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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ     ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: ..19η/2012..  

της ..09ης/07/2012.. 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
Ταχ.  ∆/νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..156/2012.. 
                        

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της ..09ης/07/2012.. της ..19ης/2012.. Τακτικής ∆ηµόσιας 

συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
Σήµερα την ..09η Ιουλίου 2012.. ηµέρα ..∆ευτέρα.. και ώρα ..19:00.. το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο του ∆ήµου ∆ιονύσου συνήλθε σε Τακτική ∆ηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, στο Πολιτιστικό Πνευµατικό Κέντρο της 
∆ηµοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, ύστερα από 
την υπ’ αριθ. ..20977/05-07-2012.. πρόσκληση που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε 
Σύµβουλο χωριστά, στον κ. ∆ήµαρχο σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθ. 67 του Ν.3852/2010 
(Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα 
Καλλικράτης), τις διατάξεις του αρθ. 95 «Σύγκληση και λειτουργία του ∆. Σ.» και 96 
«Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του ∆.Σ.» του ν. 3463/2006 
(∆Κ∆),για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 

 
Θέµα Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης: «Έγκριση της υπ’ αριθ. 63/2-7-2012 απόφασης του 
∆Σ του Ν.Π.∆.∆. Κοινωνική προστασία, Αλληλεγγύη και Παιδεία ∆ήµου ∆ιονύσου ‘Η 
ΕΣΤΙΑ’». 
 

� ΘΕΜΑ 1ο: «∆ιαβίβαση  της αριθ. 33/2012 απόφασης της Ε.Π.Ζ µε  θέµα  
«Κανονισµός Λειτουργίας Επιτροπής Ποιότητας Ζωής». 

ΘΕΜΑ 2ο: «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ Ο.Ε. 2012». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων». 
ΘΕΜΑ 4ο: «∆ιαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων » 
ΘΕΜΑ 5ο: «Καθορισµός δαπάνης έναντι, της παρ. 1.3 του άρθρου 12 της υπ’αριθµ. 
∆16γ/010/178/Γ απόφαση Υπ. ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., για τη σύνδεση καταναλωτών µε το 
κατασκευασµένο ή υπό κατασκευή δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων σε όλες τις ∆ηµοτικές 
Κοινότητες του ∆ήµου».  
ΘΕΜΑ 6ο: «Λήψη απόφασης για την παροχή χρηµατικής επιχορήγησης σε συλλόγους και 
σωµατεία µε έδρα εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου ∆ιονύσου» 
ΘΕΜΑ 7ο:  «∆ιαβίβαση Πρακτικού  της 29-6-2012 της Επιτροπής Συµβιβαστικής Επίλυσης 
Φορολογικών ∆ιαφορών του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και παράταση προθεσµίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ 
ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ  » της ∆. Κ. Ροδόπολης». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Oρισµός/Αντικατάσταση µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. ‘’Σχολική 
Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ’’- Εκλογή 
Προέδρου». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση παράτασης πρoθεσµίας εργασιών του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ 
ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ∆ΑΒΑΚΗ ΕΝΤΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ 
Ο∆ΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΟΥ Ο∆ΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ Ο∆ΟΥ ΑΠΟ ΤΗ 
ΣΥΜΒΟΛΗ Ο∆ΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ Ο∆Ο Μ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ  » της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Σταµάτας». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση Φθορών οδοστρωµάτων 
(λακκούβες) ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου :«Κατασκευή 
έργων Τοπικής Εκτάσεως της ∆. Κ. Αγίου Στεφάνου». 
ΘΕΜΑ 13ο:  «∆ιατήρηση και αναγνώριση της χρήσης ως παιδικές χαρές των υφιστάµενων 
ελεύθερων χώρων του ∆ήµου ∆ιονύσου που δεν έχουν χαρακτηριστεί στο οικείο 
ρυµοτοµικό σχέδιο είτε ως χώροι παιδικής χαράς είτε ως κοινόχρηστοι χώροι». 



2 
 

ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση 1ου ΑΠΕ και παράταση πρoθεσµίας εργασιών του έργου 
«ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ 
ΓΗΠΕ∆ΟΥ  » της ∆ηµοτικής Κοινότητας Σταµάτας». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Λήψη απόφασης για τη ρύθµιση παλαιών οφειλών υδροληψίας και 
είσπραξης τρεχουσών οφειλών του ∆ήµου ∆ιονύσου προς την Ε.Υ.∆.Α.Π. Α.Ε. – Έγκριση 
σύναψης σύµβασης ρύθµισης και  όρων αυτής». 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα ..41.. 
µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα  ήταν ..27.. ήτοι: 

Σηµειώνεται ότι στη συνεδρίαση παρόντες ήταν ο αντιπρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Αγίου Στεφάνου κ. Τσάµης ∆ηµήτριος, ο πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Άνοιξης κ. 
Θεοφίλου Σπυρίδων, ο πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ροσιάς κ. Ιωαννίδης 
Χαράλαµπος, ο αντιπρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ροδόπολης κ. Κόκκαλης 
Εµµανουήλ καθώς και ο πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Σταµάτας κ. Πέππας 
Ευάγγελος. 
 
Οι απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι νοµίµως κληθέντες και εµπροθέσµως δεν παρέστησαν 
στη σηµερινή Συνεδρίαση. 
 
Απουσίες: 
• Οι ∆.Σ. κ. κ.  Σπηλιώτης Σπυρίδων, Ζυγούνας Γεώργιος, Σακελλαρίου ∆ιονύσιος, 
Σαραντάκη Θεοδώρα, Γαρεφαλλάκης Εµµανουήλ, Γιαννιώτη Ελένη, Κατσίγιαννη Σοφία, 
Πέππα Αγγελική και Τσούκας Παναγιώτης είχαν ειδοποιήσει προεδρείο για την αδυναµία 
τους να παρευρεθούν στη συνεδρίαση. 

• Οι  ∆.Σ. κ. κ. Φέρµελη Λυδία, Κοροβέση Βασιλική (Βάσια)  απουσίαζαν κατά τη 
διάρκεια της συζήτησης του 11ου θέµατος. 

 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. ΡΟΪ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Πρόεδρος. 
2. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
3. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
4. ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
5. ΠΟΤΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
6. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
7. ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥ∆ΙΑ. 
8. ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ). 
9. ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 
10. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
11. ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ . 
12. ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ –ΕΛΛΗ. 
13. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.  
14. ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ.  
15. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ. 
16. ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
17. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
18. ΊΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
19. ΣΤΑΪΚΟΣ  ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Αντιπρόεδρος. 
20. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
21. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ).     
22. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
23. ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ . 
24. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
25. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ. 
26. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
27. ΚΟΥΡΙ∆ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 

 

             ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ.   
2. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
3. ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ.  
4. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 
5. ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ. 
6. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ – ΣΟΦΙΑ.  
7. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.  
8. ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ.  
9. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ. 

10. ΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
11. ΖΑΜΑΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 
12. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
13. ΓΙΑΡΕΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
14. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
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Προσελεύσεις: 
• Ο ∆.Σ. κ. Γιαρένης ∆ηµήτριος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια των 
ανακοινώσεων. 

• Οι ∆.Σ. κ. κ. Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία και Λίτσας Αθανάσιος προσήλθαν στη συνεδρίαση 
κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

• Οι ∆.Σ. κ. κ. Χιώτης Ηρακλής και Ζαµάνης ∆ιονύσιος προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη 
διάρκεια της συζήτησης του  4ου θέµατος. 

 
Αποχωρήσεις 
• Ο ∆.Σ. κ. Καρυστινός Νικόλαος αποχώρησε από τη συνεδρίαση µετά το θέµα εκτός 
ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

• Η ∆.Σ. κ. Μαγγίνα Στέλλα αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της 
συζήτησης του 7ου θέµατος. 

• Ο ∆.Σ. κ. Λίτσας Αθανάσιος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της 
συζήτησης του 4ου θέµατος. 

• Οι ∆.Σ. κ. κ.  Πασιπουλαρίδης Αβραάµ, Ζαµάνης ∆ιονύσιος και Σωτηρίου Σακελλάριος 
αποχώρησαν από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 11ου θέµατος. 

• Οι ∆.Σ. κ. Γιαρένης ∆ηµήτριος και Νικητόπουλος Ιωάννης αποχώρησαν από τη 
συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 7ου θέµατος. 

• Ο ∆.Σ. κ. Κουριδάκης Κωνσταντίνος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια 
της συζήτησης του 4ου θέµατος. 

 
� Ο ∆ήµαρχος κ. Ιωάννης Καλαφατέλης  νοµίµως κληθείς  παρίσταται στη συνεδρίαση. 
� Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η  κ. Τσινικάλη Ελένη υπάλληλος του ∆ήµου για την 
τήρηση των πρακτικών. 

� Το 14ο θέµα της ηµερήσιας ∆ιάταξης προτάχθηκε και συζητήθηκε µετά το 6Ο θέµα. 
� Το 15ο θέµα της ηµερήσιας ∆ιάταξης προτάχθηκε και συζητήθηκε µετά το 10Ο θέµα. 

 
..Αριθ. Απόφασης: ..156 /2012.. 
 
� ΘΕΜΑ 1ο: «∆ιαβίβαση  της αριθ. 33/2012 απόφασης της Ε.Π.Ζ µε  θέµα  

«Κανονισµός Λειτουργίας Επιτροπής Ποιότητας Ζωής». 
 
Ο Πρόεδρος µετά την εκφώνηση του θέµατος εκτός της ηµερήσιας δ/ξης έδωσε το 

λόγο στον Αντιδήµαρχο κ. Παππά Νικόλαο προκειµένου Εισηγηθεί το θέµα. 
Ο Αντιδήµαρχος κ. Παππάς Νικόλαος πήρε το λόγο και είπε: 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου  73 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ)- 
«Επιτροπή Ποιότητας Ζωής – Αρµοδιότητες»: 

Α. Είναι αρµόδια, µε την επιφύλαξη του άρθρου 83, για: 

v) το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.∆.Κ.. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µε ειδική απόφαση που λαµβάνεται µε την απόλυτη 
πλειοψηφία των µελών της µπορεί να παραπέµπει συγκεκριµένο θέµα της αρµοδιότητάς 
της στο δηµοτικό συµβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται 
από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του. 

           Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µε την αριθµ. 33/2012 απόφασή της  µε θέµα « 
‘Εγκριση Κανονισµού Λειτουργίας Επιτροπής Ποιότητας Ζωής » εισηγείται :  

 

«Τη ψήφιση του Κανονισµού Λειτουργίας Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» 
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΄Εχοντας υπόψη: 

1)τις διατάξεις τoυ άρθρoυ  93 του Ν. 3463/2006(∆ΚΚ). 

2) Τις διατάξεις του άρθρου  7»∆ιοίκηση ∆ήµου» του Ν. 3852/2010 (Νέος Νόµος για την 
Αυτοδιοίκηση και την  Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση – ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ  (ΦΕΚ.87/7-6-2010)., 

3)Τις διατάξεις του άρθρου 65 «Αρµοδιιότητες του ∆ηµοτικού Συµβουλίου» του Ν. 
3852/2010 (Νέος Νόµος για την Αυτοδιοίκηση και την  Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση – 
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ  (ΦΕΚ.87/7-6-2010). 

4)Τις διατάξεις του άρθρου 73«Αρµοδιότητες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του 
Ν. 3852/2010 (Νέος Νόµος για την Αυτοδιοίκηση και την  Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση 
– ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ  (ΦΕΚ.87/7-6-2010). 

 

,5)Τις διατάξεις του άρθρου 74 «Εκλογή µελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής», του Ν. 
3852/2010 (Νέος Νόµος για την Αυτοδιοίκηση και την  Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση – 
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ  (ΦΕΚ.87/7-6-2010). 

6)Τις διατάξεις του άρθρου 75,»Λειτουργία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» του Ν. 
3852/2010. του Ν. 3852/2010 (Νέος Νόµος για την Αυτοδιοίκηση και την  Αποκεντρωµένη 
∆ιοίκηση – ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ  (ΦΕΚ.87/7-6-2010). 

 7)   την αριθµ. 33/2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

Προτείνεται η λήψη απόφασης για την : «Έγκριση και ψήφιση του 
Κανονισµού Λειτουργίας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» ως 
κατωτέρω: 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο:  
∆ιοίκηση _∆ήµου 
(άρθρο 7 Ν.3852/2010) 

Ο ∆ήµος ∆ιονύσου διοικείται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, την Οικονοµική Επιτροπή, την 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής1, την Εκτελεστική Επιτροπή και το ∆ήµαρχο. 

