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ΘΕΜΑ: «Ψήφιση-Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας
Δημοτικού Συμβουλίου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος»

του

Το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δημόσια
Συνεδρίαση στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου της Νέας
Φιλαδέλφειας «Ο Αθανάσιος Διάκος» που στεγάζεται επί της οδού Ν. Τρυπιά αρ. 45,
σήμερα στις 09.02.2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 μ.μ., ύστερα από την
αριθμ. πρωτ. 1122/04.02.2011 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 3/2011) του
Προέδρου αυτού κ. Παντελή Χρ. Γρετζελιά, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του
Δήμου και επιδόθηκε νομίμως με αποδεικτικό στην κα Δήμαρχο, σε κάθε Σύμβουλο
χωριστά και στις 2 Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Ν.
Φιλαδέλφειας και Ν. Χαλκηδόνας αντιστοίχως, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.
3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»).
Η Δήμαρχος : ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
Ο Πρόεδρος : ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ
Ο Γραμματέας : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ
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ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
2. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3. ΜΠΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
4. ΠΑΠΑΝΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
5. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ
6. ΠΑΪΔΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ
7. ΧΩΡΙΝΟΣ ΧΑΖΑΡΙΑΣ
8. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ ΑΓΑΝΙΚΗ
9. ΣΙΜΙΓΔΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ
10. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
11. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ

12. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
13. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
14. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
15. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
16. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
17. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΦΙΛΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
18. ΚΑΛΟΣΤΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ
19. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
20. ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
21. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ.
22. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

23. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
24. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
25. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
26. ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
27. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
28. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ
29. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
30. ΒΑΛΑΣΣΑΣ ΒΕΡΓΗΣ
31. ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ-ΕΥΑ
32. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
33. ΜΑΛΛΙΟΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου η κα Πετρούλα
Π. Τομπούλογλου, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, μόνιμη υπάλληλος του Δήμου
Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο του
άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», όσο και του άρθρου 96
του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»), δεδομένου ότι σε σύνολο 33
μελών ήταν παρόντες : 31 και απόντες: 2, ως ακολούθως:

ΔΗΜΑΡΧΟΣ :

ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Γρετζελιάς Παντελής
Κανταρέλης Δημήτριος
Μπόβος Χαράλαμπος
Παπανίκα Αικατερίνη
Κότσιρας Παύλος
Παϊδας Αδαμάντιος
Χωρινός Ζαχαρίας
Καβακοπούλου-Σταματιάδου Αγανίκη
Σιμιγδαλά Ειρήνη
Νικολόπουλος Φώτιος
Παπαλουκά Ευτυχία
Λαζαρίδης Πέτρος
Κουτσάκης Μιχαήλ
Αγαγιώτου Βασιλική
Παπανικολάου Νικόλαος
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή
Καλόστος Ιερόθεος
Παπακώστας Γεώργιος
Καραβίας Γεώργιος
Δημακόπουλος Χρήστος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Γεωργαμλής Λύσανδρος
Γκούμα Δανάη-Εύα
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Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαμπος
Τομπούλογλου Ιωάννης
Γραμμένος Σπυρίδων
Κοσκολέτος Σωτήριος
Κοπελούσος Χρήστος
Κόντος Σταύρος
Κοσμά Σταυρούλα
Πλάτανος Ελευθέριος
Βαλασσάς Βεργής
Πολίτης Σταύρος
Μάλλιος Κλεομένης-Αθανάσιος
Σημειώνεται ότι στην Συνεδρίαση παρούσα ήταν και η Πρόεδρος του Συμβουλίου της
Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας, κα Δήμητρα Δερμανούτσου.
Ο Πρόεδρος, παρουσία της κας Δημάρχου και των προαναφερομένων μελών, κήρυξε την
έναρξη της σημερινής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στα
συγκεκριμένα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Οι επικεφαλείς των Δημοτικών Παρατάξεων όρισαν, πρίν την έναρξη της συζήτησης των
θεμάτων της Η.Δ., με γραπτή δήλωση που τους μοίρασε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και την
συμπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή
και τους ειδικούς αγορητές που επιθυμούν να μιλήσουν σε κάθε θέμα της Η.Δ.
Προσελεύσεις : ----Αποχωρήσεις : Κατά την συζήτηση του 1ου θέματος της Η.Δ. και μετά, αποχώρησαν οι
πέντε Δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης «Καλημέρα Όμορφη Πόλη», ήτοι οι κ.κ. Χαρ.
Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος, Ι. Τομπούλογλου, Σπ. Γραμμένος, Σωτ. Κοσκολέτος και
Χρ. Κοπελούσος .

ΘΕΜΑ 1ο
Ο κ. Πρόεδρος αναπτύσσοντας την εισήγηση του 1oυ Θέματος της Η.Δ. και βάσει του
υπ΄αριθμ. πρωτ. 1205/04.02.2011 εισηγητικού του εγγράφου, ανέφερε μεταξύ άλλων
τα ακόλουθα:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το Πρώτο θέμα της σημερινής ημερήσιας διάταξης είναι η κατάρτιση,
έγκριση και ψήφιση του νέου Κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου
Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος.
Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852 / 2010 και του Κ.Δ.Κ. (Ν. 3463/2006)
και για την οικονομία του χρόνου όλοι οι Σύμβουλοι έχουν λάβει με e- mail στα σπίτια
τους και οι επικεφαλής των Παρατάξεων και από μια σειρά αντιγράφων, όλου του
σχεδίου του Κανονισμού και είναι πλήρως ενήμεροι επ’ αυτού.
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Σύμφωνα λοιπόν με τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων όπως
συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3852 / 2010 [του
καλλικράτειου νόμου] καλείται σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο να καταρτίσει,
εγκρίνει και ψηφίσει τον Kανονισμό της Λειτουργίας του και θα παρακαλέσω να
καταγραφεί στα πρακτικά ως εισάγεται το γραπτό κείμενο –προσχέδιο - του εν λόγω
Κανονισμού με την σχετική εισήγηση που έγκαιρα διανεμήθηκε σε όλους τους
Συμβούλους για τη συντομία του χρόνου, το οποίο έχει ως εξής:

Κύριοι Συνάδελφοι,
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010
(«Πρόγραμμα Καλλικράτης»), το Δημοτικό Συμβούλιο «καταρτίζει με την
απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του τον Κανονισμό Λειτουργίας
του, με βάση τον πρότυπο κανονισμό του άρθρου 67 του εν λόγω Νόμου,
δηλ. του Ν. 3852/2010».
Επίσης βάσει των διατάξεων της παρ. 9 του άρθρου 67 του ιδίου ως άνω
Νόμου, προβλέπεται ότι «Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από
πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, μετά από πρόταση της ΚΕΔΚΕ, μπορεί να εκδίδεται πρότυπος
κανονισμός λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, ο οποίος δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».
Ωστόσο μέχρι σήμερα, δεν έχει εκδοθεί τέτοιος Κανονισμός Λειτουργίας από
τις αρμόδιες Αρχές.
Υπενθυμίζουμε επίσης ότι ο Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων)
στο άρθρο 93 παρ. 5, μεταξύ των αρμοδιοτήτων του Δ.Σ., αναφέρει ότι
«….Καταρτίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του τον
κανονισμό λειτουργίας του, με βάση τον πρότυπο κανονισμό της παραγράφου
8 του άρθρου 95».
Επίσης στην παρ. 8 του άρθρου 95 του συγκεκριμένου Νόμου, αναφέρει ότι
«….Με απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., μετά από πρόταση της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., μπορεί
να εκδίδεται πρότυπος κανονισμός λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου, ο
οποίος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».
Στο Φ.Ε.Κ. 663/Β΄/16.04.2008 δημοσιεύθηκε Απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. με
θέμα τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου με
συνολικό αριθμό άρθρων 17.
Ο πρώην Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας με την υπ΄αριθμ. 250/2.11.2009
Απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου ενέκρινε ομόφωνα τον Κανονισμό
Λειτουργίας του, ο οποίος περιελάμβανε 18 άρθρα.
Ο πρώην Δήμος Νέας Χαλκηδόνας με την υπ΄αριθμ. 115/2007 Απόφαση του
Δημοτικού του Συμβουλίου ενέκρινε κατά πλειοψηφία τον Κανονισμό
εργασιών του, ο οποίος περιελάμβανε 14 άρθρα.
Στα πλαίσια της συνένωσης των 2 Δήμων βάσει του Προγράμματος
Καλλικράτης, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη, για την ομαλή και εύρυθμη
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λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, να εγκριθεί νέος Κανονισμός
Λειτουργίας του, προσαρμοσμένος στα νέα δεδομένα, ο οποίος θα ορίζει
δεσμευτικά για όλα τα όργανά του τον τρόπο λειτουργίας τους και τα
περιθώρια των ενεργειών τους, πάντα μέσα στα πλαίσια της ισχύουσας
νομοθεσίας.
Για τους παραπάνω λόγους, εισάγω προς συζήτηση και λήψη απόφασης στο
Δημοτικό Συμβούλιο, το παρακάτω σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας του νέου
καλλικρατικού Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, ο οποίος έχει ως εξής:
ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
‘’ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝOΣ ‘’
To Δημοτικό Συμβούλιο έχοντας υπόψη:
1] .- Τις διατάξεις των άρθρων 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70 και 71 , του ν. 3852 /
2010 [ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ] ,περί εκλογής Προεδρείου και λειτουργίας του Δημοτικού
Συμβουλίου Ο.Τ.Α.
2] .- Τις διατάξεις του άρθρου 95, παρ. 8 Κ.Δ.Κ. (ν. 3463/2006, ΦΕΚ 114Ιτ.Α').
3] .- Την υπ' αριθμ. 118/2829/25.7.2007 απόφαση τον Διοικητικού Συμβουλίου της
ΚΕΔΚΕ και του υπ' αριθμ. 431/ 30.1.2008 εγγράφου αυτής.
4] .- Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98/τΑ').
5] .- Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του Δημοτικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ
Εκδίδουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3852 / 2010 [ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ]
Του ν. 3463 / 2006 [ Κ.Δ.Κ. ] και τις λοιπές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας,
ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
του Δημοτικού Συμβουλίου
‘’ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ‘’ ,
ο οποίος έχει ως εξής:
ΑΡΘΡΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου
1]. Μετά [α] την λήξη των εκάστοτε Δημοτικών Εκλογών , [β] την δημοσίευση των
αποτελεσμάτων αυτών, [γ] την ανακήρυξη των επιτυχόντων συνδυασμών και των
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εκλεγέντων Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων από το Πολυμελές Πρωτοδικείο
Αθηνών και , [δ] την ορκωμοσία και την ανάληψη των καθηκόντων τους , τόσο της
Δημάρχου και των Δημοτικών Συμβούλων, όσο και των Συμβούλων των δύο
Δημοτικών Κοινοτήτων Ν. Φιλαδέλφειας και Ν. Χαλκηδόνας και ύστερα , από γραπτή
πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος Δημοτικού Συμβούλου, του επιτυχόντος
συνδυασμού , συνέρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο που εκλέχτηκε , σε πρώτη ειδική
συνεδρίαση αυτού, για να συγκροτηθεί σε Σώμα και να εκλέξει με μυστική
ψηφοφορία, τόσο το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου [ Πρόεδρο –
Αντιπρόεδρο και Γραμματέα ] , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 , όσο και
τα προβλεπόμενα θεσμικά όργανα του Δήμου [ την Οικονομική Επιτροπή των
άρθρων 72 μέχρι και 75 και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής των άρθρων 73 έως και
75 του ν. 3852 / 2010 ] , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 3852 /
2010 .
2].- Τα όργανα που εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία στην ειδική αυτή συνεδρίαση
είναι :
[α] το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου [ Πρόεδρος – Αντιπρόεδρος
και Γραμματέας ] , που εκλέγεται πρώτα , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 ,
του ν. 3852 / 2010 και στη συνέχεια , με ευθύνη του νεοεκλεγέντος Προεδρείου
εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία πρώτα ,
[β] τα οκτώ -8- αιρετά - μέλη –εκ των εννέα -9- της Οικονομικής
Επιτροπής – εκ των οποίων τα πέντε -5- από τα μέλη του επιτυχόντος συνδυασμού [
πλειοψηφία ] και τα τρία -3- από το σύνολο όλων των μελών των συνδυασμών της
μειοψηφίας , με τα πέντε -5- αιρετά αναπληρωματικά μέλη αυτής εκ των οποίων τα
τρία -3- από τα μέλη του επιτυχόντος συνδυασμού της πλειοψηφίας και τα άλλα δύο
-2- από το σύνολο όλων των μελών των συνδυασμών της μειοψηφίας και ύστερα
εκλέγονται και ,
[γ] τα οκτώ -8- αιρετά μέλη – εκ των εννέα -9- της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής , εκ των οποίων τα πέντε -5- από τα μέλη του επιτυχόντος συνδυασμού [
πλειοψηφία ] και τα άλλα τρία -3- από το σύνολο των μελών των συνδυασμών της
μειοψηφίας , με τα πέντε -5- αναπληρωματικά μέλη αυτής , εκ των οποίων τα τρία 3- από τα μέλη του επιτυχόντος συνδυασμού [πλειοψηφία ] και τα άλλα δύο –2- από
το σύνολο των μελών όλων των συνδυασμών της μειοψηφίας , σύμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ιδίου νόμου .
[δ] Πρόεδρος και των δύο [2] ως άνω επιτροπών είναι η Δήμαρχος ή ο
οριζόμενος από αυτήν Αντιδήμαρχος Φιλαδέλφειας –Χαλκηδόνος .
3].- Παράλληλα στις ίδιες ημεροχρονολογίες κατά τα ανωτέρω και, την ίδια ημέρα και
ώρα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, συνέρχονται χωριστά σε πρώτη
συνεδρίαση με γραπτή πρόσκληση του κάθε πλειοψηφήσαντος συμβούλου του
επιτυχόντος συνδυασμού στις δύο Δημοτικές Κοινότητες και , τα δύο -2- Δημοτικά
Κοινοτικά Συμβούλια του Δήμου , για να εκλέξουν και αυτά , με φανερή ψηφοφορία ,
τους Προέδρους και τους Αντιπροέδρους αυτών , σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 79 του ν. 3852 / 2010 .
4].- Κατά τις συνεδριάσεις αυτές τηρούνται πρακτικά από τους Γραμματείς, που
ορίζονται από τους αντίστοιχους πλειοψηφήσαντες συμβούλους του επιτυχόντος
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συνδυασμού και Προεδρεύοντες των σχετικών ως άνω συνεδριάσεων [ δηλαδή του
Δημοτικού Συμβουλίου και των δύο Δημοτικών Κοινοτήτων χωριστά ] .
5].- Η παραπάνω εκλογή , τόσο του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου , όσο
και των δύο Διοικητικών Συμβουλίων των δύο Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου ,
γίνεται δύο [2] φορές σε όλη την χρονική διάρκεια της εκάστοτε Δημοτικής
Περιόδου και ειδικότερα ,
[α] την πρώτη Κυριακή του μηνός Σεπτεμβρίου , στην έναρξη της Δημοτικής
Περιόδου , τόσο για την εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου
σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 64 , όσο και για την εκλογή των δύο Διοικητικών
Συμβουλίων των δύο Δημοτικών Κοινοτήτων σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 79
του ν. 3852 / 2010 και η δεύτερη διαδικασία εκλογής γίνεται ,
[β] την πρώτη Κυριακή του μηνός Μαρτίου του Τρίτου έτους αυτής για την
εκλογή μόνο του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και την πρώτη Κυριακή του
μηνός Φεβρουαρίου του τρίτου έτους αυτής για την εκλογή μόνο των δύο
Διοικητικών Συμβουλίων των αντιστοίχων Δημοτικών Κοινοτήτων ,σύμφωνα με τα
άρθρα 64 και 79 του ν. 3852 / 2010.
6] Ειδικά η παρούσα – τρέχουσα Δημοτική περίοδος , αρχίζει την 1 Ιανουαρίου
2011 και λήγει την 31 Αυγούστου 2014 .
η

η

7].- Στη συνέχεια, στην ίδια ειδική συνεδρίαση κα , αφού εκλεγεί το εκάστοτε
νεοεκλεγέν Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου κατά τα ανωτέρω , αναλαμβάνει
σε πλήρη σύνθεση αυτό , αμέσως μετά την εκλογή του, την όλη ευθύνη της
περαιτέρω διαδικασίας και διεξαγωγής των λοιπών εργασιών του Δημοτικού
Συμβουλίου κατά την εν λόγω ειδική συνεδρίαση και ειδικά για την εκλογή των
προβλεπομένων Επιτροπών δηλαδή , τόσο της Οικονομικής Επιτροπής , όσο και της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου
74 του ν. 3852 / 2010 .
8].- Ειδικότερα όμως και σχετικά με την δημοσιότητα ή μη , της ως άνω ειδικής
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή των ως άνω
θεσμοθετημένων οργάνων και εν όψει του ότι ,
[α] οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου είναι Δημόσιες [ αρχή της
δημοσιότητας των συνεδριάσεων ] σύμφωνα με το άρθρο 96 ΚΔΚ και λόγω ,
[β] της υπ’ αρ. 234 / 2007 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους [ Ν.ΣΚ. ] , με την οποία έχει γίνει δεκτό ότι , οι συνεδριάσεις του άρθρου
92 ΔΚΚ [ και ήδη 64 ν. 3852 / 2010 – εκλογή Προεδρείου ] και 104 ΔΚΚ [ και ήδη 74
ν. 3852 / 2010 – εκλογή Οικονομικής Επιτροπής ] και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ,
αποτελούν εσωτερικό λειτουργικό θέμα του οικείου Ο.Τ.Α. , που αποβλέπει στη
συγκρότηση των οργάνων αυτών , το Δημοτικό Συμβούλιο έχει τη διακριτική
ευχέρεια , κατά την ως άνω ειδική συνεδρίαση εκλογής των ανωτέρω οργάνων του ,
να λάβει υποχρεωτικά και πριν καν ξεκινήσει την όλη διαδικασία εκλογής των ως άνω
οργάνων του [ δηλαδή Προεδρείου και Επιτροπών κατά τα ανωτέρω ] , ειδική
απόφαση για την ‘’ δημοσιότητα ή μη ‘’ της συνεδρίασης αυτής , η οποία και
καταγράφεται στα σχετικά πρακτικά της εν λόγω συνεδρίασης .
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ΑΡΘΡΟ ΤΡΙΤΟ
Διοίκηση Δήμου
Όργανα διοίκησης του Δήμου είναι , [α] το Δημοτικό Συμβούλιο , [β] η Οικονομική
Επιτροπή , [γ] η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και [δ] η Δήμαρχος [ άρθρο 7 παρ. 1 ν.
3852 / 2010 ] .

ΑΡΘΡΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Αρμοδιότητες Δημοτικού Συμβουλίου.
1.- Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν και
αναφέρονται στις προβλεπόμενες από το άρθρο 65 και επομ. του ν. 3852 / 2010 [
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ], αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ‘’
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ‘’ , εκτός από όλα εκείνα που ανήκουν στην
αρμοδιότητα της Δημάρχου ή άλλου Οργάνου του Δήμου [ π.χ. της Οικονομικής
Επιτροπής του άρθρου 72 και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του άρθρου 73 του
ιδίου νόμου, του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του άρθρου 77 του
ν. 3852 / 2010 ] .
2.- Ιδιαίτερα το Δημοτικό Συμβούλιο εκφράζει τις θέσεις του σε θέματα τοπικού
ενδιαφέροντος και γνωμοδοτεί όποτε Δημόσιες Αρχές ή Όργανα ζητούν την γνώμη
του .
3.- Καταρτίζει , σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 65 του ν. 3852 / 2010 , με την
απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του , τον κανονισμό λειτουργίας του ,
με βάση τον πρότυπο κανονισμό του άρθρου 67 του ν. 3852 / 2010 . Σε περίπτωση
δε που δεν έχει θεσπιστεί κανονισμός λειτουργίας από το Δημοτικό Συμβούλιο
Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας , τότε ισχύει ο προβλεπόμενος από το ανωτέρω άρθρο
67 παρ. 9 του ιδίου νόμου , πρότυπος κανονισμός .
4.- Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει αρμοδιότητα στους τομείς των Δημοκρατικών και
Κοινωνικών θεσμών και αγώνων της Αυτοδιοίκησης , της οικονομικής και κοινωνικής
Ανάπτυξης , του Περιβάλλοντος , της Ποιότητας ζωής , της Εύρυθμης λειτουργίας
του Δήμου και των Δημοτικών Κοινοτήτων της Ν. Φιλαδέλφειας και Ν. Χαλκηδόνας ,
της Απασχόλησης, της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης , της Παιδείας , της
Νεολαίας , της Τρίτης ηλικίας , του εθελοντισμού , του Πολιτισμού και Αθλητισμού
και της Πολιτικής Προστασίας στο Δήμο ‘’ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ‘’ .
5.- Το Δημοτικό Συμβούλιο επιλαμβάνεται και συζητεί επί όλων των θεμάτων
αρμοδιότητάς του , που σχετίζονται γενικότερα με τη διοίκηση του Δήμου, την
οικονομική του πορεία και την εν γένει λειτουργία αυτού , των Δημοτικών
Κοινοτήτων που ανήκουν σ’ αυτόν , όπως και όλων των Νομικών Προσώπων
Δημοσίου Δικαίου [ Ν.Π.Δ.Δ. ] που υπάγονται σ’ αυτόν , όπως και της Κοινωφελούς
Δημοτικής Επιχειρήσεως και του Ιδρύματος [ Π.Π.Ι.Ε.Δ. ] αυτού και , δίνει μέσα από
την δημοκρατική και δημιουργική λειτουργία του , τις κατευθύνσεις του , προς τα
υπόλοιπα Όργανα και τις Επιτροπές του Δήμου , που συγκροτεί αυτό .
6.- Το Δημοτικό Συμβούλιο διευθύνει και ρυθμίζει όλες τις τοπικές υποθέσεις που
αφορούν , τόσο το Δήμο ως Ενιαία Θεσμική Διεκδικητική Αυτοδιοικητική Οντότητα
στα πλαίσια των διατάξεων του ν. 3852 / 2010 [ Καλλικράτης ] , του Κ.Δ.Κ. , του
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Συντάγματος και της ισχύουσας νομοθεσίας , όσο και τις δύο Δημοτικές Κοινότητες
Ν. Φιλαδέλφειας και Ν. Χαλκηδόνας , σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και
της εγγύτητας, με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των
συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας του Δήμου και των
Πόλεων της Ν. Φιλαδέλφειας και της Ν. Χαλκηδόνας ειδικότερα .
7.- Το Δημοτικό Συμβούλιο ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 65
και τις σχετικές διατάξεις του ν. 3852 / 2010 [ Καλλικράτης ] , του ΚΔΚ και , των
λοιπών νόμων , των Κανονιστικών Διατάξεων της Διοίκησης και των Κανονιστικών
Διατάξεων που θεσπίζει το ίδιο. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του λαμβάνει
υπόψη του:
[α].- Τις Εθνικές, Περιφερειακές και Ευρωπαϊκές πολιτικές και τα
προγράμματα , που αφορούν την Αυτοδιοίκηση α’ βαθμού [ Ο.Τ.Α. ] και που
σχετίζονται με τις αρμοδιότητές του.
[β].- Την ανάγκη συνεργασίας και συντονισμού με άλλες Δημοτικές /
Τοπικές / Περιφερειακές , Ευρωπαϊκή ένωση , Δημόσιες Αρχές και Οργανισμούς , οι
οποίοι έχουν την αρμοδιότητα να δρουν και να διαθέτουν πόρους στην Αυτοδιοίκηση
και ειδικότερα στη Διοικητική Περιφέρεια του Δήμου , για να βελτιώσουν την
καθημερινότητα , το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των πολιτών του Δήμου.
[γ].- Τους διαθέσιμους πόρους για την κάλυψη της αρμοδιότητας και της
ανάγκης να διασφαλισθεί η επωφελής , αποτελεσματική , ανάλογη και ισόρροπη
κατανομή τους και στις δύο Δημοτικές Κοινότητες που απαρτίζουν γεωγραφικά και
χωρικά , τον σημερινό ενιαίο Δήμο , δηλαδή τους πρώην δύο -2- Δήμους της Ν.
Φιλαδέλφειας και της Ν. Χαλκηδόνας .
[δ].- Την ανάγκη να οργανώνει τις παρεχόμενες υπηρεσίες του με
σύγχρονα μέσα και με τρόπο ώστε , να διασφαλίζεται η αμεσότητα , η επάρκεια , η
ποιότητα , η δημοσιότητα , η διαφάνεια των ενεργειών , των πράξεων και
αποφάσεων , όπως και αποτελεσματικότητα τους στα πλαίσια της σύγχρονης
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης , με στόχο την δίκαιη και ισότιμη αντιμετώπιση όλων
αδιακρίτως των πολιτών , με καλύτερη , άμεση και ποιοτικά αναβαθμισμένη
εξυπηρέτηση των Δημοτών και κατοίκων και , των δύο Πόλεων [Φιλαδέλφειας και
Χαλκηδόνας].
[ε].-Την ανάγκη για υψηλής ποιότητας Περιβαλλοντική Προστασία στο
Άλσος και στο κοινόχρηστο πράσινο και Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και
των δύο -2- πόλεων , καθώς και την ανάγκη προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης της
περιοχής του Ενιαίου πλέον Δήμου , σύμφωνα με την αρχιτεκτονική του νόμου ‘’
Καλλικράτη ‘’ , για ένα δηλαδή Δήμο Δημοκρατικό και Προοδευτικό , της κοινωνικής
και οικονομικής ανάπτυξης και της προόδου , όμορφο , ζωντανό και ανθρώπινο και,
με κοινωνικές ευαισθησίες προς τους πολίτες του και ειδικά προς τις ευπαθείς
κοινωνικές ομάδες .
8.- Το Δημοτικό Συμβούλιο εκφράζει τις θέσεις του σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος
και γνωμοδοτεί όποτε οι Δημόσιες Αρχές ή τα αρμόδια Όργανα ζητούν τη γνώμη του
και ειδικότερα:
[α] Καθορίζει τους φόρους, τα τέλη , τα δικαιώματα και τις εισφορές.
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[β] Έχει Αποφασιστικές ή Γνωμοδοτικές Αρμοδιότητες σε θέματα
Ρυθμιστικών
σχεδίων
και
προγραμμάτων
προστασίας
περιβάλλοντος,
προγραμματισμού εφαρμογής ρυθμιστικών σχεδίων, οικιστικής οργάνωσης ανοικτών
πόλεων, εφαρμογής Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), πολεοδομικών μελετών,
ανάπλασης περιοχών, πολεοδομικών επεμβάσεων, χρηματοδότησης προγραμμάτων
ανάπλασης,
ανασυγκρότησης
υποβαθμισμένων
περιοχών,
πολεοδομικής
αναμόρφωσης
προβληματικών
περιοχών,
αποζημίωσης
ρυμοτομούμενων,
πολεοδομικών ρυθμίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήμα, περιοχών ειδικά ρυθμιζόμενης
πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.), έγκρισης πολεοδομικών μελετών και καθορισμού
χρήσεων γης, χωροθέτησης κοιμητηρίων, κατά τις προβλέψεις του ν. 2508/1997
(ΦΕΚ 124/τΑ'), όπως κάθε φορά ισχύει, και κέντρων αποτέφρωσης νεκρών.
[γ] Θεσπίζει Τοπικές Κανονιστικές Αποφάσεις [ Τ.Κ.Α. ] , με τις οποίες
θέτει , κανόνες και καθορίζει όρους και προϋποθέσεις για τα θέματα που περιοριστικά
αναφέρονται στο άρθρο 79 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων [ ν. 3463 / 2006 ] .
[δ] Οι Τοπικές Κανονιστικές Αποφάσεις [ Τ.Κ.Α. ] εκδίδονται μετά από
εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , αφού πρώτα
προηγηθεί διαβούλευση με τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς,
τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης [ Δ.Ε.Δ.] του άρθρου 76 του ν. 3852 / 2010 και
τις Δημοτικές Ομάδες Πολιτών [ Δ.Ο.Π. ] της περιφέρειας του Δήμου ή των
Δημοτικών Κοινοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη και τις τυχόν ειδικές μελέτες που
ενδεχομένως έχουν εκπονηθεί για την αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών.
[ε] Λαμβάνει μέτρα για την όσο το δυνατόν ευρύτερη δημοσιοποίηση των
αποφάσεων αυτού στο Δημαρχείο , όπως και μέσω των τοπικών μέσων μαζικής
ενημέρωσης, αλλά και με την υποχρεωτική ανάρτησή τους , τόσο στην ιστοσελίδα
του Δήμου , όσο και στην ιστοσελίδα του Δημοτικού Συμβουλίου , όπως και όπου
αλλού υποχρεωτικά ηλεκτρονικά ορίζουν η σχετική νομοθεσία και οι εκδοθείσες ή
μέλλουσες να εκδοθούν εγκύκλιοι περί ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του αρμόδιου
Υπουργείου Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης , εκδίδοντας επίσης και
Ειδικούς Οδηγούς ενημέρωσης των κατοίκων και των οικείων επαγγελματικών τάξεων
και , χρησιμοποιεί για τον ίδιο σκοπό οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο , για να
λαμβάνουν γνώση αυτών όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και μέσω του διαδικτύου,
στα πλαίσια της πλήρους διαφάνειας και της δημοσιότητας των κανονιστικών
αποφάσεων αυτών και όχι μόνο .
10.- Έναν (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των Δημοτικών Εκλογών και μέχρι την
εγκατάσταση των νέων Δημοτικών Αρχών , το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει μόνο,
για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις, εξαιρετικά επείγουσες και
απρόβλεπτης ανάγκης , σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 5 του ν. 3852 / 2010 .
11.- Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να μεταβιβάζει , σύμφωνα με
την παρ. 6 , του άρθρου 65 ,του ν. 3852 / 2010 , στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ,
του άρθρου 73 του ιδίου νόμου , αρμοδιότητες του σχετικές με το αντικείμενο της .
ΑΡΘΡΟ ΠΕΜΠΤΟ
1. Αρμοδιότητες του Προέδρου
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1. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67,
παρ. 1 , του ν. 3852 / 2010 [ όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 10στ’ του άρθρου
18 του ν. 3870 / 2010 ] :
• Συγκαλεί το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση με γραπτή πρόσκλησή του ,
στην οποία αναφέρονται τα προς συζήτηση θέματα , τουλάχιστον μία φορά το μήνα .
* Η παραπάνω πρόσκληση επιδίδεται έντυπα στους Συμβούλους ή
γνωστοποιείται σ’ αυτούς με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο και τρόπο [ π.x. με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο - e-mail - , με fax κ.λ.π.] , δημοσιεύεται στο Δημαρχείο ,
αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο (site) του Δήμου και στις ιστοσελίδες του Δημοτικού
Συμβουλίου, τρεις [3] τουλάχιστον πλήρεις ημέρες , πριν από την ημέρα που ορίζεται
για την συνεδρίαση .
* Στο παραπάνω Τριήμερο Επίδοσης της Πρόσκλησης δεν υπολογίζεται, ούτε
η ημέρα της επίδοσης αυτής, ούτε η ημέρα της συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου και αρκούν τρείς συνεχείς πλήρεις ημέρες να διαμεσολαβούν μεταξύ
επίδοσης και συνεδρίασης.
*
Δημοτικός Σύμβουλος , που δεν κατοικεί στη Διοικητική Περιφέρεια του
Δήμου , οφείλει αμέσως με την εγκατάσταση της Δημοτικής Αρχής , να δηλώσει στον
Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου τη διεύθυνση της κατοικίας του και να ορίσει
με την ίδια δήλωση του, αντίκλητο στην έδρα του Δήμου, στον οποίο και θα
επιδίδονται ή θα γνωστοποιούνται κατά τα ανωτέρω , οι προσκλήσεις για τις
συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου .
* Παράλληλα , όλοι ανεξαιρέτως οι Δημοτικοί Σύμβουλοι , εντός ή εκτός
έδρας Δήμου κατοικούντες , οφείλουν και αναλαμβάνουν την υποχρέωση έναντι του
Προέδρου , να δηλώσουν και οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο [ π.χ. ηλεκτρονική
διεύθυνση (e-mail address), αριθμό fax ], για να τους γνωστοποιούνται οι
προσκλήσεις συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου .
* Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, στα πλαίσια της άμεσης εξυπηρέτησής τους , αλλά
και της άμεσης ανταπόκρισης του Προεδρείου στις αυξημένες υποχρεώσεις του, λόγω
αύξησης του αριθμού των εκλεγέντων και στα αιτήματα τους που θα υποβάλλονται
προς αυτό συμφωνούν ότι επιβάλλεται ,
[α] αφενός μεν η δημιουργία διαδικτυακού τόπου (site) του Δημοτικού
Συμβουλίου όπου θα αναρτώνται στις ιστοσελίδες του, όλα όσα θα αφορούν το
Δημοτικό Συμβούλιο και θα ενδιαφέρουν τους Δημοτικούς Συμβούλους , τους
Συμβούλους των δύο Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου , αλλά και κάθε πολίτη που
θα έχει έννομο συμφέρον και όχι μόνο και ,
[β] αφετέρου δε και η αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail),
τόσο της ενημέρωσης αυτών για τις προσκλήσεις συνεδριάσεων Δ.Σ. ,τις εισηγήσεις
προς το Δ.Σ. , ΤΕΔΚΝΑ, ΚΕΔΚΕ , εγκυκλίους , προσκλήσεις φορέων κ.λ.π. , όσο και
και των σχετικών αποφάσεων του Δ.Σ. άμα την καθαρογραφή αυτών, προκειμένου
να εξασφαλιστεί η διαφάνεια και η καλύτερη δυνατή δημοσιότητα όλων των
αναγκαίων εισηγήσεων των υπηρεσιών , των πράξεων και αποφάσεων του Δ.Σ. ,
μέσω της δημοσιοποίησης και διακίνησης αυτών δια του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(e-mail) του καθενός εκ των Συμβούλων που συμφώνησαν , δηλοποίησαν ,
δημοσιοποίησαν και κατέστησαν την ηλεκτρονική τους διεύθυνση (e-mail address) ,
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άμεσα προσιτή και προσβάσιμη στις ως άνω ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και
της Γραμματείας του Δ.Σ. και προς διάθεση και πρόσβαση όλων ανεξαιρέτως των
υπηρεσιών του Δήμου ,
[γ] για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση , διευκόλυνση και άμεση
ενημέρωση αυτών , κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους , σε συνδυασμό με
την αποφυγή περιττών και υψηλών δαπανών σε έντυπα , μελάνια , φωτοτυπίες ,
απασχόληση προσωπικού κ.λπ. , που επιβαρύνουν σημαντικά , τα οικονομικά του
Δήμου .
* Στα πλαίσια των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο , οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι αναλαμβάνουν την ρητή υποχρέωση και δεσμεύονται απέναντι στο
Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, να δηλώσουν και να δημοσιοποιήσουν άμεσα
και εγγράφως στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου, τις προσωπικές τους ή
υπηρεσιακές τους ή άλλες ηλεκτρονικές διευθύνσεις (e-mail address) που διαθέτουν ,
και όσοι εξ’ αυτών στερούνται ηλεκτρονικής διεύθυνσης (e-mail address) δηλώνουν
ότι, αναλαμβάνουν την ρητή υποχρέωση να συνδεθούν και αποκτήσουν αυτή το
συντομότερο δυνατόν , προκειμένου να γίνεται από την Γραμματεία του Δημοτικού
Συμβουλίου η άμεση ηλεκτρονική αποστολή των προσκλήσεων , των σχετικών
απαντήσεων επί υποβληθέντων αιτημάτων τους , των εισηγήσεων των υπηρεσιών ,
των αναγκαίων ενημερώσεων τους , όπως και η ηλεκτρονική αποστολή σ’ αυτούς και
των καθαρογραμμένων αποφάσεων του Δ.Σ. που τους αφορούν , για διευκόλυνση
όλων των πλευρών και την αποφυγή περιττών εξόδων και δαπανών για το Δήμο,
κατά τα ανωτέρω.
* Διαφορετικά και σε κάθε περίπτωση , στο διαδικτυακό τόπο (site) του Δήμου
θα αναρτώνται όλα τα έγγραφα και οι αποφάσεις κ.λ.π., που κατά νόμο προβλέπεται
υποχρεωτικά να αναρτώνται , για να ενημερώνονται οι Σύμβουλοι σχετικά και όχι
μόνο .
• Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη με όλα τα θέματα που θα συζητηθούν στη
συνεδρίαση , στην οποία συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά σύμφωνα με το άρθρο
67 , παρ. 2, του ν. 3852 / 2010 , τα θέματα που προτείνει η Δήμαρχος , η
Εκτελεστική Επιτροπή των άρθρων 62 και 63 του ιδίου νόμου , καθώς επίσης η
Οικονομική Επιτροπή και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής των άρθρων 72 και 73 του
ιδίου νόμου ή το ένα τρίτο [ 1/3 ] τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών
του Συμβουλίου [ δηλαδή οι 11 εκ των 33 ] ή το σύνολο των Συμβούλων της
Μειοψηφίας [ δηλαδή οι 13 εκ των 33 ] σύμφωνα με το ίδιο άρθρο 67 παρ. 2 του
ανωτέρω νόμου . Για την κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης συνεργάζεται με την
Δήμαρχο , τους Προέδρους των θεσμοθετημένων Επιτροπών και τα άλλα όργανα του
Δήμου και τις Υπηρεσίες αυτού.
* Φροντίζει για την διοργάνωση ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου , η οποία γίνεται εντός μηνός από την υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης
του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης , σύμφωνα με το άρθρο 77 παρ.
5 του ν. 3852 / 2010 , κατά την οποία συζητείται και παρουσιάζεται από τον ίδιο τον
Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης , η ετήσια έκθεση αυτού , για τον
απολογισμό της Δημοτικής Αρχής κατά τις διατάξεις του άρθρου 217 του Κ.Δ.Κ. .
Τόσο η ετήσια έκθεση , όσο και οι ειδικές προτάσεις του Συμπαραστάτη αναρτώνται
υποχρεωτικά , τόσο στην ιστοσελίδα του Δήμου , όσο και στην αντίστοιχη του
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Δημοτικού Συμβουλίου , με φροντίδα της γραμματείας του Δ.Σ. και των υπηρεσιών
του Δήμου .
• Φροντίζει η πρόσκληση συνεδριάσεων του Δ.Σ. να αποστέλλεται , εκτός από
τους Δημοτικούς Συμβούλους , υποχρεωτικά στη Δήμαρχο που συμμετέχει στις
συζητήσεις του Συμβουλίου χωρίς ψήφο και έχει το δικαίωμα να εκφράζει τις απόψεις
της κατά προτεραιότητα και στον κατά περίπτωση Πρόεδρο της Δημοτικής
Κοινότητας, όταν συζητούνται θέματα που αφορούν την αντίστοιχη Δημοτική
Κοινότητα και οι οποίοι μετέχουν με δικαίωμα ψήφου . Επίσης, δύναται να καλεί
δημοτικούς υπαλλήλους ή ιδιώτες ή ειδικούς , προκειμένου να πληροφορήσουν το
Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τα θέματα που συζητούνται , σύμφωνα με την παρ.
3 του άρθρου 69 του ν. 3852 / 2010 .
• Ενημερώνει και προσκαλεί με κάθε πρόσφορο μέσο τους ενδιαφερόμενους
πολίτες για τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όταν στα θέματα της
ημερήσιας διάταξης συμπεριλαμβάνονται αιτήσεις, αναφορές ή προτάσεις τους . Τα
θέματα αυτά προτάσσονται της ημερήσιας διάταξης για την διευκόλυνση των
ενδιαφερομένων πολιτών .
• Φροντίζει σε κάθε περίπτωση ώστε, πριν από τη συνεδρίαση, να βρίσκονται στη
Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου προς διάθεση ανάγνωσης και μελέτης όλων
των Συμβούλων και των επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων, οι εισηγήσεις και οι
φάκελοι που τυχόν συνοδεύουν αυτές , επί των θεμάτων που θα συζητηθούν, για
την ενημέρωση τους.
* Κάθε μία από τις Δημοτικές Παρατάξεις λαμβάνουν από την Γραμματεία του
Δημοτικού Συμβουλίου μόνο από μία σειρά αντιγράφων με όλα τα θέματα της
ημερήσιας διάταξης προς ενημέρωση όλων των μελών τους , τις δε προσκλήσεις ,
εισηγήσεις των θεμάτων και τις αποφάσεις που εκδόθηκαν και αφορούν την
εκάστοτε συνεδρίαση , τις λαμβάνουν , τόσο οι Παρατάξεις ,όσο και όλοι οι
Σύμβουλοι αυτών , ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail address) που
θα έχουν γνωστοποιήσει κατά τα ανωτέρω στη γραμματεία του Δημοτικού
Συμβουλίου , προκειμένου να μελετήσουν και λάβουν γνώση αυτών.
* Προεδρεύει των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ορίζει τις θέσεις ,
τόσο των Δημοτικών Παρατάξεων, όσο και των Συμβούλων κατά Δημοτικές
Παρατάξεις , όπως και τις θέσεις των Προέδρων των Δημοτικών Κοινοτήτων .
* Κηρύσσει την έναρξη και την λήξη της συνεδρίασης, διευθύνει τη συζήτηση ,
δίδει το λόγο σε κάθε ομιλητή και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη τήρηση
της τάξης και την ομαλή διεξαγωγή της συνεδρίασης. Οι Σύμβουλοι σέβονται τον
παρόντα κανονισμό και την διαδικασία των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και λαμβάνουν
τον λόγο από τον Πρόεδρο όταν τους δοθεί .
• Έχει την επιμέλεια της καταχώρησης , της δημοσίευσης , της αποστολής στον
ελεγκτή νομιμότητας και της ανάρτησης των αποφάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου , εκτός όλων των άλλων προβλεπομένων και , τόσο στo διαδικτυακό
τόπο (site) του Δήμου των υποχρεωτικά εκ του νόμου αναρτώμενων π.χ. στο
πρόγραμμα ‘’ Διαύγεια ‘’ και όπου αλλού στο μέλλον ορισθεί , λαμβάνοντας και τον
σχετικό αριθμό δημοσίευσης – καταχώρησης αυτών , διαφορετικά αυτές θα είναι
άκυρες , όσο και στον αυτοτελή διαδικτυακό τόπο (site) του Δημοτικού Συμβουλίου ,
για να μπορούν να λαμβάνουν άμεση γνώση αυτών μέσω του διαδικτύου, όλοι
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ανεξαιρέτως οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Δημότες -Πολίτες, οι φορείς, οι τοπικές
εφημερίδες και όχι μόνον , αλλά και οι άμεσα ή έμμεσα ενδιαφερόμενοι που αντλούν
έννομο ειδικό συμφέρον από τις αποφάσεις του Δ.Σ.
• Υποχρεούται, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 68 του ν. 3852 / 2010 , να
ενημερώνει γραπτά τον Ελεγκτή Νομιμότητας, όταν δημοτικός σύμβουλος απουσιάζει
αδικαιολόγητα από τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις , καθώς επίσης και σε κάθε
περίπτωση μη εκτέλεσης των υποχρεώσεων Δημοτικού Συμβούλου , για διάστημα
μεγαλύτερο από τρείς μήνες. Η παράλειψη αυτή του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου , αποτελεί σοβαρή παράλειψη καθήκοντος για τον ίδιο .
• Φροντίζει για την τήρηση των σχετικών με το Δημοτικό Συμβούλιο διατάξεων
του ν. 3852 / 2010 και του Κ.Δ.Κ. και των διατάξεων τον παρόντος Κανονισμού.
2. Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου.
2. Ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αναπληρώνει στα καθήκοντά του
τον Πρόεδρο, μόνο όταν αυτός απουσιάζει ή όταν κωλύεται κατά τη διάρκεια της
συνεδρίασης για οποιονδήποτε λόγο.
3. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του Αντιπροέδρου, κατά τη διάρκεια
της συνεδρίασης , η αναπλήρωση του Προέδρου γίνεται από όποιον από τους
παρόντες στη συνεδρίαση Δημοτικούς Συμβούλους του επιτυχόντος συνδυασμού [
πλειοψηφίας ] έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας,
από αυτόν που είναι γραμμένος πρώτος στην απόφαση τον δικαστηρίου.
3.

Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου

• Έχει την ευθύνη της τήρησης των πρακτικών των συνεδριάσεων
Δημοτικού Συμβουλίου, τόσο των πρόχειρων συνοπτικών σε αριθμημένο βιβλίο ,
και των απομαγνητοφωνημένων, σε συνεργασία με το δημοτικό υπάλληλο που
ορισθεί για το σκοπό αυτό ως διοικητική γραμματειακή υποστήριξη
συνεδριάσεων αυτού .

του
όσο
έχει
των

• Ο Γραμματέας του Συμβουλίου, κατά την έναρξη της συνεδρίασης,
συγκεντρώνει σε έντυπο κατάλογο παρουσιών τις υπογραφές των παρόντων και
εκφωνεί τον κατάλογο αυτών στο Σώμα , σημειώνει δε και τους απόντες κατά τη
διάρκεια αυτής με υπογραφή του που θέτει παραπλεύρως του ονόματος του
απουσιάζοντος και , καταγράφει όσους συμβούλους προσέλθουν μετά την έναρξη της
συνεδρίασης ή τυχόν αποχωρήσουν πριν την λήξη και κατά την διάρκεια αυτής .

* Ο Γραμματέας του Συμβουλίου πρίν την έναρξη της συνεδρίασης του
Συμβουλίου , συγκεντρώνει από τους επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων και
παραδίδει στον Πρόεδρο τις δηλώσεις του άρθρου 67 , παρ. 6 , του ν. 3852 / 2010 ,
με τους Εισηγητές και τους Ειδικούς Αγορητές Συμβούλους της πλειοψηφίας και τους
Ειδικούς Αγορητές Συμβούλους των Παρατάξεων της μειοψηφίας , που έχουν ορισθεί
– προεγγραφεί – από κάθε Παράταξη , για να μιλήσουν κατά την διάρκεια της
συνεδρίασης ,στα θέματα της ημερήσιας διάταξης .
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* Καταγράφει συνοπτικά και περιεκτικά τις προτάσεις που κατατίθενται από τους
Συμβούλους κατά την συνεδρίαση , όπως αυτές τελικά και περιεκτικά διατυπώνονται
από τον Πρόεδρο και ενδεχομένως τίθενται από τον ίδιο τον Πρόεδρο σε ψηφοφορία.
• Σημειώνει στα πρακτικά την ψήφο [ π.χ. υπέρ , κατά , λευκά κ.λπ. ] των
Συμβούλων κατά τη λήψη των σχετικών αποφάσεων και καταγράφει εν συντομία και
την σχετική ενδεχόμενη αιτιολογία των Συμβούλων , επί της ψήφου αυτών .
• Επιμελείται για την συστηματική, ταξινομημένη και αριθμημένη σε βιβλίο
τήρηση των πρακτικών ή την τυχόν ηχητική ή ηλεκτρονική καταγραφή , κατάρτιση ,
ψηφιοποίηση των τηρουμένων πρακτικών , την ανάρτηση στο διαδίκτυο και
δημοσιοποίηση των τυχόν απομαγνητοφωνημένων – βιντεοσκοπημένων ή μέσω
οπτικοακουστικών μέσων τηρουμένων πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου , σε άμεση συνεργασία με τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα δημοτικό
υπάλληλο , όταν και εφόσον εγκριθεί από τον Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου η
ευχέρεια , η δυνατότητα και η σχετική δαπάνη της χρήσης και των σύγχρονων
ηχητικών , ηλεκτρονικών-ψηφιακών , διαδικτυακών και οπτικοακουστικών μέσων
πιστής καταγραφής , ψηφιοποίησης και ανάρτησης των πρακτικών συνεδριάσεων του
Συμβουλίου , σύμφωνα και με τους σύγχρονους τρόπους , τις μορφές και τα μέσα
της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης , που διασφαλίζουν την διαφάνεια , την πιστότητα
των διελεγχθέντων, την περιστολή των περιττών εξόδων και δαπανών και την
δημοσιότητα όλων των αποφάσεων που θα λαμβάνονται .
Παραίτηση Μελών Προεδρείου .
Η παραίτηση από το αξίωμα του Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα του
Δημοτικού Συμβουλίου υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο και γίνεται οριστική,
αφότου το Δημοτικό Συμβούλιο την αποδεχθεί.
[α] .- Για το συγκεκριμένο αυτό σκοπό, το Συμβούλιο προσκαλείται σε
συνεδρίαση από το Δημοτικό Σύμβουλο του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει
εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και σε, περίπτωση ισοψηφίας, από εκείνον που
είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου και αν αυτός
κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο, από τον αμέσως επόμενο στην απόφαση
ανακήρυξης των Συμβούλων.
[β] .- Στη συνεδρίαση αυτή Προεδρεύει ο Σύμβουλος που συγκάλεσε το
Συμβούλιο και, αν αυτός δεν παρίσταται, ο αμέσως επόμενος κατά την ανωτέρω
σειρά.
[γ] .- Στην ίδια συνεδρίαση το Συμβούλιο, μετά την αποδοχή της παραίτησης,
προβαίνει κατά περίπτωση, στην εκλογή νέου Προέδρου ή Αντιπροέδρου ή
Γραμματέα κατά τον ίδιο τρόπο και την ίδια διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις
του άρθρου 64 του ν. 3852 / 2010 .
[δ].- Σε κάθε περίπτωση, η παραίτηση θεωρείται ότι γίνεται αποδεκτή μετά την
παρέλευση ενός (1) μηνός από την ημερομηνία κατάθεσης της σχετικής αίτησης στο
γενικό πρωτόκολλο της υπηρεσίας.
[ε].- Ο παραιτούμενος παραμένει Σύμβουλος και δεν μπορεί να επανεκλεγεί στο
ίδιο αξίωμα μέσα στην ίδια διετία.
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[στ].-Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν μπορεί να λάβει νόμιμα αποφάσεις, κατά το
χρονικό διάστημα από την οριστική παραίτηση ή την αποδοχή της και μέχρι την
αναπλήρωση μέλους του Προεδρείου του.
ΑΡΘΡΟ ΕΚΤΟ
Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Σύγκληση από τον Πρόεδρο .
1. Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει, ύστερα από γραπτή πρόσκληση του
Προέδρου του, στην οποία αναφέρονται ο τόπος, η ημερομηνία και η ώρα
συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ως εξής:
α) Μία τουλάχιστον φορά το μήνα υποχρεωτικά, ακόμα και αν δεν υπάρχουν
θέματα για συζήτηση.
β) Όποτε το ζητήσει η Δήμαρχος.
γ) Όποτε το ζητήσει η Οικονομική Επιτροπή .
δ] Όποτε το ζητήσει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής .
ε] Από τον Πρόεδρο για να γίνει η ειδική συνεδρίαση συζήτησης και
παρουσίασης της ετήσιας έκθεσης του Συμπαραστάτη του Δημότη και της
Επιχείρησης και μάλιστα εντός τριάντα -30- ημερών από την υποβολή της , σύμφωνα
με την παρ. 5 του άρθρου 77 του ν. 3852 / 2010 .
στ) Όποτε το ζητήσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού
των μελών του Συμβουλίου , δηλαδή οι 11 εκ των 33 μελών , με γραπτή αίτηση
τους, στην οποία αναφέρονται τα θέματα που αιτούνται να συζητηθούν. Τα θέματα
τα εισηγείται ένας εκ των Δημοτικών Συμβούλων που υπέβαλαν την γραπτή αίτησή
τους .
ζ) Όποτε το ζητήσει το σύνολο των Συμβούλων της μειοψηφίας , δηλαδή οι
13 εκ των 33 μελών , με γραπτή αίτηση τους , στην οποία αναφέρονται τα θέματα
που θα συζητηθούν. Τα θέματα τα εισηγείται ένας εκ των Δημοτικών Συμβούλων που
υπέβαλαν την εν λόγω γραπτή αίτησή τους .
[1] Στις ανωτέρω με στοιχεία στ' και ζ' περιπτώσεις είναι δυνατόν να
προστεθούν από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου στην ημερήσια διάταξη και
άλλα θέματα προς συζήτηση , τα οποία , όμως , θα συζητηθούν μετά το πέρας της
συζήτησης των θεμάτων που εισήχθησαν με τη διαδικασία των ανωτέρω
περιπτώσεων.
[2] Δεν μπορεί να επανυποβληθεί, κατά τις ανωτέρω περιπτώσεις, αίτημα
για το ίδιο θέμα, πριν παρέλθει δίμηνο, αφότου εκδόθηκε απορριπτική απόφαση του
Συμβουλίου, εκτός εάν γίνεται αιτιολογημένα και αποδεδειγμένα επίκληση νεώτερων
στοιχείων που δεν είχαν τεθεί προηγούμενα υπόψη του Συμβουλίου .
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[3] Στις ίδιες περιπτώσεις, εάν ο Πρόεδρος δεν συγκαλέσει το Συμβούλιο
το αργότερο έξι (6) ημέρες μετά την υποβολή της αίτησης, το Συμβούλιο συνέρχεται
μετά από πρόσκληση εκείνων που υπέβαλαν την αίτηση και αποφασίζει , για τα
θέματα που είχε ζητηθεί η σύγκλησή του.
η) Όποτε υπάρχουν κατεπείγουσες περιπτώσεις ή έκτακτες ανάγκες , οι οποίες
δικαιολογούν και επιβάλλουν την άμεση σύγκληση του Συμβουλίου για ορισμένα
θέματα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης κατά την κρίση του Προέδρου και της
Δημάρχου που προΐσταται όλων των υπηρεσιών του Δήμου .
* Στις περιπτώσεις αυτές η πρόσκληση μπορεί να επιδοθεί ή να
γνωστοποιηθεί την ίδια ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση αναφέρεται ο λόγος
για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα και έκτακτο χαρακτήρα. Πριν από τη
συζήτηση, το Συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων.
2. Αν ο Πρόεδρος παραλείψει αδικαιολόγητα δύο [2] συνεχείς φορές να συγκαλέσει
το Συμβούλιο, μπορεί να τεθεί σε αργία και σε περίπτωση υποτροπής μπορεί να
κηρυχθεί έκπτωτος από το αξίωμα με απόφαση του Ελεγκτή Νομιμότητας , σύμφωνα
με την παρ. 3 του άρθρου 67 του ν. 3852 / 2010 και την πειθαρχική διαδικασία του
άρθρου 234 του ιδίου νόμου.
3.
Στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου προσκαλείται υποχρεωτικά η
Δήμαρχος και, ο Πρόεδρος της αντίστοιχης Δημοτικής Κοινότητας όταν στην
ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν την εν λόγω Δημοτική
Κοινότητα και, μετέχει στις συνεδριάσεις με δικαίωμα ψήφου στα θέματα που
αφορούν την Δημοτική Κοινότητα. Αν δεν προσκληθούν, οι σχετικές αποφάσεις του
Δημοτικού Συμβουλίου είναι άκυρες.
4.
Οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου διεξάγονται , εκτός εξαιρέσεων,
κατά τις απογευματινές έως βραδινές ώρες και σε χρονική διάρκεια που να μη
υπερβαίνει τα όρια της μη εύρυθμης και δημιουργικής λειτουργίας του Σώματος .
Προς την κατεύθυνση αυτή δεν επιτρέπονται από το Προεδρείο οποιεδήποτε
παρεμβάσεις, άσκοπες επαναλήψεις, περιττές επικαλύψεις , εκτός θέματος συζητήσεις
και , όλοι οι Σύμβουλοι έχουν χρέος και ευθύνη για την ουσιαστική και
αποτελεσματική λειτουργία του Σώματος .
5.
Η πρόσκληση συνεδριάσεων, δημοσιεύεται απαραιτήτως στο δημοτικό
κατάστημα και αναρτάται, τόσο στην ιστοσελίδα του Δήμου, όσο και στην
ιστοσελίδα του Δημοτικού Συμβουλίου , εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων που
ανάγονται σε τεχνικά - ηλεκτρονικά προβλήματα ή σε έκτακτες και κατεπείγουσες
περιπτώσεις .
6.
Η πρόσκληση επιδίδεται με αποδεικτικό επίδοσης και γνωστοποιείται ή με FAX
ή με e-mail ή άλλο με ηλεκτρονικό τρόπο και μέσο και σε κάθε περίπτωση
γνωστοποιείται στο Δήμαρχο και στους Συμβούλους με κάθε πρόσφορο μέσο , τρεις
(3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες , πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη
συνεδρίαση, από υπάλληλο του Δήμου.
[α].- Σε περίπτωση απουσίας κατά την επίδοση, της μεν Δημάρχου η
πρόσκληση επιδίδεται τόσο σε συγκάτοικο –συγγενή αυτής, όσο και στον Α’
Αναπληρωτή Αντιδήμαρχο αυτής ο οποίος αναλαμβάνει την ρητή υποχρέωση να
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ειδοποιήσει και ενημερώσει αυτήν , του δε Συμβούλου η πρόσκληση αυτή επιδίδεται
σε πρόσωπο που τυχόν συγκατοικεί με αυτόν και , αν και αυτό το πρόσωπο
απουσιάζει , η πρόσκληση θυροκολλείται στη δηλωθείσα διεύθυνση και αντίγραφο
αυτής τίθεται από τον επιδίδοντα κάτω από την εξώθυρα της κατοικίας του . Τέλος
σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας , η πρόκληση
επιδίδεται σε συγκάτοικο – συγγενή αυτούς / ής και στον Αντιπρόεδρο και σε
περίπτωση απουσίας και αυτού / ής , στο πρώτο κατά σειρά πλειοψηφήσαντα
Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας , του επιτυχόντος
συνδυασμού .
[β].- Αν ο Σύμβουλος δεν κατοικεί στην έδρα του Δήμου, η επίδοση της
πρόσκλησης συνεδρίασης , επιδίδεται στον ορισθέντα κατά τα ανωτέρω αντίκλητο
αυτού , σε Διεύθυνση της Ν. Φιλαδέλφειας , που έχει οριστεί ως έδρα του Δήμου.
[γ].- Αν ο Σύμβουλος δεν ορίσει αντίκλητο ή πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο [
ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail address) ] για τη γνωστοποίηση , αρκεί η δημοσίευση
της πρόσκλησης στο δημοτικό κατάστημα ή στον διαδικτυακό τόπο (site) του Δήμου
ή στον διαδικτυακό τόπο (site) του Δημοτικού Συμβουλίου .
7. Αν υφίστανται λόγοι ανωτέρας βίας, που δεν επιτρέπουν την πραγματοποίηση της
συνεδρίασης στο χρόνο που είχε ορισθεί με την πρόσκληση, τότε ο Πρόεδρος
γνωστοποιεί στους Συμβούλους εγγράφως ή με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο [
τηλεφωνικά ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e- mail) ή με fax ] έγκαιρα την αναβολή
της συνεδρίασης , αναφέροντας και τους λόγους της αναβολής. Στην περίπτωση αυτή
η συνεδρίαση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης,
άμεσα, μετά την άρση των λόγων αναβολής της, σε χρόνο, που προσδιορίζει ο
Πρόεδρος, χωρίς να είναι απαραίτητο να τηρηθεί η προθεσμία των τριών [3]
τουλάχιστον ημερών για την γνωστοποίηση της.
8. Σύγκληση Δ.Σ. από το 1/3 των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου , δηλαδή από
τα 11 μέλη του Δ.Σ. ή από το σύνολο των Συμβούλων της μειοψηφίας, δηλαδή από
τα 13 μέλη αυτής.
9. Το Δημοτικό Συμβούλιο συγκαλείται επίσης και από τους Συμβούλους που έχουν
υποβάλει γραπτή αίτηση στο πρωτόκολλο του Δήμου για σύγκληση (το 1/3
τουλάχιστον των μελών του – δηλαδή από τους 11- ή το σύνολο των Συμβούλων της
μειοψηφίας – δηλαδή από τους 13-), αν ο Πρόεδρος δεν καλέσει το Συμβούλιο σε έξι
(6) ημέρες το αργότερο, μετά την υποβολή της γραπτής αιτήσεώς τους , δηλαδή, αν
μέχρι τότε δεν έχει εκδώσει και αποστείλει την πρόσκληση.
10. Το Δημοτικό Συμβούλιο ‘’ ΦΙΛΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝOΣ ‘’ αποτελείται από
τριάντα τρείς Συμβούλους. Το ένα τρίτο [1/3] τουλάχιστον των μελών του Δημοτικού
Συμβουλίου ‘’ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝOΣ ‘’ είναι: στα 33 μέλη αυτού, οι 11
Σύμβουλοι και , στα δύο τρίτα [2/3] τουλάχιστον των μελών αυτού , οι 22
Σύμβουλοι. Τα τέσσερα πέμπτα [4/5] των μελών του Συμβουλίου είναι οι είκοσι έξι
[26] Σύμβουλοι εκ των 33 , όπου ο νόμος απαιτεί ενισχυμένες τις σχετικές
πλειοψηφίες , για την λήψη ορισμένων αποφάσεων .
ΑΡΘΡΟ ΕΒΔΟΜΟ
Τόπος Συνεδρίασης.
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1.
Οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου είναι δημόσιες και γίνονται στο
δημοτικό κατάστημα με την Προεδρία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
2.
Το Δημοτικό Συμβούλιο με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των
μελών του [ δηλαδή με 26 ψήφους εκ των 33 μελών του Συμβουλίου ] και με
αιτιολογημένη απόφαση , η οποία απαγγέλλεται σε δημόσια συνεδρίαση, μπορεί να
συνεδριάζει κεκλεισμένων των θυρών.
3.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί, με την πλειοψηφία
του συνόλου των μελών του , να αποφασίσει να συνεδριάζει μόνιμα ή κατά
περίπτωση σε άλλο κατάλληλο οίκημα της έδρας του Δήμου , αν κρίνει ότι το
δημοτικό κατάστημα είναι ακατάλληλο ή δεν επαρκεί για τη συγκεκριμένη περίπτωση.
4.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει,
εκτός της έδρας του, στις Δημοτικές Κοινότητες Φιλαδέλφειας και Χαλκηδόνος,
ύστερα από απόφαση των τριών πέμπτων (3/5) των συνόλου των μελών του,
σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 67 του ν. 3852 / 2010.
5.
Σε κάθε περίπτωση μία τουλάχιστον φορά το έτος , το Δημοτικό Συμβούλιο
μπορεί χωρίς άλλο και ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου που θα αναφέρει τον
κατάλληλο χώρο , την ημερομηνία και την ώρα συνεδρίασης , να συνεδριάζει εκτός
έδρας και σε χώρο της Δημοτικής Κοινότητας της Ν. Χαλκηδόνος , με ειδικότερα
θέματα που απασχολούν και ενδιαφέρουν την Ν. Χαλκηδόνα, αλλά και το Δήμο
γενικότερα .
ΑΡΘΡΟ ΟΓΔΟΟ
Απαρτία - Λήψη Αποφάσεων.
1.
Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει νόμιμα εφόσον έχει απαρτία.
Προϋπόθεση της απαρτίας είναι να έχουν κληθεί νόμιμα, έγκαιρα και κανονικά ,κατά
τα ανωτέρω , όλα τα μέλη του Συμβουλίου , να μετάσχουν στη συνεδρίαση. Η
έλλειψη ή η μη έγκαιρη κλήση θεραπεύονται μόνον με την προσέλευση και τη
συμμετοχή στη συνεδρίαση του μη κληθέντος.
2.
Το Συμβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόν το ήμισυ πλέον ενός του αριθμού
των μελών του , χωρίς να υπολογίζεται ο δεκαδικός αριθμός, δηλ. όταν είναι παρόντα
περισσότερα από τα απόντα μέλη , δηλαδή τουλάχιστον τα δέκα επτά [17] μέλη στο
σύνολο των τριάντα τριών [ 33 ] μελών αυτού , χωρίς να υπολογίζονται οι τυχόν
κληθέντες και παριστάμενοι Πρόεδροι των δύο [2] Συμβουλίων των Δημοτικών
Κοινοτήτων του Δήμου .
3.
Αν μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις το Συμβούλιο δεν έχει απαρτία,
συνεδριάζει ύστερα από τρίτη πρόσκληση και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα
θέματα που είχαν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη, εφόσον τα μέλη που είναι
παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των
μελών του. Στην τρίτη πρόσκληση γίνεται ειδική αναφορά των ανωτέρω.
4.
Το Δημοτικό Συμβούλιο λειτουργεί νόμιμα, έστω και με ελλιπή σύνθεση, που
δεν μπορεί πάντως να είναι κατώτερη από τον αριθμό των μελών που απαιτείται για
την απαρτία [ δηλαδή των 17 παρόντων ] , σε όλες τις περιπτώσεις που μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου αποποιηθούν την εκλογή τους , παραιτηθούν , αποβιώσουν ,
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εκπέσουν ή τεθούν σε αργία ή αν οι έδρες μείνουν κενές για οποιονδήποτε άλλο λόγο
και μέχρι οι κενές θέσεις να συμπληρωθούν με αναπλήρωση ή με εκλογές ή με τη
λήξη του χρόνου της αργίας.
5.
Για τη λήψη αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου η απαρτία και οι
απαραίτητες πλειοψηφίες υπολογίζονται με βάση τον αριθμό των Δημοτικών
Συμβούλων που έχουν ορκισθεί και εγκατασταθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του
νόμου .
6.
Τα μέλη του Συμβουλίου που ήταν παρόντα κατά την έναρξη της
συνεδρίασης και με την παρουσία τους υπήρξε απαρτία και αν ακόμα αποχωρήσουν
στη διάρκεια αυτής, μεταγενέστερα, θεωρούνται παρόντα μέχρι το τέλος της
συνεδρίασης, ως προς την ύπαρξη απαρτίας.
7.
Η απαρτία αυτή θεωρείται ότι συντρέχει για όλα τα θέματα που
περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης .
8.
Το Συμβούλιο λαμβάνει τις αποφάσεις του με την απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων μελών του, δηλαδή με τουλάχιστον 17 παρόντα μέλη αυτού κατά την
έναρξη της συνεδρίασης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά με άλλη διάταξη. Σε
περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου. Εάν κατά τον υπολογισμό
της πλειοψηφίας προκύπτει δεκαδικός αριθμός άνω του ημίσεως της μονάδας , αυτός
στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη μονάδα.
9.
Για τη λήψη απόφασης που αφορά Δημοτική Κοινότητα στον αριθμό των
ψήφων που απαιτούνται για τη λήψη της απόφασης αυτής προσμετρείται και η
ψήφος του Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας , που συμμετέχει
στην σχετική συνεδρίαση με θέμα της αρμοδιότητάς του , σύμφωνα με τη διάταξη
της παρ. 8 του άρθρου 67 του ν. 3852 / 2010 .
10. Αν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αποχώρησαν μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου , για τη λήψη απόφασης η απαιτούμενη πλειοψηφία , δεν υπολογίζεται
επί των πραγματικά παρόντων μελών κατά την ψηφοφορία του θέματος , αλλά βάσει
του αριθμού των μελών που κατά την έναρξη της συνεδρίασης , δηλαδή των
τουλάχιστον 17 παρόντων , απαιτούνται για την απαρτία.
11. Αν μέλος του Συμβουλίου αρνηθεί για διάφορους λόγους να ψηφίσει ή δώσει
λευκή ψήφο με οποιαδήποτε αιτία και δικαιολογία , λογίζεται ως παρόν κατά τη
συνεδρίαση και , τόσο η άρνηση του [ δηλαδή -το κατά- η αρνητική ψήφος- ] , όσο
και η λευκή ψήφος , λογίζονται ως ‘’ αρνητικές – κατά - ψήφοι ‘’ κατά την συνολική
καταμέτρηση των ‘’ κατά- αρνητικών - ψήφων ‘’ , για τη λήψη της απόφασης και ως
‘’αρνητικοί – κατά –ψήφοι’’, προσμετρούνται στο τελικό αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
του θέματος .
12. Η Δήμαρχος καλείται με γραπτή πρόσκληση στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου,
μετέχει στις συζητήσεις αυτού χωρίς ψήφο και , λαμβάνει το λόγο από τον Πρόεδρο
κατά προτεραιότητα για οποιοδήποτε θέμα . Όταν απουσιάζει ή κωλύεται
αναπληρώνεται νομίμως από τον Α’ αναπληρωτή της , χωρίς ο αναπληρωτής της
Δημοτικός Σύμβουλος να στερείται του δικαιώματος ψήφου, κατά τη λήψη
αποφάσεων από το Συμβούλιο .
Αποφάσεις με φανερή ψηφοφορία
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13. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία και για κάθε
θέμα ξεχωριστά, κατά την οποία καλούνται από τον Πρόεδρο οι Σύμβουλοι
ονομαστικά και τάσσονται Υπέρ της μιας ή της άλλης διαμορφωθείσης πρότασης.
Αποφάσεις που λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία, όπου δεν το επιτάσσει ο νόμος,
είναι άκυρες. Αποφάσεις όμως του Συμβουλίου που υποχρεωτικά εκ του νόμου
χρειάζονται να γίνουν με μυστική ψηφοφορία των μελών του Συμβουλίου , γίνονται
με μυστική ψηφοφορία όπως ειδικότερα καθορίζουν οι σχετικές διατάξεις της
κείμενης νομοθεσίας .
14. Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να διακοπεί με απόφαση του
Συμβουλίου και να συνεχιστεί σε άλλη συνεδρίαση, όταν λόγω της σοβαρότητας και
της φύσης των θεμάτων έχει παραταθεί επί πολύ η συζήτηση ή κρίνεται αναγκαία η
διακοπή της συνεδρίασης . Στην περίπτωση αυτή θεωρείται ότι η συζήτηση των
θεμάτων αυτών άρχισε και τελείωσε κατά την τελευταία αυτή συνεδρίαση, αφού
πρώτα ο Πρόεδρος ενημερώσει το σώμα για τα όσα συζητήθηκαν στην προηγούμενη
συνεδρίαση.
ΑΡΘΡΟ ΕΝΑΤΟ
Πρακτικά Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου.
1. Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως και στην περίπτωση ματαίωσής
της, τηρούνται πρακτικά σε βιβλίο αριθμημένο και θεωρημένο από το Πρόεδρο και το
Γραμματέα , με ευθύνη τού Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου και του δημοτικού
υπαλλήλου που έχει οριστεί με απόφαση Δημάρχου για το σκοπό αυτό και τη
γραμματειακή διοικητική υποστήριξη του Συμβουλίου.
2. Στο εν λόγω βιβλίο πρακτικών καταχωρούνται συνοπτικά τα θέματα , οι εισηγήσεις
των υπηρεσιών , οι τυχόν προτάσεις – αντιπροτάσεις που κατατίθενται και τίθενται
σε ψηφοφορία όπως και οι αποφάσεις που λαμβάνονται εν περιλήψη μαζί με τα
αποτελέσματα των ψηφοφοριών , με τα ‘’ υπέρ και τα κατά ‘’ που ελήφθησαν και ,
με τις μειοψηφούσες γνώμες των Δημοτικών Συμβούλων, για κάθε θέμα.
3. Στα πλαίσια όμως ,
* [α] του εποικοδομητικού Δημοκρατικού διαλόγου , των θέσεων και
απόψεων , των προτάσεων και αντιπροτάσεων , που αναπτύσσονται στις
συνεδριάσεις , αλλά και της πλήρους διαφάνειας και της ευρύτερης δημοσιότητας
αυτών ,
* [β] της πληρότητας και πιστότητας
διαλεγομένων από κάθε πλευρά ,

