπησζε κε εθηέιεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ζπκβνχινπ γηα δηάζηεκα κεγαιχηεξν απφ ηξεηο 

(3) ζπλερείο κήλεο. Ζ παξάιεηςε απηήο ηεο ππνρξέσζεο απφ ηνλ πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο απνηειεί 

ζνβαξή παξάβαζε θαζήθνληνο. 

 

Άρθρο 12 

Γηνηθεηηθή ππνζηήξημε ηεο Δπηηξνπήο 

ηελ Δπηηξνπή παξέρεηαη γξακκαηεηαθή θαη δηνηθεηηθή ππνζηήξημε απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ, κε 

ηελ αλάζεζε απφ ηνλ δήκαξρν ζε δεκνηηθφ ή δεκνηηθνχο ππαιιήινπο αξκνδηνηήησλ ηήξεζεο 

πξαθηηθψλ θαη δηεθπεξαίσζεο φισλ ησλ ζεκάησλ, πνπ αθνξνχλ απηή, φπσο ε ηήξεζε ηνπ αξρείνπ 

ησλ απνθάζεσλ θαη ησλ ινηπψλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ, ε δηεμαγσγή ηεο αιιεινγξαθίαο, ε ζχληαμε θαη 

ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ, ε πξνψζεζε θαη δεκνζίεπζε ησλ απνθάζεσλ, ε 

ελεκέξσζε ησλ κειψλ επί ζεκάησλ πνπ ηνπο αθνξνχλ θαη γεληθά θάζε ζρεηηθή κε ηε ιεηηνπξγία ηεο 

Δπηηξνπήο εξγαζία, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010 θαη ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, ε 

πξνψζεζε ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ εξγαζηψλ, επί ησλ απνθάζεσλ πνπ ηνπο 

ελδηαθέξνπλ, φηαλ θαηαζέηνπλ αλαθνξέο θαη εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο 
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Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Ο ππεχζπλνο ππάιιεινο, επζχλεηαη γηα ηελ πξνψζεζε ησλ αλαθεξνκέλσλ 

ζεκάησλ, ψζηε νη απαληήζεηο λα δίλνληαη απφ ην αξκφδην φξγαλν κέζα ζε πξνζεζκία ηξηάληα (30) 

εκεξψλ. 

 

Άρθρο 13 Ησχύς 

Σξνπνπνίεζε Καλνληζκνχ 

Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ αξρίδεη απφ ηελ ςήθηζή ηνπ απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην θαη ηελ 

δεκνζίεπζή ηνπ θαηά ηηο πξνβιέςεηο ηηο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. 

ηα ζέκαηα, πνπ δελ ξπζκίδνληαη κε ηνλ παξφληα Καλνληζκφ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ 

Ν.3852/2010 θαη ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. 

Ο παξψλ Καλνληζκφο κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ 

 Έηζη ζπληάρηεθε ε απφθαζε απηή θαη πήξε αξηζκφ 111/2011 
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