Άρθρο 2 
Σύνθεση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
(άρθρο 74, παρ. 1 Ν.3852/2010) 

Η Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο του δήµου αποτελούµενη από τον δήµαρχο ή τον 
αντιδήµαρχο, που ορίζει ο δήµαρχος, ως πρόεδρο αυτής και από 9 µέλη εκ των οποίων τα  
.3. εκλέγονται από τις δηµοτικές παρατάξεις της µειοψηφίας, σύµφωνα µε την ισχύουσα 
νοµοθεσία.2 

1 Για δήµους άνω των 10.000 κατοίκων 
2 (έξι (6) µέλη για δήµους µε συµβούλιο που έχει έως και είκοσι επτά (27) µέλη, οκτώ (8) µέλη για 
δήµους µε συµβούλιο που έχει έως και σαράντα πέντε (45) µέλη και δέκα (10) µέλη για δήµους µε 
συµβούλιο, που έχει πάνω από σαράντα πέντε (45) µέλη. ∆ύο (2) µέλη στις επταµελείς, τρία (3) 
µέλη στις εννεαµελείς και τέσσερα (4) µέλη στις ενδεκαµελείς επιτροπές εκλέγονται από τις 
δηµοτικές παρατάξεις της µειοψηφίας 
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Άρθρο 3 

Εκλογή µελών & Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
(άρθρο 74 Ν.3852/2010) 
1. Το δηµοτικό συµβούλιο, µετά την εκλογή του προεδρείου και προεδρεύοντος του 
νεοεκλεγέντος προέδρου, κατά τις ηµεροµηνίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 64 
του Ν.3852/2010 και κατά τη διάρκεια της ίδιας συνεδρίασης, εκλέγει, µετά την 
εκλογή των µελών της οικονοµικής επιτροπής, µεταξύ των µελών του µε µυστική 
ψηφοφορία τα τακτικά και τα αναπληρωµατικά µέλη της επιτροπής ποιότητας ζωής 
µε την εξής διαδικασία: 
 

1.1. Από τους δηµοτικούς συµβούλους της παράταξης της πλειοψηφίας, δύνανται να 
θέσουν υποψηφιότητα όποιοι επιθυµούν να συµµετέχουν ως µέλη της Οικονοµικής 
Επιτροπής, χωρίς να απαιτείται προηγούµενη διαδικασία ανάδειξής τους µεταξύ των 
µελών της παράταξης αυτής. 

1.2 Οι δηµοτικοί σύµβουλοι της µειοψηφίας που επιθυµούν την ανάδειξή τους στην 
Επιτροπή, πρέπει να θέσουν υποψηφιότητα σε αυτή τη συνεδρίαση των δηµοτικών 
παρατάξεων, που συγκροτούν στο σύνολο τη µειοψηφία του δηµοτικού συµβουλίου. Στη 
συνεδρίαση αυτή πρώτα εκλέγονται από το σύνολο των παρατάξεων της µειοψηφίας του 
δηµοτικού συµβουλίου οι υποψήφιοι τακτικοί και αναπληρωµατικοί σύµβουλοι, που 
αναλογούν στην µειοψηφία, σύµφωνα µε τον αριθµό που καθορίζεται µε το άρθ.2 του 
παρόντος. Η ανάδειξη των υποψηφίων αυτών γίνεται ως εξής: 

1.3 Ως υποψήφιοι της µειοψηφίας αναδεικνύονται αυτοί που συγκέντρωσαν την απόλυτη 
πλειοψηφία του συνόλου των µελών των παρατάξεων της µειοψηφίας. 

Εάν δεν επιτευχθεί η απόλυτη πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται και 
αναδεικνύεται αυτός που συγκέντρωσε πάλι την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των 
µελών των παρατάξεων της µειοψηφίας. Εάν και πάλι δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη 
πλειοψηφία του συνόλου των µελών των παρατάξεων της µειοψηφίας ή  υπάρξει 
ισοψηφία, τότε διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία µεταξύ των δύο επικρατέστερων 
υποψηφίων, που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους. Κατά την ψηφοφορία αυτή εκλέγεται 
όποιος µεταξύ των δύο επικρατέστερων συγκεντρώσει τη σχετική πλειοψηφία των 
παρόντων, δηλ. πήρε τις περισσότερες ψήφους σε σχέση µε τον συνυποψήφιό του, έστω 
και αν πήρε µία ψήφο. 

1.4 Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων, γίνεται κλήρωση, την οποία διενεργεί ο 
Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

2. Για την εκλογή, η λευκή ψήφος και η άρνηση ψήφου (δήλωση «παρών»), υπολογίζονται 
ως αρνητικές ψήφοι και, εποµένως, δεν προσµετρώνται στη δηµιουργία της πλειοψηφίας 
(απόλυτης ή σχετικής), κατά την εκλογική διαδικασία. 
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3. Υποψήφιοι µπορεί να αναδειχθούν και σύµβουλοι, που τυχόν απουσιάζουν, για 
οποιονδήποτε λόγο, από τη συνεδρίαση αυτή, εφόσον έχουν εκδηλώσει τη βούλησή τους 
να είναι υποψήφιοι. 

 

 

4. Αν από τις δηµοτικές παρατάξεις της µειοψηφίας δεν υπάρξει υποψήφιος, τότε στη θέση 
τους εκλέγεται σύµβουλος της δηµοτικής παράταξης της πλειοψηφίας. 

5. Μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας, διενεργείται η εκλογή, από το σύνολο των 
συµβούλων, για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών της Επιτροπής 
µε την εξής διαδικασία: 

5.1 Για να εκλεγεί µέλος της Επιτροπής ο υποψήφιος πρέπει να συγκεντρώσει την 
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών του δηµοτικού συµβουλίου. Εάν παραµείνουν 
κενές θέσεις, που αναλογούν στην πλειοψηφία ή στη µειοψηφία του δηµοτικού 
συµβουλίου, τότε διενεργείται δεύτερη ψηφοφορία. Σε αυτήν εκλέγεται ο υποψήφιος ο 
οποίος συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών του δηµοτικού 
συµβουλίου. 

5.2 Αν και στη δεύτερη ψηφοφορία δεν επιτευχθεί εκλογή των µελών της Επιτροπής και 
παραµένουν κενές θέσεις, γίνεται και τρίτη ψηφοφορία, οπότε εκλέγονται όσοι 
συγκεντρώσουν τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων µελών του δηµοτικού συµβουλίου, 
δηλαδή όσοι έχουν πάρει έστω και µία ψήφο. 

5.3. Εάν υπάρξει ισοψηφία σε οποιαδήποτε ψηφοφορία, τότε διενεργείται κλήρωση, στην 
ίδια συνεδρίαση από τον πρόεδρο του δηµοτικού συµβουλίου. 

5.4 Μετά την εκλογή των τακτικών µελών της Επιτροπής, το δηµοτικό συµβούλιο εκλέγει 
τα αναλογούντα αναπληρωµατικά µέλη, τα οποία αναπληρώνουν τα τακτικά σε περίπτωση 
απουσίας ή κωλύµατος, ή παίρνουν τις θέσεις των τακτικών µελών, όταν αυτές µένουν 
κενές. Κατά τη διάρκεια της διετίας τα αναπληρωµατικά  µέλη ανά κατηγορία, µε τη σειρά 
της εκλογής τους, καταλαµβάνουν τις θέσεις των τακτικών µελών που µένουν κενές. Όταν 
τα µέλη της µειοψηφίας παραιτηθούν κατά τη διάρκεια της διετίας και δεν εκλεγεί 
αντικαταστάτης τους, τη θέση τους  καταλαµβάνουν τα µέλη της πλειοψηφίας. 

5.5 Η εκλογή των αναπληρωµατικών µελών γίνεται µε τον τρόπο που περιγράφεται 
ανωτέρω για την εκλογή των τακτικών µελών. Με την ίδια διαδικασία εκλέγονται νέα 
αναπληρωµατικά µέλη, µόνο σε περίπτωση, που έχει εξαντληθεί ο αριθµός των 
αναπληρωµατικών ανά κατηγορία, δηλαδή της πλειοψηφίας και της µειοψηφίας. 

6. Σε περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται εκλογή για οποιονδήποτε λόγο ή η συνεδρίαση 
µαταιωθεί λόγω έλλειψης απαρτίας, επαναλαµβάνεται η ίδια διαδικασία εκλογής την 
επόµενη Κυριακή. 

7. Αν και στη δεύτερη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί εκλογή ή η συνεδρίαση µαταιωθεί, επειδή 
δεν σχηµατίσθηκε απαρτία, θεωρείται ότι εκλέγονται: α) για  

τις θέσεις της πλειοψηφίας οι σύµβουλοι που έλαβαν κατά σειρά τους περισσότερους 
σταυρούς προτίµησης στην παράταξη της πλειοψηφίας σύµφωνα µε την απόφαση του 
δικαστηρίου και β) για τις θέσεις της µειοψηφίας οι σύµβουλοι της µείζονος µειοψηφίας 
που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς σύµφωνα µε την ίδια δικαστική απόφαση. 
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8.∆εν επιτρέπεται να εκλεγεί µέλος της Επιτροπής ο πρόεδρος του δηµοτικού 

συµβουλίου. Αντίθετα δεν αποτελεί ασυµβίβαστο η ιδιότητα του µέλους της 

Επιτροπής µε τις ιδιότητες του αντιπροέδρου και γραµµατέα του δηµοτικού 

συµβουλίου και του αντιδηµάρχου. 

9. Τα µέλη της Επιτροπής, που εξελέγησαν ως ανωτέρω, στην πρώτη 

συνεδρίαση µετά την εκλογή τους εκλέγουν, µε φανερή ψηφοφορία, τον 

αντιπρόεδρο, ο οποίος προέρχεται από τις παρατάξεις της µειοψηφίας. 

∆ικαίωµα ψήφου στην περίπτωση αυτή έχει και ο πρόεδρος της Επιτροπής. 

10. Αντιπρόεδρος εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των µελών της 
Επιτροπής, δηλαδή των προερχοµένων από την πλειοψηφία και των µελών των 
προερχοµένων από τη µειοψηφία. Σε περίπτωση που δεν 

επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται. Εάν, και πάλι, δεν 
επιτευχθεί η απόλυτη πλειοψηφία, τότε διεξάγεται τρίτη ψηφοφορία και εκλέγεται όποιος 
λάβει τη σχετική πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση από τον 
πρόεδρο της Επιτροπής. 

11. Τα πρακτικά της εκλογής διαβιβάζονται µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών από τη 
διενέργεια της εκλογής στον Ελεγκτή Νοµιµότητας, ο οποίος αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από 
προσφυγή δηµότη ενώπιον του, η οποία ασκείται εκλογής, αποφαίνεται, µέσα σε πέντε (5) 
ηµέρες το αργότερο αφότου παρέλαβε  τα πρακτικά, για τη νοµιµότητα της εκλογής. 

12. Όταν τα µέλη της Επιτροπής παύουν για οποιονδήποτε λόγο να είναι µέλη των 
αντίστοιχων δηµοτικών παρατάξεων, εκπίπτουν αυτοδικαίως από την Επιτροπή και 
αντικαθίστανται, σύµφωνα µε τη διαδικασία του παρόντος, όπως προβλέπεται ανωτέρω. 

Άρθρο 4 

Αρµοδιότητες Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

(άρθρο 73 Ν.3852/2010) 

1. Η επιτροπή ποιότητας ζωής είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο 

άσκησης των σχετικών µε την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδοµία 

και την προστασία του περιβάλλοντος αρµοδιοτήτων του δήµου. Κατά την 

άσκηση των σχετικών αρµοδιοτήτων της λαµβάνει ειδική µέριµνα για το 

σχεδιασµό δράσεων που αποβλέπουν στην αναβάθµιση της ποιότητας ζωής 

και εν γένει την εξυπηρέτηση των ατόµων µε αναπηρίες. 

Ειδικότερα: 
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Α. Είναι αρµόδια, µε την επιφύλαξη του άρθ.83, για: 

i) τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστηµάτων και επιχειρήσεων µετά 

από προέλεγχο του σχετικού αιτήµατος του ενδιαφεροµένου, 

ιι) την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 

των καταστηµάτων επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και 

δραστηριοτήτων αρµοδιότητας του δήµου, 

iii) τη χορήγηση ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας µουσικής. 

Η σχετική απόφαση λαµβάνεται µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες αφότου περιέλθουν 

στην επιτροπή όλα τα νόµιµα δικαιολογητικά και στοιχεία. 

Β. Εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο: 

i) θέµατα καθορισµού χρήσεων γης, 

ιι) θέµατα ρυθµιστικών σχεδίων, 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 ρυµοτοµούµενων, πολεοδοµικών 

ρυθµίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήµα, περιοχών ειδικά ρυθµιζόµενης 

πολεοδόµησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.) και έγκρισης πολεοδοµικών µελετών, 

iii) τη λήψη αποφάσεων για θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος, 

iv) τη λήψη αποφάσεων για θέµατα χωροθέτησης κοιµητηρίων, κατά τις 

προβλέψεις του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α), κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, 

καθώς και άλλων, σχετικών µε το αντικείµενο, αρµοδιοτήτων του, 

ν) το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ._.Κ.. 