καταγραφής και απόδοσης των

* [γ] της ευρύτερης δυνατής δημοσιότητας και γνώσης που πρέπει να
λαμβάνουν οι δημότες , επί όλων των θέσεων και προτάσεων όλων των πλευρών ,
συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης , όπως επίσης και επί των εισηγήσεων και
αποφάσεων που θα λαμβάνονται , για να έχει πλήρη γνώση κάθε ενδιαφερόμενος
πολίτης που έχει άμεσο ή έμμεσο ειδικό έννομο συμφέρον , για κάθε θέμα και
απόφαση που τον αφορά.
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* [δ] της αναγκαιότητας να λαμβάνουν πλήρη γνώση οι πολίτες επί των
θέσεων , προτάσεων και αποφάσεων των Δημοτικών Παρατάξεων και Δημοτικών
Συμβούλων , που τελικά θα κατατίθενται και θα λαμβάνονται κατά τις συνεδριάσεις
του Δημοτικού Συμβουλίου ,
* [ε] τα πρακτικά συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου κρίνεται δίκαιο ,
εύλογο , τεχνητά και οικονομικά αναγκαίο για το Δήμο , αλλά και δημοκρατικά
επιβεβλημένο στα πλαίσια , τόσο της περιστολής των περιττών εξόδων και δαπανών
που σε κάθε συνεδρίαση απαιτούνται από το Δήμο λόγω του μεγάλου αριθμού των
αιρετών , όσο και της αρχιτεκτονικής του Καλλικράτειου ν. 3852/ 2010 και των
σχετικών διατάξεων και εγκυκλίων περί ηλεκτρονικής διακυβέρνησης , για την
πληρότητα και την πιστότητα αυτών περί την απόδοση και δημοσιότητα τους , να
καταγράφονται - καταρτίζονται , πέραν του χειρόγραφου κλασσικού συνοπτικού
τρόπου του ως άνω βιβλίου πρακτικών και , να ψηφιοποιούνται και αναρτώνται στο
διαδίκτυο (Internet) με την βοήθεια των σύγχρονων και τεχνικά αναγκαίων
οπτικοακουστικών μέσων ή και συσκευών ηχογράφησης ή μέσω βιντεοσκόπησης ή
και με κάθε άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο και διαδικτυακό τρόπο καταγραφής ,
απόδοσης, ψηφιοποίησης, ανάρτησης και μετάδοσης αυτών προς όλες τις υπηρεσίες
του Δήμου για την ταχύτερη και εύρυθμη λειτουργία αυτών, τον Ελεγκτή
Νομιμότητας , τον Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τους ενδιαφερόμενους
δημότες μέσω του διαδικτύου (Internet), έτσι ώστε και υπηρεσιακά και
οικονομικότερα να καταγράφονται - ψηφιοποιούνται και αναρτώνται αυτά, για πάσα
νόμιμη χρήση , αλλά και για να λαμβάνουν πλήρη γνώση τους, μέσω της
δημοσιότητας αυτών, διά του τρόπου και των σύγχρονων ως άνω μέσων, οι Δημότες
Πολίτες του Δήμου, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης που έχει άμεσο ή έμμεσο
έννομο ειδικό συμφέρον .
4. Ο Εκτελών τα χρέη γραμματειακής υποστήριξης του Δ.Σ. δημοτικός υπάλληλος,
τηρεί σε κάθε συνεδρίαση τα πρόχειρα συνοπτικά πρακτικά σε αριθμημένο βιβλίο ‘’
Πρακτικών Δ.Σ. ‘’ , στο οποίο υπογράφουν στο τέλος της εκάστοτε συνεδρίασης όλοι
οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, με ευθύνη του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου που
θα έχει την φροντίδα και την επιμέλεια τήρησης του Βιβλίου αυτών στο γραφείο της
γραμματείας –υπαλλήλου του Δήμου - του Δημοτικού Συμβουλίου.
5. Στην περίπτωση όμως της τήρησης μέσω ηχογράφησης, βιντεοσκόπησης,
ψηφιοποίησης και λοιπών τεχνολογικών μεθόδων, πρακτικών και έγκρισης της
σχετικής
δαπάνης
από
τον
Πάρεδρο,
τα
απομαγνητοφωνημένα
ή
απομαγνητοσκοπημένα κείμενα μεταφέρονται, μέσα σε εύλογο και τεχνικά αναγκαίο
χρόνο , σε φύλλα χαρτιού, αφού πρώτα έχουν ελεγχθεί , αριθμηθεί και μονογραφηθεί
από τον Πρόεδρο τον Δημοτικού Συμβουλίου. Στη συνέχεια τα ανωτέρω πρακτικά ,
βιβλιοδετούνται σε ένα αντίγραφο για το αρχείο με ευθύνη του Προέδρου και του
Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου και , αντίγραφα αυτών δίδονται ηλεκτρονικά
μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) κατά τα ανωτέρω στις Δημοτικές
Παρατάξεις , σε όλους τους Συμβούλους και σε κάθε ενδιαφερόμενο ή έχοντα έννομο
ειδικό συμφέρον.
6. Αν για οποιοδήποτε λόγο και αιτία δεν είναι δυνατή η δεν καθίσταται νόμο
επιτρεπτή η έγκριση της δαπάνης για την συνδρομή εξειδικευμένων συνεργείων για
την χρήση των συσκευών ηχογράφησης και της απομαγνητοφώνησης ή της
βιντεοσκόπησης ή της ηλεκτρονικής – και ψηφιακής καταγραφής και μετάδοσης και
απόδοσης των πρακτικών , σε κείμενα προς βιβλιοδεσία ή σε ψηφιακή μορφή, τα
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πρόχειρα πρακτικά θα τηρούνται συνοπτικά λόγω του μεγάλου όγκου των θεμάτων
και του μεγάλου αριθμού των ομιλούντων στις συνεδριάσεις και , καθαρογράφονται
μόνον οι αποφάσεις του Συμβουλίου, μονογράφονται από τον Πρόεδρο και
αριθμούνται, με τρόπο ώστε η αρίθμησή τους να αποτελεί συνέχεια της αρίθμησης
των προηγουμένων συνεδριάσεων και αποφάσεων.
7. Σε κάθε περίπτωση, είτε τα πρόχειρα στο άνω βιβλίο, με την λήξη της
συνεδρίασης, είτε και τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά εκ των υστέρων
υπογράφονται από όλα τα μέλη που μετέχουν στην κάθε συνεδρίαση. Με την
υπογραφή τους στο βιβλίο πρακτικών οι Σύμβουλοι επικυρώνουν στο τέλος της
συνεδρίασης και το ακριβές της τήρησης αυτών . Η άρνηση υπογραφής και η αιτία
της αναφέρονται στα πρακτικά. Η μη υπογραφή του βιβλίου των πρακτικών κ.λ.π.
δεν επηρεάζει σε καμία περίπτωση το κύρος των αποφάσεων που περιλαμβάνονται
σε κάθε συνεδρίαση , ο δε Γραμματέας του Συμβουλίου καταγράφει την οποιαδήποτε
άρνηση οποιουδήποτε Συμβούλου και μονογράφει ο ίδιος παραπλεύρως αυτής .
8. Τα πρακτικά της κάθε συνεδρίασης, όπως και κάθε απόφαση, παίρνουν αύξοντα
αριθμό και καθαρογράφονται οι αποφάσεις με ευθύνη του Προέδρου και της
δημοτικής υπαλλήλου που έχει την ευθύνη της γραμματειακής υποστήριξης του Δ.Σ. .
Με την καθαρογραφή τους οι αποφάσεις , εκτός όλων των άλλων, τηρούνται
αρχειοθετημένες στο γραφείο της Γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου . Κάθε
χρόνο αρχίζει νέα αρίθμηση τους.
9. Οποιοσδήποτε Δημοτικός Σύμβουλος ζητήσει, μπορεί να λάβει [α] αντίγραφα των
πρόχειρων συνοπτικών πρακτικών από το βιβλίο πρακτικών , στη περίπτωση που
είναι δυσχερής ή αδύνατη λόγω μη έγκρισης δαπάνης από τον Πάρεδρο η τήρηση
ηχογραφημένων και η έκδοση βιβλιοδετημένων πρακτικών ή [β] να λάβει αντίγραφα
των καθαρογραμμένων αποφάσεων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή [γ] να
λάβει πλήρη γνώση των απομαγνητοφωνημένων και βιβλιοδετημένων και
ψηφιοποιημένων όταν γι’ αυτά θα υπάρξει η σχετική έγκριση δαπάνης από τον
Πάρεδρο και θα έχει τηρηθεί και αυτός ο τρόπος και τα μέσα καταγραφής –
ψηφιοποίησης και ανάρτησης αυτών .
10. Όποιος έχει ειδικό έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει εγγράφως, κυρωμένα
αντίγραφα συγκεκριμένων καθαρογραμμένων αποφάσεων που τον αφορούν κατά τα
ανωτέρω ή να λάβει πλήρη γνώση αυτών το αργότερο εντός μηνός , στην περίπτωση
που είναι δυσχερής η έκδοση αντιγράφων.