2. Η επιτροπή ποιότητας ζωής συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγµένων στους τοµείς 
αρµοδιότητας της, η οποία συζητείται και εγκρίνεται από το δηµοτικό συµβούλιο. Η την 
συµµετοχή των µελών της, τα θέµατα που συζητήθηκαν και τις ληφθείσες αποφάσεις. 
Υπεύθυνος για την σύνταξη της ετήσιας έκθεσης 
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πεπραγµένων είναι ο Πρόεδρός της. Στην εν λόγω έκθεση ενσωµατώνονται, ως 
παράρτηµα, και σχετικές παρατηρήσεις που υποβάλουν τα µέλη της. Ο Πρόεδρος της 
Επιτροπής συντάσσει την έκθεση εντός του Ιανουαρίου κάθε έτους και την κοινοποιεί στα 
µέλη της προκειµένου αυτά να του υποβάλουν εγγράφως τις παρατηρήσεις τους εντός της 
πρώτης εβδοµάδας του Φεβρουαρίου. Στη συνέχεια, εντός της δεύτερης εβδοµάδας του 
Φεβρουαρίου, ο πρόεδρος υποβάλει το πλήρες κείµενο της ετήσιας έκθεσης στο δηµοτικό 
συµβούλιο και µεριµνά για τη δηµοσίευσή της στην ιστοσελίδα του δήµου. 

3. Το δηµοτικό συµβούλιο µπορεί, για θέµατα ιδιαίτερα σοβαρά, µε ειδική αιτιολογία, και µε 
την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο 
αρµοδιότητες των προηγούµενων παραγράφων 

4. Η επιτροπή ποιότητας ζωής µε ειδική απόφαση που λαµβάνεται µε την απόλυτη 
πλειοψηφία των µελών της µπορεί να παραπέµπει συγκεκριµένο θέµα της αρµοδιότητας 
της στο δηµοτικό συµβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται 
από την ιδιαίτερη σοβαρότητα του. 

5. Η επιτροπή ποιότητας ζωής πρέπει να λαµβάνει υπ’όψιν της για την διαµόρφωση της 
εισήγησης της προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για τα θέµατα της παρ.1 περ.γ του άρθρου 83 
του Ν.3852/10 καθώς και για τα θέµατα της παρ. 2 του άρθρου 84 του Ν. 3852/2010 τις 
σχετικές προτάσεις της οικείας δηµοτικής ή τοπικής αντιστοίχως κοινότητας. 

Άρθρο 5 

Σύγκληση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

(άρθρο 75 Ν.3852/2010) 

 1. Ο πρόεδρος της Επιτροπής καλεί τα µέλη της σε συνεδρίαση µε γραπτή 

πρόσκληση, στην οποία αναφέρονται τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, 

τουλάχιστον µια φορά τον µήνα ή όποτε το ζητήσει ο δήµαρχος – στην 

περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος πρόεδρος - ή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον 

του συνολικού αριθµού των µελών της. Στην τελευταία περίπτωση απαιτείται 

γραπτή αίτηση, στην οποία αναφέρονται τα θέµατα που θα συζητηθούν. Στην 

ίδια περίπτωση δεν µπορεί να επανυποβληθεί αίτηµα για το ίδιο θέµα, πριν 

παρέλθει δίµηνο, αφότου εκδόθηκε απορριπτική απόφαση της επιτροπής, 

εκτός εάν γίνεται επίκληση νεότερων στοιχείων. Αν κατά τον υπολογισµό του 

ενός τρίτου (1/3) προκύπτει δεκαδικός αριθµός, τότε ο αριθµός αυτός στρογγυλοποιείται 
στην αµέσως µεγαλύτερη µονάδα εφόσον πρόκειται για υποδιαίρεση µεγαλύτερη ή ίση του 
ηµίσεως (0,5). Αν η επιτροπή δεν συγκληθεί το αργότερο έξι (6) ηµέρες µετά την υποβολή 
της αίτησης, συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση εκείνων που υπέβαλαν την αίτηση και 
αποφασίζει για τα θέµατα, για τα οποία είχε ζητηθεί η σύγκληση της. 

2. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη. Στην ηµερήσια διάταξη 
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αναγράφονται υποχρεωτικά όλα τα θέµατα που προτείνει ο δήµαρχος. Η επιτροπή µπορεί 
να αποφασίζει µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού 

αριθµού των µελών της ότι συγκεκριµένο θέµα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ηµερήσια 
διάταξη είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαµβάνει απόφαση γι` αυτό µε την ίδια 
πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. 

3. Η πρόσκληση δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήµου. Η πρόσκληση επιδίδεται ή 
γνωστοποιείται στα µέλη τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµέρα που 
ορίζεται για τη συνεδρίαση. 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 η επιτροπή αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεµάτων. 

Η αδικαιολόγητη παράλειψη του προέδρου, για δύο συνεχείς φορές, να καλέσει την 
οικονοµική αποτελεί σοβαρή παράβαση καθήκοντος. 

Άρθρο 6 

Τόπος συνεδρίασης, απαρτία, λήψη και δηµοσιότητα αποφάσεων, έλεγχος 

νοµιµότητας 

(άρθρο 75 Ν.3852/2010) 

1. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής είναι δηµόσιες και γίνονται στο δηµοτικό κατάστηµα µε 
την προεδρεία του προέδρου της. 

2. Η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον µία φορά το µήνα αλλά και όποτε το απαιτεί ο 
ρόλος της, µε την διαδικασία που προβλέπεται στην παρ.1 του άρθ.5 του παρόντος 
Κανονισµού. 

3. Η Επιτροπή, µε αιτιολογηµένη απόφαση που απαγγέλλεται σε δηµόσια συνεδρίαση, και 
µε πλειοψηφία των τεσσάρων πέµπτων (4/5) των µελών της, µπορεί να συνεδριάζει 
κεκλεισµένων των θυρών (παρ. 7 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010). 

4. Η Επιτροπή έχει απαρτία, εφόσον, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, τα µέλη που είναι 
παρόντα είναι περισσότερα από αυτά που απουσιάζουν. Αν σε δύο συνεχείς συνεδριάσεις 
δεν επιτυγχάνεται απαρτία, αρµόδιο να λάβει τις συνεχείς συνεδριάσεις δεν επιτυγχάνεται 
απαρτία, αρµόδιο να λάβει τις σχετικές µε τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης αποφάσεις, 
είναι το δηµοτικό συµβούλιο. 

5. Τα µέλη της Επιτροπής που ήταν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης και µε την 
παρουσία τους υπήρξε απαρτία, και αν ακόµα αποχωρήσουν µεταγενέστερα, θεωρούνται 
παρόντα µέχρι το τέλος της συνεδρίασης, ως προς την ύπαρξη απαρτίας. Η απαρτία αυτή 
θεωρείται ότι συντρέχει για όλα τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης της συγκεκριµένης 
συνεδρίασης. Στην απαιτούµενη πλειοψηφία δεν υπολογίζεται επί των πραγµατικά 
παρόντων µελών κατά την ψηφοφορία, αλλά επί του αριθµού των µελών, που 
απαιτούνται για την απαρτία (παρ. 8 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010). 

6. Η Επιτροπή λαµβάνει τις αποφάσεις της µε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων 
µελών της. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προέδρου. Αν ο πρόεδρος 
της Επιτροπής απουσιάζει ή κωλύεται, προεδρεύει ο αντιπρόεδρος ή ο σύµβουλος του 
επιτυχόντος συνδυασµού που έχει εκλεγεί µε τις περισσότερες ψήφους. 
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7. Αν κατά τη λήψη των αποφάσεων, µέλος της Επιτροπής αρνηθεί ή δώσει λευκή ψήφο, 
λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση και τόσο η άρνηση όσο και η λευκή ψήφος 
λογίζονται ως αρνητικές ψήφοι. 

8. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαµβάνονται µε φανερή ψηφοφορία, εκτός των 
περιοριστικά αναφερόµενων στο νόµο περιπτώσεων, όπου απαιτείται µυστική ψηφοφορία. 
Η ψηφοφορία γίνεται για κάθε θέµα ξεχωριστά, κατά την οποία τα µέλη τάσσονται υπέρ 
της µιας ή της άλλης διαµορφωθείσας γνώµης (παρ. 1, 2 και 6 του άρθρου 105 και παρ. 5 
του άρθρου 96 του Ν.3463/2006). 

9. Οι αποφάσεις της Επιτροπής δηµοσιεύονται σύµφωνα µε όσα προβλέπονται για τις 
αποφάσεις του δηµοτικού συµβουλίου και αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του 
δήµου, µε φροντίδα του προέδρου. Η µη δηµοσίευσή τους στην ιστοσελίδα συνιστά λόγο 
ακυρότητάς τους. 

10. Οι προβλεπόµενες από το άρθ. 225 παρ.1 του Ν.3852/10 αποφάσεις αποστέλλονται 
υποχρεωτικά για έλεγχο νοµιµότητας στον Ελεγκτή Νοµιµότητας εντός 15 ηµερών, 
συνοδευόµενες από τα έγγραφα που προβλέπονται στο νόµο. Για τις λοιπές αποφάσεις 
ισχύουν οι διατάξεις περί αυτεπάγγελτου ελέγχου και προσφυγής των άρθ. 226 και 227 
του ανωτέρω νόµου. 

Άρθρο 7 

Λειτουργία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

(άρθρο 75 Ν.3852/2010) 

1. Μετά τη νόµιµη συγκρότηση της Επιτροπής, µε την εκλογή των µελών από το δηµοτικό 
συµβούλιο και την εκλογή του αντιπροέδρου της, αυτή µπορεί να 

λειτουργήσει νόµιµα. Αν σε δύο συνεχείς συνεδριάσεις κατά τη συζήτηση ενός θέµατος δεν  
επιτυγχάνεται η απόλυτη πλειοψηφία για τη λήψη απόφασης, αρµόδιο να αποφασίσει είναι 
το δηµοτικό συµβούλιο, στο οποίο και παραπέµπει ο πρόεδρος το εν λόγω θέµα. 

2. Ο πρόεδρος της Επιτροπής κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη της συνεδρίασης, 
διευθύνει τη συζήτηση και λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για την ευταξία της συνεδρίασης, 
έχοντας τη δυνατότητα να ζητήσει ακόµα και την αποβολή , όποιου τη διαταράσσει. 

3. Αν ο πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται νοµίµως, κατά το 

άρθρο 75 του Ν.3852/2010, δηλαδή προεδρεύει ο αντιπρόεδρος ή το µέλος της 
πλειοψηφίας, που έχει εκλεγεί µε τις περισσότερες ψήφους. Επίσης, αν απουσιάζουν ή 
κωλύονται τα τακτικά µέλη, καλούνται τα αναπληρωµατικά µε τη σειρά εκλογής τους. 

4. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, ο πρόεδρος εκφωνεί τον κατάλογο των 

παρόντων, και στη διάρκεια αυτής όσους αποχωρούν, σηµειώνει τους υποψήφιους 
οµιλητές και την ψήφο των µελών και έχει την ευθύνη σύνταξης 

των πρακτικών της συνεδρίασης, σε συνεργασία µε το δηµοτικό υπάλληλο που εκτελεί 
χρέη ειδικού γραµµατέα. 

5. Μετά την έναρξη της συνεδρίασης, ο πρόεδρος ανακοινώνει στην Επιτροπή κάθε 
έγγραφο που απευθύνεται προς αυτή. Στη συνέχεια, τα µέλη της µειοψηφίας και 
ακολούθως τα υπόλοιπα µέλη, µπορούν να προβούν σε ανακοινώσεις ή προτάσεις και να 
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απευθύνουν ερωτήσεις ή να ζητούν συγκεκριµένα στοιχεία για την άσκηση των 
καθηκόντων τους, από τον πρόεδρο της Επιτροπής. Ακολουθεί η διαδικασία των 
απαντήσεων, χωρίς διάλογο, µε τη δυνατότητα και υποχρέωση του προέδρου για παροχή 
των ζητουµένων στοιχείων και πληροφοριών εντός ενός µηνός. 