ΑΡΘΡΟ ΔΕΚΑΤΟ
Δημοσίευση Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου.
1. Τρεις (3) ημέρες μετά τη συνεδρίαση τον Δημοτικού Συμβουλίου με ευθύνη του
αρμόδιου υπαλλήλου σε συνεργασία με τον Πρόεδρο τον Δημοτικού Συμβουλίου
δημοσιεύεται στο Δημαρχείο συνοπτικός πίνακας που περιλαμβάνει τα θέματα που
συζητήθηκαν, τον αριθμό των αποφάσεων και περίληψη του περιεχομένου τους. Οι
δημοσιεύσεις γίνονται με τοιχοκόλληση σε ειδικό πίνακα του δημοτικού
καταστήματος , που είναι προορισμένος για αυτόν το σκοπό. Για τις δημοσιεύσεις
αυτές συντάσσεται από τον δημοτικό υπάλληλο αποδεικτικό ενώπιον δύο μαρτύρων
το οποίο και επισυνάπτεται στα πρακτικά της συνεδρίασης που αφορά .

23

2. Οι Κανονιστικού περιεχομένου Αποφάσεις δημοσιεύονται ολόκληρες στο δημοτικό
κατάστημα, ενώ οι Τοπικές Κανονιστικές Αποφάσεις, που λαμβάνονται κατά τις
διατάξεις τον άρθρον 79 Κ.Δ.Κ. δημοσιεύονται υποχρεωτικά, κατά το πλήρες κείμενο
τους και περίληψη αυτών, στην ιστοσελίδα του Δήμου και του Δημοτικού
Συμβουλίου, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία ή μηνιαία τοπική εφημερίδα. Οι
αποφάσεις αυτές παραμένουν συνεχώς εκτεθειμένες σε χώρο του δημοτικού
καταστήματος, που είναι προσιτός στο κοινό.
3. Οι Ατομικού περιεχομένου Αποφάσεις τον Δημοτικού Συμβουλίου δημοσιεύονται
σε περίληψη και κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο .
4. Αν από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας προβλέπεται ειδικός τρόπος
δημοσίευσης των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ακολουθείται ο τρόπος
αυτός.
5. Με φροντίδα του Προέδρου καταχωρούνται και αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο
(site) του Δήμου όλες οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου εκείνες , που
αναρτώνται υποχρεωτικά στο διαδικτυακό τόπο (site) του προγράμματος ‘’ Διαύγεια ‘’
ή όποιο άλλο αρμοδίως οριστεί στο μέλλον , σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις και
εγκυκλίους του αρμόδιου Υπουργείου και τις σχετικές αποφάσεις και εγκυκλίους περί
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης . Ειδικά η μη δημοσίευση – ανάρτηση των εν λόγω
αποφάσεων στο διαδίκτυο (Internet) και στις ως άνω ή όποιες άλλες ενδεχομένως
μελλοντικά καθοριστούν υποχρεωτικά, ιστοσελίδες, συνιστά λόγο ακυρότητας των
αποφάσεων αυτών.
6. Σε κάθε όμως περίπτωση, και πέραν της ως άνω υποχρεωτικής ανάρτησης των
αποφάσεων του Δ.Σ. στο διαδίκτυο, όλες ανεξαιρέτως οι εισηγήσεις όπως
διαμορφώθηκαν και οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου , αναρτώνται με
φροντίδα του Προέδρου και στον αυτόνομο διαδικτυακό τόπο (site) του Δημοτικού
Συμβουλίου , για να λαμβάνουν άμεσα γνώση , τόσο οι Δημοτικές Παρατάξεις και οι
Δημοτικοί Σύμβουλοι αυτών , όσο και οι Φορείς - Δημότες – Πολίτες του Δήμου μας ,
αλλά και κάθε ενδιαφερόμενος που έχει άμεσο ή έμμεσο ειδικό έννομο συμφέρον ,
για όλα ανεξαιρέτως τα θέματα που θα συζητηθούν και για τις αποφάσεις που θα
ληφθούν .
7. Με την καθαρογραφή τους οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που
αναφέρονται στα θέματα που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου
149 τον Κ.Δ.Κ. κ.λπ. , αποστέλλονται υποχρεωτικά μέσα σε προθεσμία δέκα (10)
ημερών από τη συνεδρίαση στον Ελεγκτή Νομιμότητας , μαζί με αντίγραφο του
αποδεικτικού δημοσίευσης και τα αναγκαία έγγραφα στοιχεία αυτών για τη νόμιμη
έκδοση τους, προκειμένου να ελεγχθεί αρμοδίως η νομιμότητά τους.
8. Πριν από τον έλεγχο της νομιμότητας των ως άνω αποφάσεων, δεν παρέχεται
κανένα αντίγραφο των πρακτικών συνεδρίασης, ούτε και των αποφάσεων που
ελήφθησαν . Μετά την καθαρογραφή των αποφάσεων του Δ.Σ , τον έλεγχο και την
έγκριση αυτών αρμοδίως, δίδονται - αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) στις Δημοτικές Παρατάξεις, στους Συμβούλους και σε αντίγραφα σε κάθε
έχοντα έννομο ειδικό συμφέρον .
ΑΡΘΡΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ
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Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου.
1. Το Δημοτικό Συμβούλιο συνέρχεται σε δημόσια συνεδρίαση στο συγκεκριμένο
τόπο της έδρας που έχει αποφασιστεί και στη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα που
ορίζεται στην πρόσκληση του Προέδρου .
2. Ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την έναρξη της συνεδρίασης
συγκεντρώνει τις υπογραφές των παρόντων Συμβούλων , σε ειδικό έντυπο κατάλογο
παρουσιών για τον σχηματισμό της απαρτίας κατά την έναρξη της συνεδρίασης , στη
συνέχεια εκφωνεί στο σώμα τον κατάλογο των παρόντων, καταγράφει και
ανακοινώνει επίσης στο σώμα τους απόντες από τη συνεδρίαση και σημειώνει στο
σχετικό έντυπο και παραπλεύρως του ονόματος των απόντων εάν είναι
δικαιολογημένη ή όχι η απουσία τους .
Υποχρεώσεις απόντων Συμβούλων από τις συνεδριάσεις
3. Δημοτικός Σύμβουλος που , για διαφόρους λόγους ανωτέρας βίας ή σοβαρού
κωλύματος στο πρόσωπό του , απουσιάζει από τις συνεδριάσεις του Δημοτικού
Συμβουλίου , οφείλει να ενημερώνει πριν την έναρξη της συνεδρίασης τον
Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου , τόσο περί της απουσίας του , όσο και για το
λόγο αυτής , διαφορετικά η απουσία του εν λόγω Συμβούλου από τη συνεδρίαση
είναι αδικαιολόγητη.
4. Η γνωστοποίηση της κατά τα άνω απουσίας Συμβούλου από τη συνεδρίαση,
απευθύνεται και αποστέλλεται ή γραπτά ή με fax ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) στο Πρόεδρο του Δ.Σ. και η Γραμματεία του Δ.Σ. πρωτοκολλεί αυτήν στο
πρωτόκολλο του Δήμου και την αρχειοθετεί στα πρακτικά της συνεδρίασης που
αφορά και , ανακοινώνεται στο Δ.Σ. κατά την έναρξη της συνεδρίασης αυτού , από
τον Γραμματέα του Δ.Σ.
Διαδικασία Πριν την Έναρξη της Συνεδρίασης
Παράδοση στον Πρόεδρο από τους επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων
Του καταλόγου με τους εισηγητές και ειδικούς αγορητές που όρισαν ανά θέμα
5. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου λαμβάνουν το λόγο από τον Πρόεδρο του
Συμβουλίου , εκτός της Δημάρχου και του αρμόδιου Αντιδημάρχου , οι επικεφαλής
των Δημοτικών Παρατάξεων και , οι εισηγητές των θεμάτων και οι ειδικοί Αγορητές
Σύμβουλοι ανά θέμα .
6. Οι ειδικοί αγορητές ανά θέμα ορίζονται από τις Δημοτικές Παρατάξεις , με σχετική
γραπτή δήλωση τους [ προεγγραφή ] που καταθέτουν στον Πρόεδρο του
Συμβουλίου πριν την έναρξη της συνεδρίασης ,σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου
67 του ν. 3852 / 2010. Η Παράταξη της πλειοψηφίας ορίζει ένα [1] εισηγητή του
θέματος ανά θέμα μαζί με ένα [1] ειδικό αγορητή στο ίδιο θέμα συζήτησης , ενώ οι
Παρατάξεις της μειοψηφίας ορίζουν η κάθε μία εξ’ αυτών , ένα [1] ειδικό αγορητή
ανά θέμα .
7. Με τον ίδιο τρόπο μπορούν να εγγραφούν με προεγγραφή στον ίδιο κατάλογο ως
ομιλητές και δημοτικοί Σύμβουλοι που επιθυμούν να τοποθετηθούν ανά θέμα .
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8. Έκτακτα Θέματα που τίθενται στο Συμβούλιο ύστερα από πρόταση – εισήγηση
του Προέδρου ή της Δημάρχου ή Συμβούλου επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης και
χωρίς συζήτηση , με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών
του, έχει το δικαίωμα να αποφασίζει, ότι ένα θέμα που δεν είναι γραμμένο στην
ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι’ αυτό με
την ίδια πλειοψηφία , πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων ημερήσιας
διάταξης .
Έναρξη διαδικασίας συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
9. Αφού διαπιστωθεί η απαρτία κατά την έναρξη της συνεδρίασης, δηλαδή
τουλάχιστον 17 παρόντες επί του συνόλου των 33 Συμβούλων που αποτελούν την
πλήρη σύνθεση του Δ.Σ. και , παραδοθούν από τους επικεφαλής των Παρατάξεων και
οι κατάλογοι με τους εισηγητές , κατά τα προηγούμενα , και με τους εισηγητές και
ειδικούς αγορητές αυτών ανά θέμα κατά τα ανωτέρω, ο Πρόεδρος κηρύσσει την
έναρξη της συνεδρίασης με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και διευθύνει τη
συζήτηση αυτής . Η μη παράδοση του ως άνω καταλόγου των ειδικών αγορητών από
οποιονδήποτε επικεφαλής , δεν αναστέλλει την έναρξη της συνεδρίασης , πλην όμως
δεν μπορούν να οριστούν – δηλωθούν αυτοί , μετά την έναρξη της συνεδρίασης και
ομιλητής θα είναι στα θέματα της συνεδρίασης , μόνο ο επικεφαλής της Παράταξης
που παρέλειψε τη σχετική νόμιμη υποχρέωσή του προς το Προεδρείο , κατά
παράβαση του παρόντος άρθρου του Κανονισμού .
10. Μετά την κήρυξη της έναρξης της συνεδρίασης , ο Πρόεδρος ανακοινώνει στο
Συμβούλιο , κάθε έγγραφο που αφορά ή απευθύνεται προς το Συμβούλιο .
Δικαιώματα Δημάρχου
11. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος απευθύνει και δίδει το λόγο στη Δήμαρχο για πέντε
[5] λεπτά της ώρας, για να ενημερώσει το Συμβούλιο για οποιοδήποτε θέμα που
αφορά το Δήμο και τις Δημοτικές Κοινότητες αυτού . Για θέματα μείζονος σημασίας
ο Πρόεδρος παρέχει στη Δήμαρχο τον εύλογο και αναγκαίο χρόνο που αυτός κρίνει
ότι απαιτείται για να ενημερώσει το Συμβούλιο.
12. Σε κάθε περίπτωση η Δήμαρχος έχει το δικαίωμα κατά τις συνεδριάσεις του
Συμβουλίου, να ζητά από τον Πρόεδρο και να λαμβάνει το λόγο κατά προτεραιότητα,
έχει επίσης το δικαίωμα και της δευτερολογίας για άλλα πέντε [5] λεπτά της ώρας,
εάν επιθυμεί να απαντήσει σε οποιοδήποτε ερώτημα ή θέμα που θα της τεθεί στο
Συμβούλιο, από τους επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων κατά τις ομιλίες αυτών.
13. Η Δήμαρχος δικαιούται επίσης , τις όποιες απαντήσεις επί των ερωτημάτων ή των
θεμάτων που θα της τεθούν από τους επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων , να
τις δώσει, είτε μέσω του Προέδρου, των αρμοδίων καθ’ ύλη Αντιδημάρχων,
Προέδρων Νομικών Προσώπων κ.λ.π. , οπότε ο Πρόεδρος δίδει το λόγο σ’ αυτούς
για πέντε [5] λεπτά της ώρας για να δοθούν οι σχετικές απαντήσεις , εκτός αν κριθεί
από την ίδια , να δοθούν ή στην επόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου προφορικά , ή
γραπτά , εντός μηνός .
Δικαιώματα των Δημοτικών Παρατάξεων
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14. Μετά τη Δήμαρχο , ο Πρόεδρος απευθύνεται και δίδει το λόγο κατά την σειρά
εκλογής τους ,στους επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων για τρία [3] λεπτά της
ώρας ο καθένας , για να υποβάλλουν τυχόν ερωτήματα στη Δήμαρχο ή για
ενημερώσουν το Συμβούλιο , για θέματα που απασχολούν το Δήμο ή το Συμβούλιο .
15. Κατά τις άνω ομιλίες της Δημάρχου και των επικεφαλής Δημοτικών Παρατάξεων
δεν επιτρέπεται καμία ομιλία ή παρέμβαση άλλου Δημοτικού Συμβούλου , ούτε και
δευτερολογία των επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων . Τυχόν ερωτήσεις που
υποβλήθηκαν , απαντώνται κατά τη κρίση των καθ’ ύλη αρμοδίων [ Δημάρχου ,
Αντιδημάρχων κ.λπ.] , είτε στην ίδια τη συνεδρίαση , είτε σε επόμενη , γραπτά ή
προφορικά και , σε κάθε περίπτωση εντός μηνός .
16. Οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων μπορούν στο παραπάνω χρόνο που
τους διατέθηκε στο Συμβούλιο και στην έναρξη της συνεδρίασης αυτού , να ζητούν
δια του Προέδρου από τη Δήμαρχο , την Οικονομική Επιτροπή ή την Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής , τους Αντιδημάρχους και τους Προέδρους των Νομικών Προσώπων
του Δήμου , πληροφορίες και συγκεκριμένα στοιχεία που είναι χρήσιμα για την
άσκηση των καθηκόντων των μελών τους .
17. Οι παραπάνω καθ’ ύλη αρμόδιοι οφείλουν να παρέχουν τις αιτούμενες
πληροφορίες και τα στοιχεία που ζητήθηκαν κατά τα ανωτέρω , εντός μηνός από της
υποβολής τους .
18. Τυχόν θέματα που υποβάλλονται ή τίθενται από τις Δημοτικές Παρατάξεις της
μειοψηφίας μετά την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων ημερήσιας διάταξης και
κατά τη διάρκεια της συζήτησης ενός θέματος , δεν συζητούνται , εκτός αν
χαρακτηριστούν ως κατεπείγοντα , με απόφαση του Συμβουλίου που λαμβάνεται με
την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του , από το ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο ,
ύστερα από σχετική πρόταση του Προέδρου πρός το Σώμα ,οπότε και εφαρμόζονται
οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 95 του Κ.Δ.Κ. και , αν εγκριθούν , η συζήτηση
προηγείται της ημερήσιας διάταξης .
Συζήτηση των Εκτός Ημερήσια Διάταξης Θεμάτων
19. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ή η Δήμαρχος , έχουν το δικαίωμα κατά
την συνεδρίαση και πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης ,να φέρουν εισήγηση – πρόταση , για συζήτηση θεμάτων εκτός ημερήσιας
διάταξης , λόγω επείγοντος ή λόγω υπηρεσιακών αναγκών ή εκτάκτων γεγονότων .
20. Στις περιπτώσεις αυτές ο Πρόεδρος ενημερώνει το Συμβούλιο , το λόγο και την
αιτία του επείγοντος του εκτάκτου θέματος που εισάγεται στο Συμβούλιο, και στη
συνέχεια , το Συμβούλιο χωρίς συζήτηση αποφασίζει για το παραδεκτό της
συζήτησης του ως επείγοντος – εκτάκτου θέματος και αφού εγκριθεί η συζήτησή του
με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του ,συζητείται αυτό
προ ημερήσιας διάταξης και λαμβάνεται σχετική απόφαση. .
21. Το ίδιο δικαίωμα , να συζητηθεί ένα θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης λόγω
επείγοντος , έχουν και οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων , οπότε με την
υποβολή της σχετικής πρότασης από αυτούς και χωρίς συζήτηση , το θέμα τίθεται
από τον Πρόεδρο σε ψηφοφορία και λαμβάνεται απόφαση από το Συμβούλιο , με την
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απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του ,για να συζητηθεί στη
συνεδρίαση αυτή , σύμφωνα με το άρθρο 67 , παρ. 7 , του ν. 3852 / 2010 .
22. Ο χρόνος της συζήτησης των εκτός ημερησίας διατάξεως θεμάτων δεν μπορεί να
ξεπερνά τη μισή ώρα [1/2] .
Διαδικασία –Συζήτηση των Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης
23. Με την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας αρχίζει η συζήτηση των θεμάτων
της ημερήσιας διάταξης .
24. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ο Πρόεδρος ανακοινώνει το θέμα και τον
Εισηγητή αυτού , Δήμαρχο ή Αντιδήμαρχο ή Πρόεδρο Ν.Π. ή Σύμβουλο όπως επίσης
και τον ειδικό αγορητή της πλειοψηφίας και τον αντίστοιχο της μειοψηφίας ανά θέμα
συζήτησης. Στη συνέχεια και αφού περαιωθεί μέσα σε πέντε [5] λεπτά της ώρας και
χωρίς διακοπή η εισήγηση του θέματος από τον εισηγητή αυτής , δίδει κατά
προτεραιότητα και για τρία [3] λεπτά της ώρας το λόγο στους επικεφαλής των
Παρατάξεων που επιθυμούν να μιλήσουν ή στους ειδικούς αγορητές των
Παρατάξεων που έχουν οριστεί και δηλωθεί από αυτές στο Προεδρείο πριν την
έναρξη της συνεδρίασης και για τρία [3] λεπτά της ώρας , όπως επίσης και στους
Συμβούλους και τελευταία στον ειδικό αγορητή και εισηγητή της πλειοψηφίας για
πέντε [5] λεπτά της ώρας στον καθένα , που έχουν εγγραφεί από πριν για να
μιλήσουν ανά θέμα .
25. Δικαίωμα δευτερολογίας ανά Δημοτική Παράταξη και ανά θέμα για τρία [3] λεπτά
της ώρας , έχουν μόνο οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων που επιθυμούν να
μιλήσουν κατά τη σειρά εκλογής τους .
26. Τελευταίος ομιλητής σε κάθε θέμα –δευτερολογία - είναι ο εισηγητής ή ο ειδικός
αγορητής της πλειοψηφίας εκτός αν ζητήσει το λόγο και η Δήμαρχος ή ο καθ’ ύλη
αρμόδιος Αντιδήμαρχος .Στο σημείο αυτό δεν επιτρέπεται καμία ομιλία ή
δευτερολογία οποιουδήποτε.
27. Για τις ερωτήσεις , που τυχόν υποβληθούν κατά τις συνεδριάσεις του
Συμβουλίου, ο χρόνος που διατίθεται στους ερωτώντες , ορίζεται στο ένα [1] λεπτό
της ώρας και απαντώνται κατά τη διάρκεια της δευτερολογίας του ειδικού αγορητή –
εισηγητή ή αρμόδιου Αντιδημάρχου ή Προέδρου Νομικού Προσώπου. Για την
δευτερολογία του εισηγητή ή ειδικού αγορητή της πλειοψηφίας κάθε θέματος , ο
χρόνος που διατίθεται για το κλείσιμο της συζήτησης , ορίζεται στα πέντε [5] λεπτά
της ώρας .
28. Για θέματα επί ‘’ προσωπικού ‘’ ζητήματος που ενδεχομένως ανακύψουν σε
βάρος θιγόμενου Συμβούλου κατά τις συνεδριάσεις , ο χρόνος που διατίθεται κατά
προτεραιότητα από τον Πρόεδρο στον θιγέντα για να εκθέσει το αυστηρά
προσωπικό λόγο που τον έθιξε , ορίζεται στο ένα [1] λεπτό της ώρας και σε
περίπτωση που ο Πρόεδρος αποδεχθεί τη βασιμότητα του αιτήματος , ο προσβληθείς
έχει στη διάθεση του άλλα τρία [3] λεπτά της ώρας για την αιτιολόγηση αυτού και
δεν επιτρέπεται πλέον καμία ομιλία ή παρέμβαση άλλου Συμβούλου στο θέμα αυτό .
29. Κάθε θέμα που θα συζητείται στις συνεδριάσεις , δεν επιτρέπεται να απασχολεί
το Δημοτικό Συμβούλιο σε διάρκεια χρόνου τέτοια , που να ξεπερνά τον εύλογο ,
αναγκαίο και απαιτούμενο χρόνο που χρειάζεται κάθε θέμα - εξ’ αιτίας του μεγάλου
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αριθμού των μελών του Συμβουλίου και των εισηγητών και ειδικών αγορητών που
προεγγράφονται για να μιλήσουν ανά θέμα πριν την έναρξη της συνεδρίασης,
ανάλογα με τη βαρύτητα και τη σημασία του , σε σημείο που να παρακωλύει τη
δημιουργική συζήτηση των θεμάτων και την αποτελεσματική λήψη των αντίστοιχων
αποφάσεων , με ατελέσφορες , απρόσφορες και περιττές επικαλύψεις ομιλητών , με
αποτέλεσμα η συζήτηση και η λήψη των αναγκαίων αποφάσεων που απαιτούνται για
την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου , να καθίσταται και ατελέσφορη και ανέφικτη.
30. Αποκλειστικός σκοπός όλων των πλευρών του Δημοτικού Συμβουλίου και ενός
εκάστου εκ των μελών του , πρέπει να είναι , το σύντομο και η περιεκτικότητα του
λόγου , ο αλληλοσεβασμός των μελών του , η δημιουργική , απρόσκοπτη και
αποτελεσματική λειτουργία του Συμβουλίου ως συνόλου , για την εύρυθμη
λειτουργία τόσο του Δημοτικού Συμβουλίου όσο και του Δήμου .Για το λόγο αυτό με
την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης , δεν επιτρέπεται
καμία απολύτως παρεμβολή άλλων θεμάτων που δεν έχουν σχέση με αυτήν ,όπως
επίσης και οποιουδήποτε άλλου προσώπου εκτός Συμβουλίου που θα ζητήσει το λόγο
για να παρέμβει - μιλήσει και , ο Πρόεδρος οφείλει να εφαρμόσει με την δέουσα
προσοχή και επιμέλεια τον παρόντα Κανονισμό και χωρίς καμία άλλη καθυστέρηση ,
για την συζήτηση όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης .
31. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου , σε όλες τις περιπτώσεις της υπ’ αρ. 29
παραγράφου του παρόντος , όταν διαπιστώνει κατά τη εξέλιξη της συζήτησης των
θεμάτων ότι , έχουν εξαντληθεί σε μεγάλο βαθμό όλα τα χρονικά περιθώρια της
συζήτησης ανά θέμα, έχει το δικαίωμα να παρεμβαίνει στη συζήτηση να περιορίζει
τον αριθμό των Ειδικών Αγορητών - Ομιλητών σε ένα [1] ανά Παράταξη , με βάση
την προτεραιότητα της προεγγραφής αυτών στον κατάλογο εισηγητών και ειδικών
αγορητών που του έχουν δοθεί στην έναρξη της συνεδρίασης , όπως και να ζητά από
τους επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων να περιοριστούν μόνο στις
δευτερολογίες τους ή σε ένα μόνο ειδικό αγορητή που οι ίδιοι θα επιλέξουν και θα
ορίσουν, εκ των εγγεγραμμένων ήδη στο σχετικό κατάλογο ειδικών αγορητών που
παρέδωσαν στο Πρόεδρο κατά την έναρξη της συνεδρίασης , για να μιλήσει για δύο
[2] λεπτά της ώρας και , κατά τη σειρά εκλογής τους , προκειμένου για οικονομία
χρόνου να διασφαλιστεί , τόσο ο θεσμός , το κύρος και η αποτελεσματικότητα της
λειτουργίας του Συμβουλίου , όσο και η συζήτηση όλων των θεμάτων της σχετικής
συνεδρίασης και η λήψη των αναγκαίων αποφάσεων , που ο Δήμος έχει άμεση
ανάγκη για την επίλυση τους.
31. Η Δήμαρχος , σε κάθε περίπτωση , κατά τη διάρκεια της συζήτησης των θεμάτων
μπορεί να λαμβάνει το λόγο κατά προτεραιότητα και να εκφράζει τις απόψεις και
προτάσεις της για οποιοδήποτε θέμα , και θα είναι δε η τελική ομιλήτρια .
31. Με την ολοκλήρωση της συζήτησης ανά θέμα από τη Δήμαρχο , τον
Αντιδήμαρχο , τον εισηγητή ή τον ειδικό αγορητή της πλειοψηφίας , δεν έχει το
δικαίωμα να μιλήσει ούτε επικεφαλής Δημοτικών Παρατάξεων , ούτε και Δημοτικός
Σύμβουλος και το θέμα τίθεται από το Πρόεδρο στην ολομέλεια του Συμβουλίου προς
ψηφοφορία και λήψη απόφασης .
32. Ο Πρόεδρος κατά τη διάρκεια της συζήτησης κάθε θέματος , καταγράφει την
πρόταση της πλειοψηφίας που τίθεται σε τελική ψηφοφορία , όπως και την τυχούσα
της μειοψηφίας , θέτει αυτήν στο Συμβούλιο για ψηφοφορία , σημειώνει την ψήφο
των Συμβούλων κατά την λήψη των αποφάσεων και καταγράφει επί της εισηγήσεως
και εν συντομία την απόφαση που ελήφθη ανά θέμα ημερήσιας διάταξης , όπως και

29

όσους Συμβούλους αποχωρούν από τη συνεδρίαση μετά την έναρξη ή κατά την
διάρκεια αυτής .
Δικαιώματα Προέδρων Δημοτικών Κοινοτήτων
33. Οι συμμετέχοντες στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου , Πρόεδροι των
Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων έχουν το δικαίωμα , μετά τις ομιλίες των
επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων , να προβούν σε ανακοινώσεις προς το
Δημοτικό Συμβούλιο για θέματα αρμοδιότητας τους όπως προβλέπονται στο άρθρο
83 του ν. 3852 / 2010 ή να απευθύνουν τυχόν ερωτήσεις προς τη Δήμαρχο ή τον
αρμόδιο, ανάλογα με το θέμα, Αντιδήμαρχο.
34. Ακολουθεί από τον Πρόεδρο , την Δήμαρχο και , τα άμεσα εμπλεκόμενα μέλη
του Συμβουλίου , κατά τα ανωτέρω ,η διαδικασία των απαντήσεων, χωρίς διάλογο.
35. Στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου καλούνται , εκτός των Προέδρων
των δύο Δημοτικών Κοινοτήτων όπως νόμος προβλέπει και , όλα τα μέλη των δύο
Διοικητικών Συμβουλίων αυτών , ανάλογα τα θέματα που συζητούνται .
36. Η πρόσκληση αποστέλλεται γραπτά στους Προέδρους αυτών και ηλεκτρονικά
με e-mail σ’ όλα τα μέλη αυτών, το οποίο οφείλουν να γνωστοποιήσουν στη
Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου, με δική τους μέριμνα και φροντίδα,
διαφορετικά θα μπορούν να λαμβάνουν γνώση των εκάστοτε συνεδριάσεων του Δ.Σ.
με πρόσβαση των ιδίων στις ιστοσελίδες του Δήμου και του Δημοτικού Συμβουλίου .

Διαδικασία επί των Θεμάτων που τίθενται
κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης από τη Μειοψηφία
37. θέματα που υποβάλλονται από τη μειοψηφία κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης
δεν συζητιούνται σ’ αυτήν και ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται από τις
διατάξεις του ν. 3852 / 52 , περί των δικαιωμάτων της μειοψηφίας .
38. Ανάλογα με το θέμα που συζητείται, ο Πρόεδρος έχει το δικαίωμα σύμφωνα με
την παρ. 3 , περ.2 , του άρθρου 69 , του ν. 3852 / 2010 , να καλεί στη συνεδρίαση
τους Διευθυντές του Δήμου, δημοτικούς υπαλλήλους, εκπροσώπους φορέων ή
ιδιώτες, προκειμένου να δώσουν πληροφορίες και να συμβάλλουν με τις
τοποθετήσεις τους στην καλύτερη διαμόρφωση της τελικής απόφασης.
39 . Η παρουσία των καλουμένων υπαλλήλων στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι
υποχρεωτική και καταβάλλεται σ’ αυτούς αποζημίωση σύμφωνα με την διάταξη του
άρθρου 17 του ν. 3205 / 2003 [ ΦΕΚ 297 α’ ] όπως ισχύει και του άρθρου 69 παρ. 3
του ν. 3852 / 2010 .
40. Τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις επί του θέματος που συζητείται και μόνον,
έπονται της εισήγησης και προηγούνται των τοποθετήσεων των ομιλητών , ο χρόνος
που διατίθεται γι’ αυτές , ορίζεται στο ένα [1] λεπτό της ώρας .Δεν επιτρέπεται καμία
παρέμβαση άλλων Συμβούλων , ούτε γίνεται συζήτηση επί των ερωτήσεων , δίδονται
μόνο απαντήσεις από τους καθ’ ύλη αρμόδιους κατά τα ανωτέρω.
41. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος
δίδει , για πέντε [5] λεπτά της ώρας , το τελικό λόγο στη Δήμαρχο ή στον Αρμόδιο
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Αντιδήμαρχο ή στον Εισηγητή και τον τελικό Ειδικό Αγορητή της Πλειοψηφίας που
εισηγήθηκε το θέμα για να κλείσει με την δευτερολογία του τη συζήτηση του
θέματος, προκειμένου να τεθεί αυτό στο Συμβούλιο για ψηφοφορία και λήψη της
σχετικής απόφασης .
42. Με την εξάντληση του θέματος, κατά τα ανωτέρω , ο Πρόεδρος θέτει το θέμα
στην ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου προς ψήφιση και έγκριση του και,
ακολουθεί η ψηφοφορία με ανάταση της χειρός .
Γενικές Αρχές
43. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης των θεμάτων, οι ομιλητές που τοποθετούνται
στο Συμβούλιο για οποιοδήποτε θέμα , απευθύνονται προς το Προεδρείο και το Σώμα
του Δημοτικού Συμβουλίου
σε καμία δε περίπτωση προσωπικά ή εναντίον
οποιουδήποτε Συμβούλου ή Πολίτη που παρακολουθεί τη συνεδρίαση.
44. Ο Εισηγητής ή ο ειδικός αγορητής ή ο ομιλητής δεν διακόπτεται, παρά μόνο από
τον Πρόεδρο εφόσον εκφεύγει του θέματος ή αν επαναλαμβάνεται ή αν καταχράται
το χρόνο που έχει τεθεί από τον παρόντα κανονισμό ή όταν απευθύνεται προσωπικά
πρός οποιονδήποτε ή αν εκτρέπεται σε προσωπικές επιθέσεις και ύβρεις. Στη
περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος έχει δικαιούται να τον διακόψει ή και να του αφαιρέσει
το λόγο.
Ο Δημοκρατικός Αυτοδιοικητικός Πολιτικός Πολιτισμός
Αποτελεί Βασική αρχή της εύρυθμης λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου
1. Φράσεις , λέξεις , υπονοούμενα και λοιπές εκφράσεις που δεν συνάδουν στον
Αυτοδιοικητικό – Πολιτικό - Πολιτισμό του Δημοκρατικά εκλεγμένου Δημοτικού
Συμβουλίου ‘’ Φιλαδέλφειας –Χαλκηδόνος ‘’ και , στον Δημοκρατικό και Δημιουργικό
διάλογο των ελεύθερων απόψεων , θέσεων και προτάσεων , αλλά και της ελεύθερης
και κατά συνείδηση ψήφου των εκλεγμένων Συμβούλων , που με επιχειρήματα και
πειθώ θα πρέπει να αναπτύσσονται στις συνεδριάσεις αυτού , δεν έχουν θέση στις
συνεδριάσεις αυτού , είναι εκ των προτέρων καταδικαστέες απ’ όλους και για όσους
χρησιμοποιήσουν αυτές , δεν καταγράφονται οι φράσεις αυτές, με ευθύνη του
Προέδρου , στα πρακτικά του Συμβουλίου και απαλείφονται αυτών αν κατεγράφησαν
κα, ο παραβάτης του άρθρου αυτού ανακαλείται από τον Πρόεδρο στη τάξη,
επιπλήττεται από το Συμβούλιο για την ανάρμοστη συμπεριφορά του που προσβάλλει
όλο το Συμβούλιο και καλείται δια του Προέδρου να μη τις επαναλάβει , για το
εύρυθμο της λειτουργίας του Σώματος .
3. Ο Δημοτικός Σύμβουλος οφείλει και υποχρεούται να συμπεριφέρεται στις
συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και όχι μόνο , με ιδιαίτερη ευπρέπεια και
αμοιβαίο προς τους άλλους σεβασμό. Δεν επιτρέπεται να εκτρέπεται σε ύβρεις ή
καταφρονητικές εκδηλώσεις και προσωπικές επιθέσεις και ούτε βεβαίως να
διαταράσσει την ομαλή λειτουργία της συνεδρίασης. Σε κάθε τέτοια περίπτωση ο
Σύμβουλος παραβαίνει την βασική αρχή της ως άνω παραγράφου του παρόντος
κανονισμού , με τις εντεύθεν συνέπειες γι’ αυτόν από την ολομέλεια του Σώματος .
4. Ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την ευταξία
της συνεδρίασης και να καλεί τον οποιονδήποτε εκτρεπόμενο να ανακαλέσει ή να
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αναιρέσει τις ύβρεις, και σε περίπτωση άρνησης, να τον καλεί στην τάξη και να του
αφαιρεί το λόγο.
5. Ο Πρόεδρος , σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 69 του ν. 3852 / 2010 , μπορεί
να ζητήσει σε περίπτωση μη συμμόρφωσης και την αποβολή κάθε προσώπου που
διαταράσσει τη συνεδρίαση .
Θέμα Διαδικασίας κατά τη συζήτηση
1. Ο Δημοτικός Σύμβουλος δικαιούται να θέσει θέμα μη τήρησης της διαδικασίας κατά
τη συζήτηση, αν κατά την κρίση του παραβιάζεται ο Κανονισμός Λειτουργίας του
Δημοτικού Συμβουλίου και να ζητήσει να αποφανθεί το Συμβούλιο. Στην περίπτωση
αυτή ο Πρόεδρος θέτει απ’ ευθείας το θέμα για ψήφιση στο Συμβούλιο και αυτό
αποφαίνεται άμεσα και χωρίς συζήτηση ,αγορεύσεις και διαλογικές συζητήσεις , επί
του προβλήματος που δημιουργήθηκε .
2. Αφού εξαντληθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη
λήξη της συνεδρίασης και όλοι οι Σύμβουλοι προσέρχονται και υπογράφουν το βιβλίο
με τα συνοπτικά πρακτικά .
Διακοπή Συνεδρίασης
1. Αν κατά τη διαδικασία της συνεδρίασης δημιουργηθούν θόρυβοι που παρακωλύουν
την ομαλή συνέχιση της, ο Πρόεδρος προειδοποιεί ότι θα τη διακόψει και αν η ίδια
κατάσταση συνεχιστεί, ο Πρόεδρος διακόπτει τη συνεδρίαση για ορισμένη ώρα, που
την διάρκεια αυτής ανακοινώνει στο Σώμα. Κατά τη διακοπή οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
εξέρχονται της αίθουσας συνεδρίασης. Μετά την παρέλευση του χρόνου διακοπής, ο
Πρόεδρος κηρύσσει τη συνέχιση των εργασιών της συνεδρίασης και, αν ο θόρυβος
συνεχιστεί, δικαιούται να αναβάλλει τα τυχόν θέματα που δεν συζητήθηκαν , στην
αμέσως επόμενη συνεδρίαση και να κηρύξει την λήξη της συνεδρίασης αυτής .
2. Στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου οι παρευρισκόμενοι πολίτες οφείλουν
και πρέπει να φέρονται με σεβασμό και ευπρέπεια και να παρακολουθούν με ιδιαίτερη
ησυχία τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου. Δεν επιτρέπεται να συνομιλούν, να
σχολιάζουν, να επιδοκιμάζουν ή να αποδοκιμάζουν τις απόψεις των Συμβούλων και
γενικά να παρακωλύουν την ομαλή διεξαγωγή της συνεδρίασης. Ο Πρόεδρος μπορεί
να αποβάλει από την αίθουσα καθένα από αυτούς που διαταράσσει την τάξη ή
παρακωλύει τη συνεδρίαση ή και να διατάξει την εκκένωση της αίθουσας από το
ακροατήριο.
Δημοσιογράφοι – ΜΜΕ - και Ευρύτερη Δημοσιότητα Συνεδριάσεων
1. Στους δημοσιογράφους και γενικά σε όλα τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης
παρέχεται κάθε διευκόλυνση και αποστέλλεται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις (e-mail
address) αυτών που θα γνωστοποιηθούν στη γραμματεία του Δ.Σ., οι προσκλήσεις
των θεμάτων ημερήσιας διάταξης όπως και οι καθαρογραμμένες αποφάσεις που
εγκρίθηκαν από τον Ελεγκτή Νομιμότητας, γενικότερου ενδιαφέροντος που θα
ζητούν . Αποφάσεις που άπτονται προσωπικών δεδομένων δεν δίδονται .
2. Επιτρέπεται επίσης και η ραδιοφωνική , τηλεοπτική και διαδικτυακή μέσω internet
κάλυψη και μετάδοση των εργασιών και συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου ,
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στα πλαίσια της ευρύτερης δυνατής δημοσιότητας των εργασιών συνεδρίασης αυτού
προς το κοινό [ δημότες ] για να έχουν την καλύτερη δυνατή και άμεση ανοιχτή
δημόσια πληροφόρηση και γνώση της δημοκρατικής λειτουργίας αυτού όλοι οι
Δημότες .
ΑΡΘΡΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ
Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Δημοτικών Συμβούλων.
1.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι έχουν την υποχρέωση να συμμετέχουν ενεργά σε
όλες τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και των Επιτροπών που έχουν
εκλεγεί ή ορισθεί , καθώς και να εκτελούν με επιμέλεια τα καθήκοντά τους και κάθε
εργασία που τους αναθέτει το Συμβούλιο , όπως ,και να ενημερώνουν τον Πρόεδρο
κατά τα ανωτέρω, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τους .
2.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος εκφράζει τη γνώμη του και ψηφίζει με απόλυτη
ελευθερία, αποβλέποντας πάντοτε στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος του συνόλου
των δημοτών και κατοίκων του Δήμου.
3.
Μεριμνά κατά την άσκηση των καθηκόντων του , για την τήρηση των αρχών
της νομιμότητας, της διαφάνειας, της αποδοτικότητας και της χρηστής διοίκησης.
5.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος οφείλει και υποχρεούται να εξοφλεί τυχόν οφειλή
του προς το Δήμο ή τα Νομικά του Πρόσωπα κατά τις διατάξεις του άρθρου 30 ΚΔΚ,
μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών, αφότου κατέστη οριστική και αμετάκλητη η
βεβαίωση της οφειλής και έλαβε γνώση αυτής.
6.
Αν ένας Σύμβουλος δεν εκτελεί τις υποχρεώσεις του ως αιρετός και
απουσιάζει χωρίς γραπτή και αιτιολογημένη ενημέρωση του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου , για τον δικαιολογημένο λόγο του κωλύματος ή της απουσίας του από
τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου , υποπίπτει στις παραβάσεις που ορίζονται στο
άρθρο 68 του ν. 3852 / 2010 .
7.
Αν οι απουσίες της προηγουμένης παραγράφου είναι τρείς [3] συνεχείς και
αδικαιολόγητες , ο Πρόεδρος οφείλει και υποχρεούται , σύμφωνα με το άρθρο 68 [
παρ. 3 , 4 και 5 ] του ν. 3852 / 2010 , να ενημερώσει γραπτώς τον Ελεγκτή
Νομιμότητας για κάθε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας Συμβούλου σε τρείς
συνεχείς συνεδριάσεις .
8.
Την ίδια υποχρέωση έχει ο Πρόεδρος έναντι του ως άνω Ελεγκτή Νομιμότητας
και σε κάθε άλλη περίπτωση μη εκτέλεσης των υποχρεώσεων Συμβούλου , για
διάστημα μεγαλύτερο των τριών [3] μηνών.
9.
Σε Σύμβουλο που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρείς [3] συνεχείς
συνεδριάσεις, μπορεί να επιβληθεί , σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 68 του ν.
3852 / 2010 και με την διαδικασία του άρθρου 234 του ιδίου νόμου , η πειθαρχική
ποινή της αργίας και σε περίπτωση υποτροπής μπορεί να επιβληθεί η πειθαρχική
ποινή της έκπτωσης .
10.
Αν ένας Σύμβουλος επιθυμεί να μη εκτελεί τις υποχρεώσεις του για διάστημα
που υπερβαίνει τις τριάντα [30] ημέρες , πρέπει να έχει τη σύμφωνη γνώμη του
Συμβουλίου , διαφορετικά η απουσία του , είναι αδικαιολόγητη .
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11.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου που παραλείπει να ενημερώνει γραπτά
τον Ελεγκτή Νομιμότητας , σύμφωνα με την παρ. 5 στο τέλος αυτής , του άρθρου 68
του ν. 3852 / 2010, υποπίπτει ο ίδιος σε σοβαρή παράλειψη καθήκοντος και στις
προβλεπόμενες σε βάρος του συνέπειες .
12.
Δημοτικός Σύμβουλος δεν μπορεί να μετάσχει στη συζήτηση ενός θέματος ή
στην κατάρτιση λήψης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ή να συμμετέχει σε
γνωμοδοτικά συλλογικά όργανα, τα οποία γνωμοδοτούν για θέμα που θα εισαχθεί
στο Δημοτικό Συμβούλιο, εφόσον ο ίδιος ή συγγενής του έως το δεύτερο βαθμό εξ
αίματος ή εξ αγχιστείας έχει υλικό ή ηθικό συμφέρον.
13. Ο Δημοτικός Σύμβουλος στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου , έχει
υποχρέωση να ενημερώσει το Σώμα για το κώλυμα αυτό και να απέχει , τόσο κατά τη
συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος , όσο και κατά τη λήψη της απόφασης. Σε
διαφορετική περίπτωση η απόφαση είναι άκυρη.
14. Ο Σύμβουλος που έλαβε μέρος στην παραπάνω συνεδρίαση διαπράττει σοβαρή
παράβαση καθήκοντος και τιμωρείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία , με την
ποινή της αργίας .
15. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση, πριν από τη
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου , όλων των εισηγήσεων και των στοιχείων
που αφορούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Όσον αφορά τις προσκλήσεις
συνεδριάσεων του Δ.Σ. και τις εισηγήσεις των υπηρεσιών του Δήμου προς το
Δημοτικό Συμβούλιο , αυτές θα αναρτώνται με φροντίδα της Γραμματείας του
Προέδρου του Δ.Σ. στo διαδικτυακό τόπο (site) του Δημοτικού Συμβουλίου και θα
αποστέλλονται στους Συμβούλους στις προσωπικές ή επαγγελματικές ή δηλωθέντες
στη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου , ηλεκτρονικές διευθύνσεις (e-mail
address) αυτών , σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αρχή του παρόντος
κανονισμού .
16. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι μπορούν να καταθέτουν και γραπτές ερωτήσεις, προς
την Δήμαρχο , τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ή τον αρμόδιο , ανάλογα με
το θέμα αρμοδιότητας , Αντιδήμαρχο, οι οποίες θα απαντώνται γραπτά ή μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή προφορικά , το αργότερο μέσα σε ένα [1]
μήνα από την πρωτοκόλληση του εγγράφου αιτήματός τους.
17.
Η Δήμαρχος , οι Δημοτικοί Σύμβουλοι που είναι Αντιδήμαρχοι, τα μέλη
Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οι Πρόεδροι Διοικητικών
Συμβουλίων των δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου , ιδρυμάτων ή
επιχειρήσεων Ο.Τ.Α. ή Συνδέσμων οφείλουν και είναι υποχρεωμένοι , εμπρόθεσμα και
κάθε χρόνο, κατά το διάστημα της θητείας τους και για τρία χρόνια μετά τη λήξη της
, να υποβάλλουν στον αρμόδιο Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου , δήλωση
περιουσιακής κατάστασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3213/2003.
ΑΡΘΡΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ
Σύσταση Επιτροπών Δημοτικού Συμβουλίου.
1.
Στο Δήμο , εκτός των θεσμικών Δημοτικών Επιτροπών που ρητά
προβλέπονται από το ν. 3852 / 2010 που συμμετέχουν υποχρεωτικά Σύμβουλοι απ’
όλες τις Δημοτικές Παρατάξεις της Πλειοψηφίας και της Μειοψηφίας κατά τον αριθμό
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των μελών αυτών που υποχρεωτικά ορίζεται , συστήνονται παράλληλα από το
Δημοτικό Συμβούλιο , σύμφωνα με το άρθρο 70 του ν. 3852 / 2010 , και διάφορες
άλλες Επιτροπές , που το Δημοτικό Συμβούλιο θα κρίνει χρήσιμες και αναγκαίες για
την επεξεργασία και την εισήγηση θεμάτων της αρμοδιότητας του , πέραν εκείνων
που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Δημάρχου ή άλλου Οργάνου του Δήμου ή το ίδιο
το Συμβούλιο μεταβίβασε σε Επιτροπή του .
2.
Η συγκρότηση των Επιτροπών αυτών γίνεται ύστερα από σχετική εισήγηση του
Προέδρου ή της Δημάρχου και με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που
λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του [ τουλάχιστον
17 επί συνόλου 33 ] .
3.