6 . Ακολουθεί η συζήτηση επί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. Τα θέµατα τα 
εισηγείται ο πρόεδρος ή όποιον υποδείξει αυτός και µπορεί να είναι: κάποιο από τα µέλη 
της πλειοψηφίας ή ο εκάστοτε αρµόδιος αντιδήµαρχος ή υπηρεσιακός παράγοντας, που 
θα εισηγηθεί το θέµα. Η εισήγηση σε κάθε θέµα δεν µπορεί να ξεπερνά τα δέκα λεπτά της 
ώρας. Μετά το πέρας της εισήγησης, ο πρόεδρος καταρτίζει κατάλογο οµιλητών και ο 
λόγος δίνεται στα µέλη, κατά τη σειρά εγγραφής. Η διάρκεια της πρωτοµιλίας δεν ξεπερνά 
τα πέντε λεπτά της ώρας. Τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις, έπονται της εισήγησης και 
προηγούνται των τοποθετήσεων των οµιλητών. Αφού εξαντληθεί ο κατάλογος των 
οµιλητών µε τις πρωτοµιλίες, ο πρόεδρος διατυπώνει την οριστική πρόταση προς ψήφιση 
του θέµατος, όπως διαµορφώθηκε, µε τις τροπολογίες που πιθανόν έχουν επέλθει. Επί 
της τελικής αυτής πρότασης, έχουν δικαίωµα να δευτερολογήσουν όσοι µίλησαν, χωρίς να 
ξεπεράσουν τα τρία λεπτά της ώρας. Ο εισηγητής επίσης δευτερολογεί για πέντε λεπτά 
της ώρας, εφόσον το κρίνει απαραίτητο. 

Τέλος, ο πρόεδρος επαναλαµβάνει την πρόταση ή τις προτάσεις και γίνεται ψηφοφορία. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης των θεµάτων, οι οµιλητές οι οποίοι τοποθετούνται, 
απευθύνονται προς το όργανο και όχι προσωπικά. Τα µέλη εκφράζονται κατά συνείδηση, 
αποσκοπούντες στην εξυπηρέτηση των δηµοτών και του δήµου γενικότερα. Ο οµιλητής 
δεν διακόπτεται, παρά µόνο αν εκφεύγει του χρόνου ή του θέµατος ή εκτρέπεται σε 
προσωπικές ύβρεις. Στην περίπτωση αυτή ο πρόεδρος δικαιούται ακόµη και να του 
αφαιρέσει το λόγο. 

Όποιος ζητήσει να απαντήσει σε προσωπικό ζήτηµα που δηµιουργήθηκε στη διάρκεια της 
συνεδρίασης, του δίδεται από τον πρόεδρο ο λόγος, αφού προσδιορίσει επακριβώς το 
προσωπικό ζήτηµα σε ένα λεπτό και η οµιλία του δεν µπορεί να ξεπεράσει τα τρία λεπτά. 

Άρθρο 8 

Ακροατήριο 

1. Η παρουσία φορέων και πολιτών στις συνεδριάσεις της Επιτροπής αποτελεί λειτουργική 
συνέπεια του δηµόσιου χαρακτήρα των συνεδριάσεών της. Οι ενδιαφερόµενοι για τα 
θέµατα της ηµερήσιας διάταξης ειδοποιούνται µε φροντίδα του προέδρου. 

2. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής οι παρευρισκόµενοι πολίτες πρέπει να είναι ευπρεπείς 
και ήσυχοι. ∆εν επιτρέπεται να συνοµιλούν, να σχολιάζουν, να επιδοκιµάζουν ή 
αποδοκιµάζουν τις απόψεις των συµβούλων και γενικά να παρακωλύουν την οµαλή 
διεξαγωγή της συνεδρίασης. 

Ο πρόεδρος µπορεί να αποβάλει από την αίθουσα καθένα που διαταράσσει την τάξη ή 
παρακωλύει τη συνεδρίαση ή και να διατάξει την εκκένωση της αίθουσας από το 
ακροατήριο. 

3. Στους δηµοσιογράφους και στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, παρέχεται κάθε 
διευκόλυνση. Επιτρέπεται η ραδιοφωνική και τηλεοπτική κάλυψη των συνεδριάσεων της 
Επιτροπής 

Άρθρο 9 

∆ικαιώµατα & υποχρεώσεις προέδρου & µελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
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1. Αν πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο αντιδήµαρχος, που έχει ορίσει ο δήµαρχος, αυτός 
συνεργάζεται µε το δήµαρχο, ώστε να συµπεριληφθούν στην ηµερήσια διάταξη τα θέµατα 
που ο δήµαρχος προτείνει. 

2. Φροντίζει η πρόσκληση για συνεδρίαση να επιδοθεί νοµίµως στα µέλη της 

Επιτροπής και στον αρµόδιο αντιδήµαρχο, όταν συζητούνται θέµατα των αρµοδιοτήτων 
του, όπως επίσης να γνωστοποιηθεί στο δήµαρχο, αν αυτός δεν προεδρεύει. 

3. Επίσης, δύναται να καλεί δηµοτικούς υπαλλήλους, εκπροσώπους φορέων ή και πολίτες, 
προκειµένου να πληροφορήσουν την Επιτροπή σχετικά µε τα θέµατα που συζητούνται. 

4. Προεδρεύει των συνεδριάσεων της Επιτροπής. Κηρύσσει την έναρξη και λήξη της 
συνεδρίασης. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης εκφωνεί τον κατάλογο των παρόντων και 
κατά τη διάρκεια αυτής, τα µέλη που αποχωρούν ή προσέρχονται στη συνεδρίαση. 
Σηµειώνει τους υποψήφιους οµιλητές και την ψήφο των µελών, κατά τη λήψη των 
αποφάσεων. ∆ιευθύνει τη συζήτηση και λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα για την τήρηση της 
τάξης και την οµαλή διεξαγωγή της συνεδρίασης. Έχει τη δυνατότητα να αποβάλει από την 
αίθουσα όποιον διαταράσσει τη συνεδρίαση, να διατάξει την εκκένωσή της από το 
ακροατήριο, να διακόπτει προσωρινά ή και να προβαίνει στη λύση της συνεδρίασης αν 
παρακωλύεται η οµαλή διεξαγωγή της, να καλεί στην τάξη ή και να αφαιρεί το λόγο από 
όποιον οµιλητή δεν συµπεριφέρεται µε ευπρέπεια ή εκφεύγει του θέµατος που συζητείται. 

5. Έχει την ευθύνη τήρησης των πρακτικών των συνεδριάσεων της Επιτροπής σε 
συνεργασία µε το δηµοτικό υπάλληλο που έχει ορισθεί για το σκοπό αυτό. Στα πρακτικά 
καταχωρούνται οι συζητήσεις, αποφάσεις και µειοψηφούσες γνώµες. 

6. Ενηµερώνει το δηµοτικό συµβούλιο για αδικαιολόγητη απουσία µέλους από τις 
συνεδριάσεις κατά την παρ. 4 άρθρου 75 του Ν.3852/2010, προκειµένου να προβεί στην 
αντικατάστασή του. 

7. Φροντίζει για την τήρηση των σχετικών µε την Επιτροπή διατάξεων του Ν.3852/2010 
όπως και των διατάξεων του παρόντος κανονισµού. 

8. Τα µέλη της Επιτροπής οφείλουν να µετέχουν στις συνεδριάσεις της και να 
προσέρχονται κατά την καθορισµένη ώρα. 

9. Αν κάποιο µέλος προσέλθει στη συνεδρίαση µετά την έναρξή της, ειδοποιεί τον 
πρόεδρο και αναγγέλλεται η προσέλευσή του, η οποία και καταχωρείται στα πρακτικά. 

10. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση πρόσκαιρης ή οριστικής 
αποχώρησης µέλους, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, όπως και για την επιστροφή του. 

11. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος τακτικού µέλους για τη συµµετοχή του σε 
προγραµµατισθείσα συνεδρίαση, οφείλει έγκαιρα να ενηµερώσει τον πρόεδρο της 
Επιτροπής, προκειµένου µε τη φροντίδα του να προσκληθεί και να συµµετάσχει στη 
συνεδρίαση το αναπληρωµατικό µέλος (παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010). 

12. Το µέλος της Επιτροπής δεν µπορεί να απουσιάσει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς 
συνεδριάσεις της Επιτροπής. Αν αυτό συµβεί, ενηµερώνεται το δηµοτικό συµβούλιο από 
τον πρόεδρο της Επιτροπής και µε πράξη του το αντικαθιστά   (παρ. 4 του άρθρου 75 του 
Ν.3852/2010). 

13. Μέλος της Επιτροπής δεν µπορεί να µετάσχει στη συζήτηση ενός θέµατος ή στη λήψη 
απόφασης της Επιτροπής, εφόσον ο ίδιος ή συγγενής του έως το β΄ βαθµό εξ αίµατος ή εξ 
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αγχιστείας, έχει υλικό ή ηθικό συµφέρον. ∆ιαφορετικά, η απόφαση είναι άκυρη και το µέλος 
τιµωρείται για σοβαρή παράβαση καθήκοντος, µε την ποινή της αργίας (παρ. 9 του 
άρθρου 75 του Ν.3852/2010). 

14. Τα µέλη έχουν το δικαίωµα της κατά συνείδηση γνώµης και της ψήφου κατά 
συνείδηση. Στις συνεδριάσεις οφείλουν να συµπεριφέρονται µε ευπρέπεια και αµοιβαίο 
σεβασµό. _∆εν επιτρέπεται να εκτρέπονται σε ύβρεις ή καταφρονητικές εκδηλώσεις και 
προσωπικές επιθέσεις και να διαταράσσουν τη συνεδρίαση. Ο  πρόεδρος καλεί τον 
εκτρεπόµενονα ανακαλέσει ή να αναιρέσει τις ύβρεις και σε περίπτωση άρνησης τον καλεί 
στην τάξη και του αφαιρεί το λόγο. 

15. Το µέλος δικαιούται να θέσει θέµα διαδικασίας κατά τη συζήτηση, αν κατά την κρίση 
του παραβιάζεται ο Κανονισµός Λειτουργίας από τον πρόεδρο ή άλλο µέλος της 
Επιτροπής και να ζητήσει να αποφανθεί η Επιτροπή. Στην περίπτωση αυτή, ο πρόεδρος 
θέτει άµεσα το θέµα για ψήφιση και η Επιτροπή αποφαίνεται, χωρίς αγορεύσεις και 
διαλογικές συζητήσεις. 

16. Τα µέλη της Επιτροπής δικαιούνται να ζητούν αντίγραφα των πρακτικών των 
συνεδριάσεων ή να λάβουν πλήρη γνώση αυτών, εάν είναι δυσχερής η έκδοση 
αντιγράφων. 

17. Τα µέλη της Επιτροπής υποχρεούνται, κατά τις διατάξεις του άρθ.61 του 

Ν.3852/10, α) να εκπληρώνουν ευσυνείδητα τις υποχρεώσεις τους και να ασκούν τα 
καθήκοντα τους µε γνώµονα την εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος, β)να σέβονται 
και να διασφαλίζουν τα δικαιώµατα των πολιτών και να µεριµνούν για την καθολική 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους προς το δήµο χωρίς διακρίσεις σε βάρος 
οποιουδήποτε προσώπου ή του κοινού συµφέροντος, γ) να δηλώνουν κάθε προσωπικό 
συµφέρον (ιδιοκτησιακό ή οικογενειακό) που έχουν σε σχέση µε  θέµατα του δήµου, δ) να 
ενθαρρύνουν και να προωθούν κάθε µέτρο που προάγει τη διαφάνεια και την 
καταπολέµηση της διαφθοράς στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους και λειτουργίας 
του δήµου. 

18. Είναι υποχρεωµένοι επίσης να υποβάλλουν την ετήσια δήλωση για την περιουσιακή 
τους κατάσταση σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και να τη δηµοσιοποιούν µε 
ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήµου. 

Άρθρο 10 

Πρακτικά Συνεδριάσεων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

1. Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, όπως και στην περίπτωση µαταίωσής της, τηρούνται 
πρακτικά µε ευθύνη του προέδρου της και του δηµοτικού υπαλλήλου που έχει οριστεί για 
τον σκοπό αυτό. 

2. Στα πρακτικά καταχωρούνται συνοπτικά οι εισηγήσεις και συζητήσεις, ή όταν συντρέχει 
περίπτωση, καταχωρούνται αυτούσιες συζητήσεις και εισηγήσεις για τα διάφορα θέµατα. 
Καταχωρούνται οι αποφάσεις που λαµβάνονται, καθώς και η γνώµη της µειοψηφίας. 

3. Στα πρακτικά αναγράφονται απαραιτήτως η χρονολογία της συνεδρίασης, η πρόσκληση 
προς τα µέλη, οι παρόντες, οι απόντες, αν τους απεδόθη η πρόσκληση, τα θέµατα που 
συζητήθηκαν και οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί για κάθε ένα θέµα, καθώς και η γνώµη  
της µειοψηφίας, αν υπάρχει. 

4. Είναι δυνατόν τα πρακτικά να καταρτίζονται µε τη βοήθεια µαγνητοφωνικής συσκευής ή 
«βίντεο» ή µε κάθε άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό µέσο. Στην περίπτωση αυτή τα 
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αποµαγνητοφωνηµένα ή αποµαγνητοσκοπηµένα κείµενα µεταφέρονται σε φύλλα χαρτιού, 
που αριθµούνται και µονογράφονται από τον πρόεδρο της Επιτροπής και στο τέλος του 
χρόνου βιβλιοδετούνται µε ευθύνη του προέδρου και του υπαλλήλου – ειδικού γραµµατέα 
της Οικονοµικής Επιτροπής. Ο εκτελών χρέη ειδικού γραµµατέα δηµοτικός υπάλληλος, 
τηρεί παράλληλα και πρόχειρα συνοπτικά πρακτικά. 

5. Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα µέλη που µετέχουν στη συνεδρίαση. Η άρνηση 
υπογραφής και η αιτία της αναφέρονται στα πρακτικά, αφού προηγουµένως το µέλος που 
αρνείται να υπογράψει καταθέσει εγγράφως τους λόγους της άρνησής του. Τότε, η µη 
υπογραφή των πρακτικών δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασης. 

6. Τα πρακτικά της κάθε συνεδρίασης, όπως και κάθε απόφαση, παίρνουν αύξοντα 
αριθµό. Κάθε χρόνο αρχίζει η νέα αρίθµησή τους. 

7. Τρεις (3) ηµέρες µετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής, µε ευθύνη του αρµόδιου 
υπαλλήλου σε συνεργασία µε τον πρόεδρο, δηµοσιεύεται πίνακας που περιλαµβάνει τα 
θέµατα που συζητήθηκαν, τον αριθµό 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 της Επιτροπής. 

8. 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. Το ίδιο δικαίωµα έχουν και 
όλα τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου. 

Άρθρο 11 

Έλεγχος µελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

1. Τα µέλη της Επιτροπής ελέγχονται ως προς την τήρηση των υποχρεώσεων τους που 
απορρέουν εκ του νόµου και του παρόντος Κανονισµού από τον πρόεδρο της Επιτροπής, 
ο οποίος οφείλει να ενηµερώνει σχετικά το δηµοτικό συµβούλιο και τον Ελεγκτή 
Νοµιµότητας. Αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθ. 68 του Ν.3852/10, που ισχύουν 
και για τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου, επιβάλλονται οι ποινές της αργίας ή έκπτωσης 
αναλόγως. 

2. Ο πρόεδρος της Επιτροπής υποχρεούται να ενηµερώνει γραπτώς τον Ελεγκτή 
Νοµιµότητας για κάθε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας συµβούλου σε τρεις (3) 
συνεχείς συνεδριάσεις, καθώς και σε κάθε περίπτωση µη εκτέλεσης των υποχρεώσεων 
συµβούλου για διάστηµα µεγαλύτερο από τρεις (3) συνεχείς µήνες. Η παράλειψη αυτής 
της υποχρέωσης από τον πρόεδρο της Επιτροπής αποτελεί σοβαρή παράβαση 
καθήκοντος. 

Άρθρο 12 

∆ιοικητική υποστήριξη της Επιτροπής 

Στην Επιτροπή παρέχεται γραµµατειακή και διοικητική υποστήριξη από τις υπηρεσίες του 
δήµου, µε την ανάθεση από τον δήµαρχο σε δηµοτικό ή δηµοτικούς υπαλλήλους 
αρµοδιοτήτων τήρησης πρακτικών και διεκπεραίωσης όλων των θεµάτων, που αφορούν 
αυτή, όπως η τήρηση του αρχείου των αποφάσεων και των λοιπών σχετικών εγγράφων, η 
διεξαγωγή της αλληλογραφίας, η σύνταξη και τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων, 
η προώθηση και δηµοσίευση των αποφάσεων, η ενηµέρωση των µελών επί θεµάτων που 
τους αφορούν και γενικά κάθε σχετική µε τη λειτουργία της Επιτροπής εργασία, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του Ν.3852/2010 και του παρόντος Κανονισµού, η προώθηση των 
σχετικών µε την ενηµέρωση των πολιτών εργασιών, επί των αποφάσεων που τους 
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ενδιαφέρουν, όταν  καταθέτουν αναφορές και ερωτήµατα που έχουν σχέση µε τις 
αρµοδιότητες της Οικονοµικής Επιτροπής. Ο υπεύθυνος υπάλληλος, ευθύνεται για την 
προώθηση των αναφεροµένων  θεµάτων, ώστε οι απαντήσεις να δίνονται από το αρµόδιο 
όργανο µέσα σε προθεσµία  τριάντα (30) ηµερών. 

 

Άρθρο 13 

Ισχύς 

Τροποποίηση Κανονισµού 

Η ισχύς του παρόντος Κανονισµού αρχίζει από την ψήφισή του από το δηµοτικό 
συµβούλιο και την δηµοσίευσή του κατά τις προβλέψεις τις ισχύουσας νοµοθεσίας. 

Στα θέµατα, που δεν ρυθµίζονται µε τον παρόντα Κανονισµό εφαρµόζονται οι διατάξεις 
του Ν.3852/2010 και της ισχύουσας νοµοθεσίας. 

Ο παρών Κανονισµός µπορεί να τροποποιηθεί µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου. 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 73-75 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης.) 
� Τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 (Κ. ∆. Κ) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος 

Α΄) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 
� Την υπ’ αριθ. 33/2012 απόφασή της ΕΠΖ 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (Λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά).                            
 

Α   Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α 
(ΜΕ  ΨΗΦΟΥΣ 27 ΥΠΕΡ και 2 ΛΕΥΚΕΣ) 

Οι  ∆.Σ. κ. κ.  Σώκου Ζωή και Λουκάτος Παναγής δήλωσαν λευκή ψήφο  για τους λόγους 
που αναλυτικά καταγράφηκαν στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά.  
 

Εγκρίνει τον Κανονισµό Λειτουργίας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ως κατωτέρω: 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο:  
∆ιοίκηση _∆ήµου 
(άρθρο 7 Ν.3852/2010) 

Ο ∆ήµος ∆ιονύσου διοικείται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, την Οικονοµική Επιτροπή, την 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής1, την Εκτελεστική Επιτροπή και το ∆ήµαρχο. 

Άρθρο 2 
Σύνθεση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
(άρθρο 74, παρ. 1 Ν.3852/2010) 

Η Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο του δήµου αποτελούµενη από τον δήµαρχο ή τον 
αντιδήµαρχο, που ορίζει ο δήµαρχος, ως πρόεδρο αυτής και από 9 µέλη εκ των οποίων τα  
.3. εκλέγονται από τις δηµοτικές παρατάξεις της µειοψηφίας, σύµφωνα µε την ισχύουσα 
νοµοθεσία.2 
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1 Για δήµους άνω των 10.000 κατοίκων 
2 (έξι (6) µέλη για δήµους µε συµβούλιο που έχει έως και είκοσι επτά (27) µέλη, οκτώ (8) µέλη για 
δήµους µε συµβούλιο που έχει έως και σαράντα πέντε (45) µέλη και δέκα (10) µέλη για δήµους µε 
συµβούλιο, που έχει πάνω από σαράντα πέντε (45) µέλη. ∆ύο (2) µέλη στις επταµελείς, τρία (3) 
µέλη στις εννεαµελείς και τέσσερα (4) µέλη στις ενδεκαµελείς επιτροπές εκλέγονται από τις 
δηµοτικές παρατάξεις της µειοψηφίας 

 

 
 
 
 
 

Άρθρο 3 

Εκλογή µελών & Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
(άρθρο 74 Ν.3852/2010) 
1. Το δηµοτικό συµβούλιο, µετά την εκλογή του προεδρείου και προεδρεύοντος του 
νεοεκλεγέντος προέδρου, κατά τις ηµεροµηνίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 64 
του Ν.3852/2010 και κατά τη διάρκεια της ίδιας συνεδρίασης, εκλέγει, µετά την 
εκλογή των µελών της οικονοµικής επιτροπής, µεταξύ των µελών του µε µυστική 
ψηφοφορία τα τακτικά και τα αναπληρωµατικά µέλη της επιτροπής ποιότητας ζωής 
µε την εξής διαδικασία: 
 

1.1. Από τους δηµοτικούς συµβούλους της παράταξης της πλειοψηφίας, δύνανται να 
θέσουν υποψηφιότητα όποιοι επιθυµούν να συµµετέχουν ως µέλη της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής, χωρίς να απαιτείται προηγούµενη διαδικασία ανάδειξής τους µεταξύ των 
µελών της παράταξης αυτής. 

1.2 Οι δηµοτικοί σύµβουλοι της µειοψηφίας που επιθυµούν την ανάδειξή τους στην 
Επιτροπή, πρέπει να θέσουν υποψηφιότητα σε αυτή τη συνεδρίαση των δηµοτικών 
παρατάξεων, που συγκροτούν στο σύνολο τη µειοψηφία του δηµοτικού συµβουλίου. Στη 
συνεδρίαση αυτή πρώτα εκλέγονται από το σύνολο των παρατάξεων της µειοψηφίας του 
δηµοτικού συµβουλίου οι υποψήφιοι τακτικοί και αναπληρωµατικοί σύµβουλοι, που 
αναλογούν στην µειοψηφία, σύµφωνα µε τον αριθµό που καθορίζεται µε το άρθ.2 του 
παρόντος. Η ανάδειξη των υποψηφίων αυτών γίνεται ως εξής: 

1.3 Ως υποψήφιοι της µειοψηφίας αναδεικνύονται αυτοί που συγκέντρωσαν την απόλυτη 
πλειοψηφία του συνόλου των µελών των παρατάξεων της µειοψηφίας. 

Εάν δεν επιτευχθεί η απόλυτη πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται και 
αναδεικνύεται αυτός που συγκέντρωσε πάλι την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των 
µελών των παρατάξεων της µειοψηφίας. Εάν και πάλι δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη 
πλειοψηφία του συνόλου των µελών των παρατάξεων της µειοψηφίας ή  υπάρξει 
ισοψηφία, τότε διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία µεταξύ των δύο επικρατέστερων 
υποψηφίων, που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους. Κατά την ψηφοφορία αυτή εκλέγεται 
όποιος µεταξύ των δύο επικρατέστερων συγκεντρώσει τη σχετική πλειοψηφία των 
παρόντων, δηλ. πήρε τις περισσότερες ψήφους σε σχέση µε τον συνυποψήφιό του, έστω 
και αν πήρε µία ψήφο. 

1.4 Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων, γίνεται κλήρωση, την οποία διενεργεί ο 
Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 



18 
 

2. Για την εκλογή, η λευκή ψήφος και η άρνηση ψήφου (δήλωση «παρών»), υπολογίζονται 
ως αρνητικές ψήφοι και, εποµένως, δεν προσµετρώνται στη δηµιουργία της πλειοψηφίας 
(απόλυτης ή σχετικής), κατά την εκλογική διαδικασία. 

3. Υποψήφιοι µπορεί να αναδειχθούν και σύµβουλοι, που τυχόν απουσιάζουν, για 
οποιονδήποτε λόγο, από τη συνεδρίαση αυτή, εφόσον έχουν εκδηλώσει τη βούλησή τους 
να είναι υποψήφιοι. 

4. Αν από τις δηµοτικές παρατάξεις της µειοψηφίας δεν υπάρξει υποψήφιος, τότε στη θέση 
τους εκλέγεται σύµβουλος της δηµοτικής παράταξης της πλειοψηφίας. 

5. Μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας, διενεργείται η εκλογή, από το σύνολο των 
συµβούλων, για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών της Επιτροπής 
µε την εξής διαδικασία: 

5.1 Για να εκλεγεί µέλος της Επιτροπής ο υποψήφιος πρέπει να συγκεντρώσει την 
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών του δηµοτικού συµβουλίου. Εάν παραµείνουν 
κενές θέσεις, που αναλογούν στην πλειοψηφία ή στη µειοψηφία του δηµοτικού 
συµβουλίου, τότε διενεργείται δεύτερη ψηφοφορία. Σε αυτήν εκλέγεται ο υποψήφιος ο 
οποίος συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών του δηµοτικού 
συµβουλίου. 

5.2 Αν και στη δεύτερη ψηφοφορία δεν επιτευχθεί εκλογή των µελών της Επιτροπής και 
παραµένουν κενές θέσεις, γίνεται και τρίτη ψηφοφορία, οπότε εκλέγονται όσοι 
συγκεντρώσουν τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων µελών του δηµοτικού συµβουλίου, 
δηλαδή όσοι έχουν πάρει έστω και µία ψήφο. 