Στις Επιτροπές αυτές του Δημοτικού Συμβουλίου θα συμμετέχουν:

[α] εκτός από τους Συμβούλους που θα ορίζονται από την Δημοτική
Παράταξη της Πλειοψηφίας μαζί με τα λοιπά πρόσωπα που θα προτείνονται από τη
Δημοτική Αρχή και ,
[β] από
προτείνεται από αυτές
λειτουργούν σύμφωνα
παρόντος άρθρου και ,

ένας Σύμβουλος από κάθε Δημοτική Παράταξη που θα
, σύμφωνα με το άρθρο 70 παρ. 2 του ιδίου νόμου και, θα
με τις σχετικές διατάξεις του ν. 3852 / 2010 , του ΚΔΚ, του
του ν. 2690/1999.

4.
Οι Επιτροπές θα αποτελούνται από 11 έως 13 μέλη , τα οποία είναι Δημοτικοί
Σύμβουλοι , ιδιώτες και υπάλληλοι του δήμου, που προτείνονται κατά τα ανωτέρω .
Κατά τη συγκρότηση των Επιτροπών εκείνων που θα έχουν μείζονα σημασία ως εκ
του αντικειμένου των εργασιών τους , μπορεί το Συμβούλιο να ορίσει με τη σχετική
απόφαση του και μεγαλύτερο αριθμό των προσώπων που θα συμμετάσχουν στη
συγκρότηση αυτών .
5.
Πρόεδρος της κάθε Επιτροπής θα ορίζεται Δημοτικός Σύμβουλος με τη περί
συγκρότησης της Επιτροπής απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου . Στη πρώτη
συνεδρίασή της , η Επιτροπή εκλέγει μεταξύ των μελών της , τον Αντιπρόεδρο και
τον Γραμματέα αυτής .
6.
Οι ως άνω Επιτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου συγκροτούνται από το
Δημοτικό Συμβούλιο και σ’ αυτές θα συμμετέχουν [α] Δημοτικοί Σύμβουλοι κατά τα
ανωτέρω , [β] υπάλληλοι της αρμόδιας διεύθυνσης του Δήμου , [γ] ιδιώτες
εμπειρογνώμονες στα θέματα της Επιτροπής και [δ] εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων
της περιοχής , σύμφωνα με την παρ. 2 , του άρθρου 70 , του ν. 3852 / 2010 .
7.
Οι Επιτροπές μελετούν τα θέματα που παραπέμπει σε αυτές το Δημοτικό
Συμβούλιο, ύστερα από πρόταση της Δημάρχου ή του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 70 του ν. 3852 / 2010 .
8.
Οι Επιτροπές διατυπώνουν την άποψη τους , με σχετική γραπτή έκθεσή τους ,
στην οποία αναγράφονται και οι τυχόν διαφορετικές απόψεις που διαμορφώθηκαν σ’
αυτές. Η έκθεση υποβάλλεται εντός της τασσομένης προθεσμίας.
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9.
Εάν η Επιτροπή καθυστερήσει να υποβάλλει τη σχετική έκθεση, ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να εγγράψει το θέμα στην ημερήσια διάταξη και
χωρίς την έκθεση της Επιτροπής.
10.
Στις ανωτέρω Επιτροπές , εφόσον κριθεί αναγκαίο , μπορεί να ορίζεται με
απόφαση της Δημάρχου δημοτικός υπάλληλος για τη διοικητική υποστήριξη αυτής.
Τηρούνται γραπτά τα πρακτικά , οι προτάσεις και τα πορίσματα καθώς και η έκθεση
που ανατέθηκε σ’ αυτήν υποβάλλεται στον Πρόεδρο εγγράφως .
11.
Θέματα που εισάγει προς συζήτηση στο Συμβούλιο η Οικονομική Επιτροπή ή
η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής , δεν παραπέμπονται σε επιτροπή .
ΑΡΘΡΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Δημοτικές Παρατάξεις.
1.
Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ανήκουν σύμφωνα με το άρθρο 66 του ν.
3852 / 2010 , σε Δημοτικές Παρατάξεις , ανάλογα με το συνδυασμό που έχουν
εκλεγεί, εφόσον αυτός ο συνδυασμός έχει εκλέξει τουλάχιστον ένα σύμβουλο.
Επικεφαλής κάθε Παράταξης είναι ο Σύμβουλος που ήταν υποψήφιος Δήμαρχος .
2.
Μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί με γραπτή δήλωσή του προς το
Προεδρείο να ανεξαρτητοποιηθεί από τη Δημοτική Παράταξη , με την οποία έχει
εκλεγεί, και να παραμείνει ως ανεξάρτητος, χωρίς δικαίωμα προσχώρησης σε άλλη
δημοτική παράταξη , σύμφωνα με την παρ. 4 , του άρθρου 66 , του ν. 3852 / 2010 .
3.
Εάν η Δημοτική Παράταξη έχει τουλάχιστον τρία μέλη, μπορεί με
αιτιολογημένη απόφαση και με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) να διαγράψει
Σύμβουλο που είναι μέλος της.
4.
Οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων λαμβάνουν το λόγο κατά τις
συζητήσεις των θεμάτων στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου αμέσως μετά
τον Πρόεδρο και την Δήμαρχο και κατά προτεραιότητα έναντι των λοιπών Δημοτικών
Συμβούλων , προκειμένου να προβούν σε ανακοινώσεις ή προτάσεις προς το
Δημοτικό Συμβούλιο ή να απευθύνουν ερωτήσεις ή να ζητήσουν ενημέρωση για
κάποιο θέμα.
5.
Μπορούν επίσης να ζητούν συγκεκριμένα στοιχεία από τη Δήμαρχο, το
Πρόεδρο του Δ.Σ., την Οικονομική Επιτροπή ή την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής , τους
Αντιδημάρχους και τους Προέδρους των Ν.Π.Δ.Δ. , για οποιοδήποτε θέμα αφορά το
Δήμο για την πληρέστερη ενημέρωση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων των
μελών τους.
6.
Εξαιρούνται της προτεραιότητας λόγου , οι περιπτώσεις που έχει εξαντληθεί η
συζήτηση και η ολοκλήρωση ενός θέματος κατά τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου ,
οπότε ισχύουν όσα αναφέρονται στο σχετικό κεφάλαιο του παρόντος κανονισμού ,
με τελευταίους ομιλητές τους αναφερόμενους στο σχετικό άρθρο του παρόντος
κανονισμού.
7.
Στις επιτροπές που συστήνονται από το Δημοτικό Συμβούλιο, για τη μελέτη
και εισήγηση εξειδικευμένων θεμάτων, συμμετέχουν ανά ένας [1] εκπρόσωπος απ’
όλες τις Δημοτικές Παρατάξεις κατά τα ειδικότερα προαναφερθέντα στο σχετικό
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άρθρο του παρόντος κανονισμού , περί συγκρότησης των Επιτροπών του Δημοτικού
Συμβουλίου .
8.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου , η Δήμαρχος ως Επικεφαλής της
Δημοτικής Παράταξης της Πλειοψηφίας και οι τέσσερις [4] επικεφαλής των
Δημοτικών Παρατάξεων του συνόλου της Μειοψηφίας , αποτελούν το Θεσμικό
Διαπαραταξιακό Όργανο , το οποίο ανά τρίμηνο θα συνέρχεται με πρωτοβουλία του
Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητά και να επιλύει πρακτικά
ζητήματα που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της αποστολής των Δημοτικών
Παρατάξεων και των Μελών τους κατά την εν γένει λειτουργία τους στο Δημοτικό
Συμβούλιο .
9. Ειδικότερα, με ευθύνη του Προέδρου τουλάχιστον μία [1] ημέρα πριν από τη
συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου ή της Οικονομικής Επιτροπής ή της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , βρίσκονται στη διάθεση των Δημοτικών Παρατάξεων και
των Συμβούλων αυτών , όλες οι εισηγήσεις και τα στοιχεία των θεμάτων που θα
συζητηθούν στις συνεδριάσεις των ως άνω οργάνων .
10. Στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του Δήμου μπορεί να διατεθεί στις Δημοτικές
Παρατάξεις χώρος και η απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή (γραφική ύλη, χρήση
τηλεφωνικής συσκευής κ.ά.) για την απρόσκοπτη λειτουργία τους .
ΑΡΘΡΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ
Συμμετοχή στις Τοπικές Υποθέσεις
1. Με ευθύνη του Δημοτικού Συμβουλίου:
1.
Καταρτίζεται Χάρτα, στην οποία καταγράφεται το πλαίσιο των δικαιωμάτων
και των υποχρεώσεων που έχουν οι δημότες και οι κάτοικοι στο πλαίσιο λειτουργίας
του Δήμου , του Δημοτικού Συμβουλίου και των υπηρεσιών που παρέχονται. Η Χάρτα
με ευθύνη του Προέδρου αναρτάται στους χώρους των υπηρεσιών του Δήμου και
στις ιστοσελίδες του Δήμου και του Δημοτικού Συμβουλίου .
2. Συντάσσονται οδηγοί του Δημότη , στους οποίους περιγράφονται η διαδικασία, οι
όροι και οι προϋποθέσεις παροχής των υπηρεσιών τους (π.χ. για την καθαριότητα,
την παιδική προστασία, τον πολιτισμό κ.λ.π.).
3. Οργανώνονται ομάδες εθελοντισμού για πρωτοβουλίες και δράσεις που λαμβάνει
ο Δήμος και αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες και δράσεις για συμμετοχή των πολιτών
στα δημοτικά δρώμενα των Πόλεων Φιλαδέλφειας και Χαλκηδόνας.
2.

Το Δημοτικό Συμβούλιο:

1.
Ενθαρρύνει με συγκεκριμένα μέτρα και πρωτοβουλίες του , τη συμμετοχή των
πολιτών στην έρευνα, στην ιστορία των δύο Πόλεων [ Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας ]
, στον εντοπισμό, στην καταγραφή και στην επίλυση των τοπικών προβλημάτων και
αναγκών και μεριμνά για τη διαρκή βελτίωση της διαφάνειας της δράσης του και την
ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής.
2.
Διασφαλίζει με τις αποφάσεις που λαμβάνει το δικαίωμα πρόσβασης μέσω του
διαδικτύου στις παρεχόμενες από το Δήμο Υπηρεσίες όλων των κατοίκων,
ανεξαρτήτως εθνικότητας , θρησκείας , φύλου, γλώσσας , φυλετικής ή κοινωνικής
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ομάδας στην οποία ανήκουν και συγκροτεί και τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις
του ν. 3852 / 2010 Επιτροπές .
3.
Συγκροτεί το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών του άρθρου 78 , του
Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του άρθρου 77 και , την Δημοτική
Επιτροπή Διαβούλευσης του άρθρου 76 , του ν. 3852 / 2010 και , ακροάται σε ειδικές
συνεδριάσεις του Δ.Σ. αυτούς με τις εκθέσεις τους , τις προτάσεις , τις παρατηρήσεις
και τις επισημάνσεις τους , έτσι ώστε να διασφαλιστούν με πλήρη διαφάνεια τα
οριζόμενα από τη σχετική νομοθεσία και ,να βελτιωθούν ποιοτικά οι παρεχόμενες
υπηρεσίες του Δήμου μας .
4. Διαβουλεύεται με τους συλλογικούς κοινωνικούς φορείς και τις ενδιαφερόμενες
ομάδες πληθυσμού , τόσο κατά την προεργασία εκπόνησης των προγραμμάτων
δράσης και των κανονιστικών πράξεων που τους αφορούν , όσο και κατά τη λήψη
αποφάσεων γενικού ενδιαφέροντος .
ΑΡΘΡΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ
Δημοσιότητα - Αναφορές και Προτάσεις
Πληροφόρηση Δημοτών και Κατοίκων.
1.
Δημότες και κάτοικοι που έχουν ειδικό έννομο συμφέρον, μετά από αίτησή
τους, λαμβάνουν κυρωμένα αντίγραφα των συγκεκριμένων
αποφάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου που τους αφορούν . Σε περίπτωση που είναι δυσχερής η
έκδοση αντιγράφων, τίθενται τα παραπάνω στοιχεία σε πλήρη γνώση των αιτούντων
μέσω της ηλεκτρονικής ενημέρωσης αυτών .
2.
Το Δημοτικό Συμβούλιο συζητά υποχρεωτικά προτάσεις που κατατίθενται
γραπτά σ' αυτό από τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) άτομα για την επίλυση ζητημάτων
αρμοδιότητας του Δημοτικού Συμβουλίου. Η Δήμαρχος ενημερώνει τους
ενδιαφερόμενους για τη σχετική απόφαση που ελήφθη.
3.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφαίνεται επί αναφορών, ερωτήσεων και αιτήσεων,
αρμοδιότητάς του , που υποβάλλονται σε αυτό από δημότες και κατοίκους ατομικά ή
συλλογικά εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή τους.