5.3. Εάν υπάρξει ισοψηφία σε οποιαδήποτε ψηφοφορία, τότε διενεργείται κλήρωση, στην 
ίδια συνεδρίαση από τον πρόεδρο του δηµοτικού συµβουλίου. 

5.4 Μετά την εκλογή των τακτικών µελών της Επιτροπής, το δηµοτικό συµβούλιο εκλέγει 
τα αναλογούντα αναπληρωµατικά µέλη, τα οποία αναπληρώνουν τα τακτικά σε περίπτωση 
απουσίας ή κωλύµατος, ή παίρνουν τις θέσεις των τακτικών µελών, όταν αυτές µένουν 
κενές. Κατά τη διάρκεια της διετίας τα αναπληρωµατικά  µέλη ανά κατηγορία, µε τη σειρά 
της εκλογής τους, καταλαµβάνουν τις θέσεις των τακτικών µελών που µένουν κενές. Όταν 
τα µέλη της µειοψηφίας παραιτηθούν κατά τη διάρκεια της διετίας και δεν εκλεγεί 
αντικαταστάτης τους, τη θέση τους  καταλαµβάνουν τα µέλη της πλειοψηφίας. 

5.5 Η εκλογή των αναπληρωµατικών µελών γίνεται µε τον τρόπο που περιγράφεται 
ανωτέρω για την εκλογή των τακτικών µελών. Με την ίδια διαδικασία εκλέγονται νέα 
αναπληρωµατικά µέλη, µόνο σε περίπτωση, που έχει εξαντληθεί ο αριθµός των 
αναπληρωµατικών ανά κατηγορία, δηλαδή της πλειοψηφίας και της µειοψηφίας. 

6. Σε περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται εκλογή για οποιονδήποτε λόγο ή η συνεδρίαση 
µαταιωθεί λόγω έλλειψης απαρτίας, επαναλαµβάνεται η ίδια διαδικασία εκλογής την 
επόµενη Κυριακή. 

7. Αν και στη δεύτερη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί εκλογή ή η συνεδρίαση µαταιωθεί, επειδή 
δεν σχηµατίσθηκε απαρτία, θεωρείται ότι εκλέγονται: α) για τις θέσεις της πλειοψηφίας οι 
σύµβουλοι που έλαβαν κατά σειρά τους περισσότερους σταυρούς προτίµησης στην 
παράταξη της πλειοψηφίας σύµφωνα µε την απόφαση του δικαστηρίου και β) για τις 
θέσεις της µειοψηφίας οι σύµβουλοι της µείζονος µειοψηφίας που έλαβαν τους 
περισσότερους σταυρούς σύµφωνα µε την ίδια δικαστική απόφαση. 
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8.∆εν επιτρέπεται να εκλεγεί µέλος της Επιτροπής ο πρόεδρος του δηµοτικού συµβουλίου. 
Αντίθετα δεν αποτελεί ασυµβίβαστο η ιδιότητα του µέλους της Επιτροπής µε τις ιδιότητες 
του αντιπροέδρου και γραµµατέα του δηµοτικού συµβουλίου και του αντιδηµάρχου. 

9. Τα µέλη της Επιτροπής, που εξελέγησαν ως ανωτέρω, στην πρώτη συνεδρίαση µετά 
την εκλογή τους εκλέγουν, µε φανερή ψηφοφορία, τον αντιπρόεδρο, ο οποίος προέρχεται 
από τις παρατάξεις της µειοψηφίας. ∆ικαίωµα ψήφου στην περίπτωση αυτή έχει και ο 
πρόεδρος της Επιτροπής. 

10. Αντιπρόεδρος εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των µελών της 
Επιτροπής, δηλαδή των προερχοµένων από την πλειοψηφία και των µελών των 
προερχοµένων από τη µειοψηφία. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία, 
τότε η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται. Εάν, και πάλι, δεν επιτευχθεί η απόλυτη πλειοψηφία, 
τότε διεξάγεται τρίτη ψηφοφορία και εκλέγεται όποιος λάβει τη σχετική πλειοψηφία. Σε 
περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση από τον πρόεδρο της Επιτροπής. 

11. Τα πρακτικά της εκλογής διαβιβάζονται µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών από τη 
διενέργεια της εκλογής στον Ελεγκτή Νοµιµότητας, ο οποίος αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από 
προσφυγή δηµότη ενώπιον του, η οποία ασκείται εκλογής, αποφαίνεται, µέσα σε πέντε (5) 
ηµέρες το αργότερο αφότου παρέλαβε  τα πρακτικά, για τη νοµιµότητα της εκλογής. 

12. Όταν τα µέλη της Επιτροπής παύουν για οποιονδήποτε λόγο να είναι µέλη των 
αντίστοιχων δηµοτικών παρατάξεων, εκπίπτουν αυτοδικαίως από την Επιτροπή και 
αντικαθίστανται, σύµφωνα µε τη διαδικασία του παρόντος, όπως προβλέπεται ανωτέρω. 

Άρθρο 4 

Αρµοδιότητες Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

(άρθρο 73 Ν.3852/2010) 

1. Η επιτροπή ποιότητας ζωής είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των 
σχετικών µε την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδοµία και την προστασία του 
περιβάλλοντος αρµοδιοτήτων του δήµου. Κατά την άσκηση των σχετικών αρµοδιοτήτων 
της λαµβάνει ειδική µέριµνα για το σχεδιασµό δράσεων που αποβλέπουν στην 
αναβάθµιση της ποιότητας ζωής και εν γένει την εξυπηρέτηση των ατόµων µε αναπηρίες. 

Ειδικότερα: 

Α. Είναι αρµόδια, µε την επιφύλαξη του άρθ.83, για: 

i) τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστηµάτων και επιχειρήσεων µετά από 
προέλεγχο του σχετικού αιτήµατος του ενδιαφεροµένου, 

ιι) την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των 
καταστηµάτων επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων 
αρµοδιότητας του δήµου, 

iii) τη χορήγηση ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας µουσικής. 

Η σχετική απόφαση λαµβάνεται µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες αφότου περιέλθουν στην 
επιτροπή όλα τα νόµιµα δικαιολογητικά και στοιχεία. 

Β. Εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο: 
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i) θέµατα καθορισµού χρήσεων γης, 

ιι) θέµατα ρυθµιστικών σχεδίων, 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 
ρυµοτοµούµενων, πολεοδοµικών ρυθµίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήµα, περιοχών ειδικά 
ρυθµιζόµενης πολεοδόµησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.) και έγκρισης πολεοδοµικών µελετών, 

iii) τη λήψη αποφάσεων για θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος, 

iv) τη λήψη αποφάσεων για θέµατα χωροθέτησης κοιµητηρίων, κατά τις προβλέψεις του ν. 
2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α), κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και άλλων, σχετικών µε 
το αντικείµενο, αρµοδιοτήτων του, 

ν) το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.∆.Κ. 

2. Η επιτροπή ποιότητας ζωής συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγµένων στους τοµείς 
αρµοδιότητας της, η οποία συζητείται και εγκρίνεται από το δηµοτικό συµβούλιο. Η την 
συµµετοχή των µελών της, τα θέµατα που συζητήθηκαν και τις ληφθείσες αποφάσεις. 
Υπεύθυνος για την σύνταξη της ετήσιας έκθεσης πεπραγµένων είναι ο Πρόεδρός της. Στην 
εν λόγω έκθεση ενσωµατώνονται, ως παράρτηµα, και σχετικές παρατηρήσεις που 
υποβάλουν τα µέλη της. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής συντάσσει την έκθεση εντός του 
Ιανουαρίου κάθε έτους και την κοινοποιεί στα µέλη της προκειµένου αυτά να του 
υποβάλουν εγγράφως τις παρατηρήσεις τους εντός της πρώτης εβδοµάδας του 
Φεβρουαρίου. Στη συνέχεια, εντός της δεύτερης εβδοµάδας του Φεβρουαρίου, ο 
πρόεδρος υποβάλει το πλήρες κείµενο της ετήσιας έκθεσης στο δηµοτικό συµβούλιο και 
µεριµνά για τη δηµοσίευσή της στην ιστοσελίδα του δήµου. 

3. Το δηµοτικό συµβούλιο µπορεί, για θέµατα ιδιαίτερα σοβαρά, µε ειδική αιτιολογία, και µε 
την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο 
αρµοδιότητες των προηγούµενων παραγράφων 

4. Η επιτροπή ποιότητας ζωής µε ειδική απόφαση που λαµβάνεται µε την απόλυτη 
πλειοψηφία των µελών της µπορεί να παραπέµπει συγκεκριµένο θέµα της αρµοδιότητας 
της στο δηµοτικό συµβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται 
από την ιδιαίτερη σοβαρότητα του. 

5. Η επιτροπή ποιότητας ζωής πρέπει να λαµβάνει υπ’ όψιν της για την διαµόρφωση της 
εισήγησης της προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για τα θέµατα της παρ.1 περ.γ του άρθρου 83 
του Ν.3852/10 καθώς και για τα θέµατα της παρ. 2 του άρθρου 84 του Ν. 3852/2010 τις 
σχετικές προτάσεις της οικείας δηµοτικής ή τοπικής αντιστοίχως κοινότητας. 

Άρθρο 5 

Σύγκληση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

(άρθρο 75 Ν.3852/2010) 

 1. Ο πρόεδρος της Επιτροπής καλεί τα µέλη της σε συνεδρίαση µε γραπτή πρόσκληση, 
στην οποία αναφέρονται τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, τουλάχιστον µια φορά τον 
µήνα ή όποτε το ζητήσει ο δήµαρχος – στην περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος πρόεδρος - ή 
το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθµού των µελών της. Στην τελευταία 
περίπτωση απαιτείται γραπτή αίτηση, στην οποία αναφέρονται τα θέµατα που θα 
συζητηθούν. Στην ίδια περίπτωση δεν µπορεί να επανυποβληθεί αίτηµα για το ίδιο θέµα, 
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πριν παρέλθει δίµηνο, αφότου εκδόθηκε απορριπτική απόφαση της επιτροπής, εκτός εάν 
γίνεται επίκληση νεότερων στοιχείων. Αν κατά τον υπολογισµό του ενός τρίτου (1/3) 
προκύπτει δεκαδικός αριθµός, τότε ο αριθµός αυτός στρογγυλοποιείται στην αµέσως 
µεγαλύτερη µονάδα εφόσον πρόκειται για υποδιαίρεση µεγαλύτερη ή ίση του ηµίσεως 
(0,5). Αν η επιτροπή δεν συγκληθεί το αργότερο έξι (6) ηµέρες µετά την υποβολή της 
αίτησης, συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση εκείνων που υπέβαλαν την αίτηση και 
αποφασίζει για τα θέµατα, για τα οποία είχε ζητηθεί η σύγκληση της. 

2. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη. Στην ηµερήσια διάταξη αναγράφονται 
υποχρεωτικά όλα τα θέµατα που προτείνει ο δήµαρχος. Η επιτροπή µπορεί να αποφασίζει 
µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών της ότι συγκεκριµένο θέµα 
το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ηµερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να το συζητά και να 
λαµβάνει απόφαση γι` αυτό µε την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης 
των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. 

3. Η πρόσκληση δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήµου. Η πρόσκληση επιδίδεται ή 
γνωστοποιείται στα µέλη τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµέρα που 
ορίζεται για τη συνεδρίαση. 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 η επιτροπή αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεµάτων. 

Η αδικαιολόγητη παράλειψη του προέδρου, για δύο συνεχείς φορές, να καλέσει την 
οικονοµική αποτελεί σοβαρή παράβαση καθήκοντος. 

Άρθρο 6 

Τόπος συνεδρίασης, απαρτία, λήψη και δηµοσιότητα αποφάσεων, έλεγχος 

νοµιµότητας 

(άρθρο 75 Ν.3852/2010) 

1. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής είναι δηµόσιες και γίνονται στο δηµοτικό κατάστηµα µε 
την προεδρεία του προέδρου της. 

2. Η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον µία φορά το µήνα αλλά και όποτε το απαιτεί ο 
ρόλος της, µε την διαδικασία που προβλέπεται στην παρ.1 του άρθ.5 του παρόντος 
Κανονισµού. 

3. Η Επιτροπή, µε αιτιολογηµένη απόφαση που απαγγέλλεται σε δηµόσια συνεδρίαση, και 
µε πλειοψηφία των τεσσάρων πέµπτων (4/5) των µελών της, µπορεί να συνεδριάζει 
κεκλεισµένων των θυρών (παρ. 7 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010). 

4. Η Επιτροπή έχει απαρτία, εφόσον, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, τα µέλη που είναι 
παρόντα είναι περισσότερα από αυτά που απουσιάζουν. Αν σε δύο συνεχείς συνεδριάσεις 
δεν επιτυγχάνεται απαρτία, αρµόδιο να λάβει τις συνεχείς συνεδριάσεις δεν επιτυγχάνεται 
απαρτία, αρµόδιο να λάβει τις σχετικές µε τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης αποφάσεις, 
είναι το δηµοτικό συµβούλιο. 

5. Τα µέλη της Επιτροπής που ήταν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης και µε την 
παρουσία τους υπήρξε απαρτία, και αν ακόµα αποχωρήσουν µεταγενέστερα, θεωρούνται 
παρόντα µέχρι το τέλος της συνεδρίασης, ως προς την ύπαρξη απαρτίας. Η απαρτία αυτή 
θεωρείται ότι συντρέχει για όλα τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης της συγκεκριµένης 
συνεδρίασης. Στην απαιτούµενη πλειοψηφία δεν υπολογίζεται επί των πραγµατικά 
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παρόντων µελών κατά την ψηφοφορία, αλλά επί του αριθµού των µελών, που 
απαιτούνται για την απαρτία (παρ. 8 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010). 

6. Η Επιτροπή λαµβάνει τις αποφάσεις της µε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων 
µελών της. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προέδρου. Αν ο πρόεδρος 
της Επιτροπής απουσιάζει ή κωλύεται, προεδρεύει ο αντιπρόεδρος ή ο σύµβουλος του 
επιτυχόντος συνδυασµού που έχει εκλεγεί µε τις περισσότερες ψήφους. 

7. Αν κατά τη λήψη των αποφάσεων, µέλος της Επιτροπής αρνηθεί ή δώσει λευκή ψήφο, 
λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση και τόσο η άρνηση όσο και η λευκή ψήφος 
λογίζονται ως αρνητικές ψήφοι. 

8. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαµβάνονται µε φανερή ψηφοφορία, εκτός των 
περιοριστικά αναφερόµενων στο νόµο περιπτώσεων, όπου απαιτείται µυστική ψηφοφορία. 
Η ψηφοφορία γίνεται για κάθε θέµα ξεχωριστά, κατά την οποία τα µέλη τάσσονται υπέρ 
της µιας ή της άλλης διαµορφωθείσας γνώµης (παρ. 1, 2 και 6 του άρθρου 105 και παρ. 5 
του άρθρου 96 του Ν.3463/2006). 

9. Οι αποφάσεις της Επιτροπής δηµοσιεύονται σύµφωνα µε όσα προβλέπονται για τις 
αποφάσεις του δηµοτικού συµβουλίου και αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του 
δήµου, µε φροντίδα του προέδρου. Η µη δηµοσίευσή τους στην ιστοσελίδα συνιστά λόγο 
ακυρότητάς τους. 

10. Οι προβλεπόµενες από το άρθ. 225 παρ.1 του Ν.3852/10 αποφάσεις αποστέλλονται 
υποχρεωτικά για έλεγχο νοµιµότητας στον Ελεγκτή Νοµιµότητας εντός 15 ηµερών, 
συνοδευόµενες από τα έγγραφα που προβλέπονται στο νόµο. Για τις λοιπές αποφάσεις 
ισχύουν οι διατάξεις περί αυτεπάγγελτου ελέγχου και προσφυγής των άρθ. 226 και 227 
του ανωτέρω νόµου. 

Άρθρο 7 

Λειτουργία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

(άρθρο 75 Ν.3852/2010) 

1. Μετά τη νόµιµη συγκρότηση της Επιτροπής, µε την εκλογή των µελών από το δηµοτικό 
συµβούλιο και την εκλογή του αντιπροέδρου της, αυτή µπορεί να 

λειτουργήσει νόµιµα. Αν σε δύο συνεχείς συνεδριάσεις κατά τη συζήτηση ενός θέµατος δεν  
επιτυγχάνεται η απόλυτη πλειοψηφία για τη λήψη απόφασης, αρµόδιο να αποφασίσει είναι 
το δηµοτικό συµβούλιο, στο οποίο και παραπέµπει ο πρόεδρος το εν λόγω θέµα. 

2. Ο πρόεδρος της Επιτροπής κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη της συνεδρίασης, 
διευθύνει τη συζήτηση και λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για την ευταξία της συνεδρίασης, 
έχοντας τη δυνατότητα να ζητήσει ακόµα και την αποβολή , όποιου τη διαταράσσει. 

3. Αν ο πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται νοµίµως, κατά το 

άρθρο 75 του Ν.3852/2010, δηλαδή προεδρεύει ο αντιπρόεδρος ή το µέλος της 
πλειοψηφίας, που έχει εκλεγεί µε τις περισσότερες ψήφους. Επίσης, αν απουσιάζουν ή 
κωλύονται τα τακτικά µέλη, καλούνται τα αναπληρωµατικά µε τη σειρά εκλογής τους. 

4. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, ο πρόεδρος εκφωνεί τον κατάλογο των 
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παρόντων, και στη διάρκεια αυτής όσους αποχωρούν, σηµειώνει τους υποψήφιους 
οµιλητές και την ψήφο των µελών και έχει την ευθύνη σύνταξης 

των πρακτικών της συνεδρίασης, σε συνεργασία µε το δηµοτικό υπάλληλο που εκτελεί 
χρέη ειδικού γραµµατέα. 

5. Μετά την έναρξη της συνεδρίασης, ο πρόεδρος ανακοινώνει στην Επιτροπή κάθε 
έγγραφο που απευθύνεται προς αυτή. Στη συνέχεια, τα µέλη της µειοψηφίας και 
ακολούθως τα υπόλοιπα µέλη, µπορούν να προβούν σε ανακοινώσεις ή προτάσεις και να 
απευθύνουν ερωτήσεις ή να ζητούν συγκεκριµένα στοιχεία για την άσκηση των 
καθηκόντων τους, από τον πρόεδρο της Επιτροπής. Ακολουθεί η διαδικασία των 
απαντήσεων, χωρίς διάλογο, µε τη δυνατότητα και υποχρέωση του προέδρου για παροχή 
των ζητουµένων στοιχείων και πληροφοριών εντός ενός µηνός. 

6 . Ακολουθεί η συζήτηση επί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. Τα θέµατα τα 
εισηγείται ο πρόεδρος ή όποιον υποδείξει αυτός και µπορεί να είναι: κάποιο από τα µέλη 
της πλειοψηφίας ή ο εκάστοτε αρµόδιος αντιδήµαρχος ή υπηρεσιακός παράγοντας, που 
θα εισηγηθεί το θέµα. Η εισήγηση σε κάθε θέµα δεν µπορεί να ξεπερνά τα δέκα λεπτά της 
ώρας. Μετά το πέρας της εισήγησης, ο πρόεδρος καταρτίζει κατάλογο οµιλητών και ο 
λόγος δίνεται στα µέλη, κατά τη σειρά εγγραφής. Η διάρκεια της πρωτοµιλίας δεν ξεπερνά 
τα πέντε λεπτά της ώρας. Τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις, έπονται της εισήγησης και 
προηγούνται των τοποθετήσεων των οµιλητών. Αφού εξαντληθεί ο κατάλογος των 
οµιλητών µε τις πρωτοµιλίες, ο πρόεδρος διατυπώνει την οριστική πρόταση προς ψήφιση 
του θέµατος, όπως διαµορφώθηκε, µε τις τροπολογίες που πιθανόν έχουν επέλθει. Επί 
της τελικής αυτής πρότασης, έχουν δικαίωµα να δευτερολογήσουν όσοι µίλησαν, χωρίς να 
ξεπεράσουν τα τρία λεπτά της ώρας. Ο εισηγητής επίσης δευτερολογεί για πέντε λεπτά 
της ώρας, εφόσον το κρίνει απαραίτητο. 

Τέλος, ο πρόεδρος επαναλαµβάνει την πρόταση ή τις προτάσεις και γίνεται ψηφοφορία. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης των θεµάτων, οι οµιλητές οι οποίοι τοποθετούνται, 
απευθύνονται προς το όργανο και όχι προσωπικά. Τα µέλη εκφράζονται κατά συνείδηση, 
αποσκοπούντες στην εξυπηρέτηση των δηµοτών και του δήµου γενικότερα. Ο οµιλητής 
δεν διακόπτεται, παρά µόνο αν εκφεύγει του χρόνου ή του θέµατος ή εκτρέπεται σε 
προσωπικές ύβρεις. Στην περίπτωση αυτή ο πρόεδρος δικαιούται ακόµη και να του 
αφαιρέσει το λόγο. 

Όποιος ζητήσει να απαντήσει σε προσωπικό ζήτηµα που δηµιουργήθηκε στη διάρκεια της 
συνεδρίασης, του δίδεται από τον πρόεδρο ο λόγος, αφού προσδιορίσει επακριβώς το 
προσωπικό ζήτηµα σε ένα λεπτό και η οµιλία του δεν µπορεί να ξεπεράσει τα τρία λεπτά. 

Κατά τη συνεδρίαση µπορεί να δίνεται ο λόγος και σε απλούς πολίτες, οι οποίοι έχουν 
δικαίωµα να τοποθετούνται για χρόνο έως δύο (2) λεπτά. 

Άρθρο 8 

Ακροατήριο 

1. Η παρουσία φορέων και πολιτών στις συνεδριάσεις της Επιτροπής αποτελεί λειτουργική 
συνέπεια του δηµόσιου χαρακτήρα των συνεδριάσεών της. Οι ενδιαφερόµενοι για τα 
θέµατα της ηµερήσιας διάταξης ειδοποιούνται µε φροντίδα του προέδρου. 

2. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής οι παρευρισκόµενοι πολίτες πρέπει να είναι ευπρεπείς 
και ήσυχοι. ∆εν επιτρέπεται να συνοµιλούν, να σχολιάζουν, να επιδοκιµάζουν ή 
αποδοκιµάζουν τις απόψεις των συµβούλων και γενικά να παρακωλύουν την οµαλή 
διεξαγωγή της συνεδρίασης. 
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Ο πρόεδρος µπορεί να αποβάλει από την αίθουσα καθένα που διαταράσσει την τάξη ή 
παρακωλύει τη συνεδρίαση ή και να διατάξει την εκκένωση της αίθουσας από το 
ακροατήριο. 

3. Στους δηµοσιογράφους και στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, παρέχεται κάθε 
διευκόλυνση. Επιτρέπεται η ραδιοφωνική και τηλεοπτική κάλυψη των συνεδριάσεων της 
Επιτροπής 

Άρθρο 9 

∆ικαιώµατα & υποχρεώσεις προέδρου & µελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

1. Αν πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο αντιδήµαρχος, που έχει ορίσει ο δήµαρχος, αυτός 
συνεργάζεται µε το δήµαρχο, ώστε να συµπεριληφθούν στην ηµερήσια διάταξη τα θέµατα 
που ο δήµαρχος προτείνει. 

2. Φροντίζει η πρόσκληση για συνεδρίαση να επιδοθεί νοµίµως στα µέλη της Επιτροπής 
και στον αρµόδιο αντιδήµαρχο, όταν συζητούνται θέµατα των αρµοδιοτήτων του, όπως 
επίσης να γνωστοποιηθεί στο δήµαρχο, αν αυτός δεν προεδρεύει. 

3. Επίσης, δύναται να καλεί δηµοτικούς υπαλλήλους, εκπροσώπους φορέων ή και πολίτες, 
προκειµένου να πληροφορήσουν την Επιτροπή σχετικά µε τα θέµατα που συζητούνται. 

4. Προεδρεύει των συνεδριάσεων της Επιτροπής. Κηρύσσει την έναρξη και λήξη της 
συνεδρίασης. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης εκφωνεί τον κατάλογο των παρόντων και 
κατά τη διάρκεια αυτής, τα µέλη που αποχωρούν ή προσέρχονται στη συνεδρίαση. 
Σηµειώνει τους υποψήφιους οµιλητές και την ψήφο των µελών, κατά τη λήψη των 
αποφάσεων. ∆ιευθύνει τη συζήτηση και λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα για την τήρηση της 
τάξης και την οµαλή διεξαγωγή της συνεδρίασης. Έχει τη δυνατότητα να αποβάλει από την 
αίθουσα όποιον διαταράσσει τη συνεδρίαση, να διατάξει την εκκένωσή της από το 
ακροατήριο, να διακόπτει προσωρινά ή και να προβαίνει στη λύση της συνεδρίασης αν 
παρακωλύεται η οµαλή διεξαγωγή της, να καλεί στην τάξη ή και να αφαιρεί το λόγο από 
όποιον οµιλητή δεν συµπεριφέρεται µε ευπρέπεια ή εκφεύγει του θέµατος που συζητείται. 

5. Έχει την ευθύνη τήρησης των πρακτικών των συνεδριάσεων της Επιτροπής σε 
συνεργασία µε το δηµοτικό υπάλληλο που έχει ορισθεί για το σκοπό αυτό. Στα πρακτικά 
καταχωρούνται οι συζητήσεις, αποφάσεις και µειοψηφούσες γνώµες. 

6. Ενηµερώνει το δηµοτικό συµβούλιο για αδικαιολόγητη απουσία µέλους από τις 
συνεδριάσεις κατά την παρ. 4 άρθρου 75 του Ν.3852/2010, προκειµένου να προβεί στην 
αντικατάστασή του. 

7. Φροντίζει για την τήρηση των σχετικών µε την Επιτροπή διατάξεων του Ν.3852/2010 
όπως και των διατάξεων του παρόντος κανονισµού. 

8. Τα µέλη της Επιτροπής οφείλουν να µετέχουν στις συνεδριάσεις της και να 
προσέρχονται κατά την καθορισµένη ώρα. 

9. Αν κάποιο µέλος προσέλθει στη συνεδρίαση µετά την έναρξή της, ειδοποιεί τον 
πρόεδρο και αναγγέλλεται η προσέλευσή του, η οποία και καταχωρείται στα πρακτικά. 

10. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση πρόσκαιρης ή οριστικής 
αποχώρησης µέλους, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, όπως και για την επιστροφή του. 
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11. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος τακτικού µέλους για τη συµµετοχή του σε 
προγραµµατισθείσα συνεδρίαση, οφείλει έγκαιρα να ενηµερώσει τον πρόεδρο της 
Επιτροπής, προκειµένου µε τη φροντίδα του να προσκληθεί και να συµµετάσχει στη 
συνεδρίαση το αναπληρωµατικό µέλος (παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010). 

12. Το µέλος της Επιτροπής δεν µπορεί να απουσιάσει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς 
συνεδριάσεις της Επιτροπής. Αν αυτό συµβεί, ενηµερώνεται το δηµοτικό συµβούλιο από 
τον πρόεδρο της Επιτροπής και µε πράξη του το αντικαθιστά   (παρ. 4 του άρθρου 75 του 
Ν.3852/2010). 

13. Μέλος της Επιτροπής δεν µπορεί να µετάσχει στη συζήτηση ενός θέµατος ή στη λήψη 
απόφασης της Επιτροπής, εφόσον ο ίδιος ή συγγενής του έως το β΄ βαθµό εξ αίµατος ή εξ 
αγχιστείας, έχει υλικό ή ηθικό συµφέρον. ∆ιαφορετικά, η απόφαση είναι άκυρη και το µέλος 
τιµωρείται για σοβαρή παράβαση καθήκοντος, µε την ποινή της αργίας (παρ. 9 του 
άρθρου 75 του Ν.3852/2010). 

14. Τα µέλη έχουν το δικαίωµα της κατά συνείδηση γνώµης και της ψήφου κατά 
συνείδηση. Στις συνεδριάσεις οφείλουν να συµπεριφέρονται µε ευπρέπεια και αµοιβαίο 
σεβασµό. _∆εν επιτρέπεται να εκτρέπονται σε ύβρεις ή καταφρονητικές εκδηλώσεις και 
προσωπικές επιθέσεις και να διαταράσσουν τη συνεδρίαση. Ο πρόεδρος καλεί τον 
εκτρεπόµενο να ανακαλέσει ή να αναιρέσει τις ύβρεις και σε περίπτωση άρνησης τον καλεί 
στην τάξη και του αφαιρεί το λόγο. 

15. Το µέλος δικαιούται να θέσει θέµα διαδικασίας κατά τη συζήτηση, αν κατά την κρίση 
του παραβιάζεται ο Κανονισµός Λειτουργίας από τον πρόεδρο ή άλλο µέλος της 
Επιτροπής και να ζητήσει να αποφανθεί η Επιτροπή. Στην περίπτωση αυτή, ο πρόεδρος 
θέτει άµεσα το θέµα για ψήφιση και η Επιτροπή αποφαίνεται, χωρίς αγορεύσεις και 
διαλογικές συζητήσεις. 

16. Τα µέλη της Επιτροπής δικαιούνται να ζητούν αντίγραφα των πρακτικών των 
συνεδριάσεων ή να λάβουν πλήρη γνώση αυτών, εάν είναι δυσχερής η έκδοση 
αντιγράφων. 

17. Τα µέλη της Επιτροπής υποχρεούνται, κατά τις διατάξεις του άρθ.61 του Ν.3852/10, α) 
να εκπληρώνουν ευσυνείδητα τις υποχρεώσεις τους και να ασκούν τα καθήκοντα τους µε 
γνώµονα την εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος, β)να σέβονται και να διασφαλίζουν 
τα δικαιώµατα των πολιτών και να µεριµνούν για την καθολική εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων τους προς το δήµο χωρίς διακρίσεις σε βάρος οποιουδήποτε προσώπου ή 
του κοινού συµφέροντος, γ) να δηλώνουν κάθε προσωπικό συµφέρον (ιδιοκτησιακό ή 
οικογενειακό) που έχουν σε σχέση µε  θέµατα του δήµου, δ) να ενθαρρύνουν και να 
προωθούν κάθε µέτρο που προάγει τη διαφάνεια και την καταπολέµηση της διαφθοράς 
στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους και λειτουργίας του δήµου. 

18. Είναι υποχρεωµένοι επίσης να υποβάλλουν την ετήσια δήλωση για την περιουσιακή 
τους κατάσταση σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και να τη δηµοσιοποιούν µε 
ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήµου. 

Άρθρο 10 

Πρακτικά Συνεδριάσεων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

1. Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, όπως και στην περίπτωση µαταίωσής της, τηρούνται 
πρακτικά µε ευθύνη του προέδρου της και του δηµοτικού υπαλλήλου που έχει οριστεί για 
τον σκοπό αυτό. 
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2. Στα πρακτικά καταχωρούνται συνοπτικά οι εισηγήσεις και συζητήσεις, ή όταν συντρέχει 
περίπτωση, καταχωρούνται αυτούσιες συζητήσεις και εισηγήσεις για τα διάφορα θέµατα. 
Καταχωρούνται οι αποφάσεις που λαµβάνονται, καθώς και η γνώµη της µειοψηφίας. 

3. Στα πρακτικά αναγράφονται απαραιτήτως η χρονολογία της συνεδρίασης, η πρόσκληση 
προς τα µέλη, οι παρόντες, οι απόντες, αν τους απεδόθη η πρόσκληση, τα θέµατα που 
συζητήθηκαν και οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί για κάθε ένα θέµα, καθώς και η γνώµη  
της µειοψηφίας, αν υπάρχει. 

4. Είναι δυνατόν τα πρακτικά να καταρτίζονται µε τη βοήθεια µαγνητοφωνικής συσκευής ή 
«βίντεο» ή µε κάθε άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό µέσο. Στην περίπτωση αυτή τα 
αποµαγνητοφωνηµένα ή αποµαγνητοσκοπηµένα κείµενα µεταφέρονται σε φύλλα χαρτιού, 
που αριθµούνται και µονογράφονται από τον πρόεδρο της Επιτροπής και στο τέλος του 
χρόνου βιβλιοδετούνται µε ευθύνη του προέδρου και του υπαλλήλου – ειδικού γραµµατέα 
της Οικονοµικής Επιτροπής. Ο εκτελών χρέη ειδικού γραµµατέα δηµοτικός υπάλληλος, 
τηρεί παράλληλα και πρόχειρα συνοπτικά πρακτικά. 

5. Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα µέλη που µετέχουν στη συνεδρίαση. Η άρνηση 
υπογραφής και η αιτία της αναφέρονται στα πρακτικά, αφού προηγουµένως το µέλος που 
αρνείται να υπογράψει καταθέσει εγγράφως τους λόγους της άρνησής του. Τότε, η µη 
υπογραφή των πρακτικών δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασης. 

6. Τα πρακτικά της κάθε συνεδρίασης, όπως και κάθε απόφαση, παίρνουν αύξοντα 
αριθµό. Κάθε χρόνο αρχίζει η νέα αρίθµησή τους. 

7. Τρεις (3) ηµέρες µετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής, µε ευθύνη του αρµόδιου 
υπαλλήλου σε συνεργασία µε τον πρόεδρο, δηµοσιεύεται πίνακας που περιλαµβάνει τα 
θέµατα που συζητήθηκαν, τον αριθµό 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 της Επιτροπής. 

8. 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. Το ίδιο δικαίωµα έχουν και 
όλα τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου. 

Άρθρο 11 

Έλεγχος µελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

1. Τα µέλη της Επιτροπής ελέγχονται ως προς την τήρηση των υποχρεώσεων τους που 
απορρέουν εκ του νόµου και του παρόντος Κανονισµού από τον πρόεδρο της Επιτροπής, 
ο οποίος οφείλει να ενηµερώνει σχετικά το δηµοτικό συµβούλιο και τον Ελεγκτή 
Νοµιµότητας. Αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθ. 68 του Ν.3852/10, που ισχύουν 
και για τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου, επιβάλλονται οι ποινές της αργίας ή έκπτωσης 
αναλόγως. 

2. Ο πρόεδρος της Επιτροπής υποχρεούται να ενηµερώνει γραπτώς τον Ελεγκτή 
Νοµιµότητας για κάθε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας συµβούλου σε τρεις (3) 
συνεχείς συνεδριάσεις, καθώς και σε κάθε περίπτωση µη εκτέλεσης των υποχρεώσεων 
συµβούλου για διάστηµα µεγαλύτερο από τρεις (3) συνεχείς µήνες. Η παράλειψη αυτής 
της υποχρέωσης από τον πρόεδρο της Επιτροπής αποτελεί σοβαρή παράβαση 
καθήκοντος. 

Άρθρο 12 
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∆ιοικητική υποστήριξη της Επιτροπής 

Στην Επιτροπή παρέχεται γραµµατειακή και διοικητική υποστήριξη από τις υπηρεσίες του 
δήµου, µε την ανάθεση από τον δήµαρχο σε δηµοτικό ή δηµοτικούς υπαλλήλους 
αρµοδιοτήτων τήρησης πρακτικών και διεκπεραίωσης όλων των θεµάτων, που αφορούν 
αυτή, όπως η τήρηση του αρχείου των αποφάσεων και των λοιπών σχετικών εγγράφων, η 
διεξαγωγή της αλληλογραφίας, η σύνταξη και τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων, 
η προώθηση και δηµοσίευση των αποφάσεων, η ενηµέρωση των µελών επί θεµάτων που 
τους αφορούν και γενικά κάθε σχετική µε τη λειτουργία της Επιτροπής εργασία, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του Ν.3852/2010 και του παρόντος Κανονισµού, η προώθηση των 
σχετικών µε την ενηµέρωση των πολιτών εργασιών, επί των αποφάσεων που τους 
ενδιαφέρουν, όταν  καταθέτουν αναφορές και ερωτήµατα που έχουν σχέση µε τις 
αρµοδιότητες της Οικονοµικής Επιτροπής. Ο υπεύθυνος υπάλληλος, ευθύνεται για την 
προώθηση των αναφεροµένων  θεµάτων, ώστε οι απαντήσεις να δίνονται από το αρµόδιο 
όργανο µέσα σε προθεσµία  τριάντα (30) ηµερών. 

 

Άρθρο 13 

Ισχύς 

Τροποποίηση Κανονισµού 

Η ισχύς του παρόντος Κανονισµού αρχίζει από την ψήφισή του από το δηµοτικό 
συµβούλιο και την δηµοσίευσή του κατά τις προβλέψεις τις ισχύουσας νοµοθεσίας. 

Στα θέµατα, που δεν ρυθµίζονται µε τον παρόντα Κανονισµό εφαρµόζονται οι διατάξεις 
του Ν.3852/2010 και της ισχύουσας νοµοθεσίας. 

Ο παρών Κανονισµός µπορεί να τροποποιηθεί µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου. 

 
Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος 

«∆ιαύγεια». 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ        ΤΑ  ΜΕΛΗ                
ΡΟΪ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.     ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.          
      ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 

ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
ΠΟΤΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥ∆ΙΑ. 
ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ). 
ΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ –ΕΛΛΗ. 
ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 
ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ. 
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ. 
ΤΑΟΥΞΗ – ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
ΓΙΑΡΕΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
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       ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 
ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.        
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ. 

       ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.        
       ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
       ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.       

ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ.      
       ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 

 ΚΟΥΡΙ∆ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 
 
Ακριβές Αντίγραφο 

Άγιος Στέφανος 12/07/2012 
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 

 
Ροΐδης Αθανάσιος 
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Εσωτερική ∆ιανοµή 
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