4.
Το Δημοτικό Συμβούλιο εξασφαλίζει στους δημότες πλήρη πληροφόρηση για
τα κάθε είδους προβλήματα της περιφέρειάς του, καθώς και για τη δραστηριότητά
του, αναφορικά με την αντιμετώπιση και λύση των προβλημάτων αυτών , μέσω των
ιστοσελίδων αυτού και του Δήμου , στις οποίες μπορούν να έχουν πρόσβαση όλοι οι
ενδιαφερόμενοι ή οι έχοντες άμεσο ειδικό έννομο συμφέρον εκ των αποφάσεων που
θα λαμβάνονται σ’ αυτό.
ΑΡΘΡΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ
Απολογισμός Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής.
1.
Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε χρόνο σε ειδική δημόσια
συνεδρίαση κατά την οποία γίνεται απολογισμός των πεπραγμένων της Δημοτικής
Αρχής σε ό,τι αφορά τη Διοίκηση του Δήμου, την εφαρμογή του προγράμματος
Δημοτικής δράσης και την εν γένει οικονομική κατάσταση του Δήμου.
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2.
Η παραπάνω ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται
μέχρι τέλος Ιουνίου κάθε έτους και ανακοινώνεται πριν από δεκαπέντε (15)
τουλάχιστον ημέρες με κάθε πρόσφορο τρόπο και μέσω των ιστοσελίδων του Δήμου
και του Δημοτικού Συμβουλίου , με ευθύνη τον Προέδρου. Σε αυτήν καλούνται οι
δημόσιες αρχές, επιμελητήρια, σύλλογοι εργαζομένων, επαγγελματιών και κατοίκων
και άλλοι φορείς που δρουν στην πόλη, καθώς και οι κάτοικοι.
3.
Το Δημοτικό Συμβούλιο επιλέγει τον προσφορότερο χώρο για τη διεξαγωγή
της ανωτέρω συνεδρίασης. Η συνεδρίαση αυτή μπορεί να γίνει και στις δύο
Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου μας , προκειμένου να έχουν άμεση και πλήρη
γνώση αυτού , οι δημότες και των δύο πόλεων του Δήμου μας .
4.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου επιμελείται σε συνεργασία με τη
Δήμαρχο και τις αρμόδιες υπηρεσίες , για τη σωστή οργάνωση της συνεδρίασης και
την εμπεριστατωμένη σύνταξη του απολογισμού των πεπραγμένων της Δημοτικής
Αρχής στους τομείς που αφορούν την οικονομική κατάσταση, τη Διοίκηση του Δήμου
και την εφαρμογή του προγράμματος Δημοτικής Δράσης.
5.
Με ευθύνη του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου πέντε (5) μέρες πριν
από τη συνεδρίαση βρίσκονται στη διάθεση των Δημοτικών Παρατάξεων το κείμενο
του απολογισμού πεπραγμένων με όλα τα στοιχεία που το συνοδεύουν.
6.
Στη παραπάνω ειδική δημόσια συνεδρίαση, τη συζήτηση την διευθύνει ο
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.
7.
Η Δήμαρχος εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου ενημερώνει το ακροατήριο
για τα πεπραγμένα της δημοτικής αρχής και στη συνέχεια τοποθετούνται όλες οι
Δημοτικές Παρατάξεις δια των εκπροσώπων τους με τη σειρά της εκλογικής τους
δύναμης.
8.
Στη συνεδρίαση αυτή , μπορούν να πάρουν το λόγο τα μέλη τον Δημοτικού
Συμβουλίου και τα μέλη των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου.
Στη συνέχεια δίδεται ο λόγος στους εκπροσώπους των φορέων και σε μεμονωμένους
πολίτες, προκειμένου να διατυπώσουν παρατηρήσεις σχετικές με τον απολογισμό.
9. Σε περίπτωση που παρέλθει το χρονικό διάστημα που προβλέπεται χωρίς να
κινηθούν οι διαδικασίες για την πραγματοποίηση της ειδικής δημόσιας συνεδρίασης
απολογισμού, μπορούν οι Δημοτικές Παρατάξεις ή οι Δημοτικοί Σύμβουλοι να
προκαλέσουν τη συνεδρίαση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 95 του
Κ.Δ.Κ.
10.
Σχετικά με τον απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής , ισχύουν οι
διατάξεις του άρθρου 163 του Κ.Δ.Κ. [ ν. 3463 / 2006 ] που αναφέρει και για τον
ισολογισμό του Δήμου .
ΑΡΘΡΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου.
1. Το Δημοτικό Συμβούλιο υποστηρίζεται διοικητικά από την προβλεπόμενη από τον
Ο.Ε.Υ. « Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου» με αρμοδιότητες διεκπεραίωσης όλων
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των διοικητικών θεμάτων που αφορούν το Δημοτικό Συμβούλιο και το Προεδρείο
του.
2. Στις αρμοδιότητες της υπηρεσίας αυτής συμπεριλαμβάνονται η σύνταξη των
χειρόγραφων πρακτικών των συνεδριάσεων τον Δημοτικού Συμβουλίου, η τήρηση
του αριθμημένου βιβλίου πρακτικών, η καθαρογραφή των αποφάσεων, η δημοσίευση
και η διεκπεραίωση των αποφάσεων που λαμβάνονται, η τήρηση του αρχείου των
αποφάσεων και των λοιπών σχετικών εγγράφων, η διεξαγωγή της αλληλογραφίας και
γενικά κάθε σχετική με τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου διοικητική εργασία,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Δ.Κ. , του Ν. 3852 / 2010 και του παρόντος
κανονισμού.
3. Η υπηρεσία του Δημοτικού Συμβουλίου είναι αρμόδια για την έγκαιρη προώθηση
στο Δημοτικό Συμβούλιο των αναφορών και ερωτήσεων των πολιτών ώστε οι
απαντήσεις να δίνονται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών και την ενημέρωση
των ενδιαφερομένων επί των αποφάσεων που λαμβάνονται επί αυτών.
ΑΡΘΡΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ
Ισχύς - Τροποποίηση - Κανονισμού.
1.
Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει από τη νόμιμη ψήφισή του από
το Δημοτικό Συμβούλιο που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου
των μελών του και τη δημοσίευση του στο Δημαρχείο και στις ιστοσελίδες του Δήμου
και του Δημοτικού Συμβουλίου.
2.
Για τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου και
δεν ρυθμίζονται από τον παρόντα κανονισμό, τον Ν. 3852 / 2010 και τον Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις τον ν. 2690 / 1999
(Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας).
3.
Τροποποίηση του παρόντος κανονισμού , γίνεται κατόπιν αποφάσεως του
Δημοτικού Συμβουλίου , που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου
των μελών του.
4.
Κάθε προηγούμενος κανονισμός λειτουργίας των Δημοτικών Συμβουλίων των
πρώην Δήμων Ν. Φιλαδέλφειας και Ν. Χαλκηδόνας , καταργείται .
Καλείστε όπως αποφασίσετε σχετικά.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ . Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στην πρώτη εισηγήτρια της
πλειοψηφίας, την κα Βούλα Μαυράκη-Φίλου, για να εισηγηθεί το εν λόγω θέμα.
Π. ΜΑΥΡΑΚΗ - ΦΙΛΟΥ: Κυρία Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 93 παρ. 5 του Δημοτικού και
Κοινοτικού Κώδικα και του άρθρου 65 παρ. 4 του Νόμου 3852/2010 «Πρόγραμμα
Καλλικράτης» το Δημοτικό Συμβούλιο καταρτίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του
συνόλου των μελών του τον Kανονισμό Λειτουργίας του με βάση τον πρότυπο
κανονισμό του άρθρου 67 παρ. 9 του νόμου "Καλλικράτης".
Το άρθρο αυτό προβλέπει ότι ο πρότυπος κανονισμός μπορεί να εκδίδεται με
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
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Διακυβέρνησης ο οποίος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τέτοιος
κανονισμός όμως μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί.
Κύριοι συνάδελφοι όπως έχετε διαπιστώσει με το νόμο "Καλλικράτης" έχουν
τροποποιηθεί άρθρα και διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ο οποίος παρά
ταύτα εξακολουθεί να ισχύει. Καθίσταται επιβεβλημένο να καταρτιστεί ο νέος
κανονισμός από το Δημοτικό Συμβούλιο προσαρμοσμένος στις διατάξεις του νόμου
"Καλλικράτης", ο οποίος ορίζει δεσμευτικά για όλα τα όργανα αυτού τον τρόπο
λειτουργίας τους και τα περιθώρια των ενεργειών τους.
Άλλωστε οι κανονισμοί λειτουργίας των Συμβουλίων της Νέας Φιλαδέλφειας και
της Νέας Χαλκηδόνος, που ίσχυαν μέχρι πρότινος δεν ισχύουν πλέον γιατί δεν
ανταποκρίνονται στα νέα δεδομένα, αφού έγινε η ενοποίηση των δύο Δήμων σε
έναν, Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος.
Το προσχέδιο του κανονισμού που καλούμε σήμερα να ψηφίσουμε σας
κοινοποιήθηκε εγκαίρως από τον κ. Πρόεδρο του Συμβουλίου με e-mail για
ενημέρωσή σας και υποβολή στο Προεδρείο τυχόν παρατηρήσεων.
Αποτελείται δε από 19 επιμέρους άρθρα, που μερικά εξ αυτών αναφέρονται:
1. Στη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου
2. Στις αρμοδιότητες και στις υποχρεώσεις του Προέδρου και των μελών του
Συμβουλίου
3. Στα δικαιώματα των δημοτικών Παρατάξεων
4. Στη συμπεριφορά των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου μέσα στο
Συμβούλιο, καθώς και των παρευρισκομένων στη συνεδρίαση πολιτών.
5. Στη συγκρότηση Επιτροπών Δημοτικού Συμβουλίου
6. Στην πληροφόρηση των δημοτών και των κατοίκων του Δήμου μας.
7. Στον απολογισμό των πεπραγμένων της δημοτικής Αρχής.
Πιστεύουμε ότι ο κανονισμός αυτός συντάχθηκε με κάθε λεπτομέρεια με το
σκεπτικό ότι επειδή στο Δημοτικό μας Συμβούλιο αλλά και στις δημοτικές Κοινότητες
που αυτές για πρώτη φορά θεσπίζονται στους Δήμους, έχουν εκλεγεί και πρόσωπα
που δεν έχουν πιθανό ασχοληθεί στο παρελθόν με τα δημοτικά πράγματα. Θα
αποτελέσει δε γι' αυτούς πρότυπο ώστε να ανταποκριθούν κατά την άσκηση των
καθηκόντων τους καλύτερα.
Κλείνοντας κύριοι συνάδελφοι θα ήθελα να αναφερθώ στο κεφάλαιο που
αναφέρεται στο δημοκρατικό αυτοδιοικητικό πολιτισμό, για την εύρυθμη λειτουργία
του Δημοτικού Συμβουλίου και γράφει επί λέξει: «… Φράσεις, λέξεις, υπονοούμενα

και λοιπές εκφράσεις που δεν συνάδουν στο δημοκρατικά εκλεγμένο Δημοτικό
Συμβούλιο Νέας Φιλαδέλφειας και Νέας Χαλκηδόνος και στο δημιουργικό διάλογο των
ελεύθερων απόψεων, θέσεων, προτάσεων και τα λοιπά, δεν έχουν θέση στις
συνεδριάσεις αυτού, είναι εκ των προτέρων καταδικαστέες από όλους. Ο σύμβουλος
δε που παραβαίνει τη βασική αρχή της ως άνω παραγράφου του κανονισμού, θα έχει
και τις συνέπειες γι' αυτό από την Ολομέλεια του Σώματος».

Στο άρθρο 11 παρ. 30 στη σελ. 25 γράφει μεταξύ άλλων: «… Αποκλειστικός
σκοπός όλων των πλευρών του Συμβουλίου και ενός εκάστου εκ των μελών του,
πρέπει να είναι ο αλληλοσεβασμός των μελών, η δημιουργική και απρόσκοπτη
λειτουργία του Συμβουλίου ως συνόλου, για την εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού
Συμβουλίου».
Συμμορφούμενοι λοιπόν κύριοι συνάδελφοι προς τις ανωτέρω διατάξεις θα ήθελα
να ευχηθώ να επικρατεί σε κάθε συνεδρία του Συμβουλίου μας λογική, ευπρέπεια,
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σεβασμός και εγκράτεια από όλους μας, ώστε να φέρουμε εις πέρας με επιτυχία και
αποτελεσματικότητα τα καθήκοντα που ο λαός μας έχει αναθέσει μέσω της ψήφου
του.
Κύριοι συνάδελφοι θα ήθελα επίσης να γίνουν ορισμένες διορθώσεις και
συμπληρώσεις ορισμένων διατάξεων που επιβάλλεται να γίνουν και είναι οι εξής:
Στη σελ. 1 παρ. 2, στις διατάξεις που λέει «του άρθρου 95 παρ. 8» διορθώνεται
«στο άρθρο 93 παρ. 5». Η παρ. 5 που αρχίζει με τη λέξη «το γεγονός…» να γίνει
παρ. 6 και στο 5 να γίνει το εξής «στις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 9 του Νόμου
3852/2010 η οποία αντικαταστάθηκε με το άρθρο 18 παρ. 10στ’ του Νόμου
3870/2010».
Επίσης στη σελ. 8 στο τέλος είναι το άρθρο 5 «Φροντίζει για τη διοργάνωση
ειδικής συνεδρίασης…» και τα λοιπά, θα διαγραφεί και να προστεθεί το εξής: «…
Φροντίζει για τη διοργάνωση ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία
γίνεται εντός μηνός από την υποβολή της ετήσιας έκθεσης του Συμπαραστάτη του
Δημότη και της Επιχείρησης, σύμφωνα με το άρθρο 77 παρ. 5 του Νόμου 3852/2010
κατά την οποία συζητείται και παρουσιάζεται από τον ίδιο τον Συμπαραστάτη του
Δημότη και της Επιχείρησης η ετήσια έκθεση αυτού. Ο Πρόεδρος επίσης φροντίζει και
για τη διοργάνωση ειδικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τον
απολογισμό πεπραγμένων της δημοτικής Αρχής σε ό,τι αφορά την οικονομική
κατάσταση, τη Διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής
δράσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 217 του Κώδικα. Τόσο η ετήσια έκθεση του
Συμπαραστάτη όσο και οι ειδικές προτάσεις του, αναρτώνται υποχρεωτικά τόσο στην
ιστοσελίδα του Δήμου, όσο και στην αντίστοιχη του Δημοτικού Συμβουλίου, με
φροντίδα της Γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου και των Υπηρεσιών του
Δήμου».
Στη σελ. 14 άρθρο 6 παρ. 6 εδάφιο Β’ να διορθωθεί στο εξής «… Αν ο σύμβουλος
δεν κατοικεί στη διοικητική Περιφέρεια του Δήμου, η επίδοση της πρόσκλησης της
συνεδρίασης επιδίδεται στον ορισθέντα κατά τα ανωτέρω αντίκλητο αυτού, σε
διεύθυνση της Νέας Φιλαδέλφειας και Νέας Χαλκηδόνος». Στη σελ 17 άρθρο 9 παρ. 1
και 2 να γραφεί ως εξής: «Πρακτικά συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου. Στη
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου όπως και στην περίπτωση ματαίωσής της,
τηρούνται πρακτικά σε βιβλίο αριθμημένο και θεωρημένο σύμφωνα με τις εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις με ευθύνη του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου και του
δημοτικού υπαλλήλου, που έχει οριστεί με απόφαση Δημάρχου για το σκοπό αυτό για
τη γραμματειακή, διοικητική υποστήριξη του Συμβουλίου». Παρ. 2 «Στο εν λόγω
βιβλίο πρακτικών καταχωρούνται συνοπτικά τα θέματα, οι τυχόν προτάσεις –
αντιπροτάσεις, που κατατίθενται και τίθενται σε ψηφοφορία, όπως και οι αποφάσεις
που λαμβάνονται εν περιλήψει μαζί με τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με τα
υπέρ και τα κατά που ελήφθησαν και με τις μειοψηφούσες γνώμες των δημοτικών
συμβούλων για κάθε θέμα».
Όπου γράφει «Πάρεδρο» πρέπει να συμπληρώσουμε «Πάρεδρο του Ελεγκτικού
Συνεδρίου» υπάρχει σε δυο περιπτώσεις στη σελ. 18 το άρθρο 9 παρ. 5 το αναφέρει
απλώς Πάρεδρο να συμπληρωθεί «του Ελεγκτικού Συνεδρίου» και στη σελ. 20 πάλι
στο άρθρο 10 μετά τη λέξη «περιεχομένου» να συμπληρωθεί η πρόταση: «Και
υπογράφεται από τη Δήμαρχο βάσει των διατάξεων του άρθρου 97 παρ. 6 του
Κώδικα» είναι το άρθρο 10. Και στη σελ. 36 το άρθρο 18 στην παρ. 3 να
συμπληρωθεί ως εξής: «Η Υπηρεσία της Γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου».
Αυτά και σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο στη συνέχεια έχει ο ειδικός αγορητής της πλειοψηφίας ο κ.
Αδαμάντιος Παΐδας.

42

Α. ΠΑΪΔΑΣ: Κυρία Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι ο νέος κανονισμός
όπως ακούσατε λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου είναι βασισμένος στο νέο
νόμο του "Καλλικράτη". Προβλέπει την ελευθερία του εποικοδομητικού
και
ουσιαστικού διαλόγου. Για τον λόγο αυτό πιστεύω όλοι συμφωνούμε πρέπει να
υπάρχει σεβασμός εκεί που ξεκινάει η ελευθερία του λόγου του άλλου.
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, διασφαλιστής
δημοκρατικά πρέπει να είναι δίκαιος και αμερόληπτος.

του

κανονισμού,

δρώντας

Επίσης με βάση το άρθρο 13 για τη σύσταση Επιτροπών του Δημοτικού Συμβουλίου
θα ήθελα να προτείνω την θέσπιση των παρακάτω Επιτροπών:
[α] Την Επιτροπή Απόρων,
[β] Την Επιτροπή Προστασίας Ποταμών, Παραποτάμιων Περιοχών και Ρεμάτων
Κηφισού και Ποδονίφτη,
[γ] Την Επιτροπή Ευζωΐας των ζώων και διασφάλισης της δημόσιας υγείας και εδώ
δεν έχουμε βάλει των αδέσποτων ζώων για το λόγο ότι θα κινηθούν κι άλλα
προγράμματα και για τα οικόσιτα ζώα όπως ενημέρωσης παραδείγματος χάριν και
[δ] την Επιτροπή για την ανέγερση του γηπέδου της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Τέλος θα ήθελα να δεσμευτούμε όλοι για την τήρηση του κανονισμού που
ψηφίζουμε σήμερα, τιμώντας έτσι το θεσμό και τη θέση που μας έχουν δώσει οι
πολίτες. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει η δεσποινίς Παπαλουκά ως ειδική αγορήτρια της
πλειοψηφίας.
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Κύριε Πρόεδρε, κυρία Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι ο παρόν
κανονισμός λειτουργίας του Δημοτικού μας Συμβουλίου συντάχθηκε κατ’ επιταγή της
παρ. 4 του άρθρου 65 του Νόμου 3852 και υποβάλλεται σήμερα στην έναρξη της
δημοτικής μας περιόδου ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου μας, προκειμένου να
καταρτιστεί και να εγκριθεί στην τελική του μορφή από την Ολομέλεια του Σώματος.
Είναι επίσης γνωστή η διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 67 του Νόμου 3852/2010
σύμφωνα με την οποία με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μετά από πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων
Ελλάδος μπορεί να εκδίδεται πρότυπος κανονισμός λειτουργίας του Δημοτικού
Συμβουλίου ο οποίος δημοσιεύεται και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η κατάρτιση όμως ως γνωστόν του κανονισμού λειτουργίας μας, ανήκει στην
αποκλειστική αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου μας και η προηγούμενη
διάταξη του νόμου δεν αποτελεί απαγορευτικό λόγο στο να μην προχωρήσουμε
απόψε στην κατάρτιση και στην έγκρισή του.
Είμαστε ένα νέο Δημοτικό Συμβούλιο με άποψη, με πεντακάθαρες θέσεις πάνω
στα ζητήματα της Αυτοδιοίκησης και γνωρίζουμε πολύ καλά ως νέα δημοτική Αρχή να
κάνουμε προτάσεις και εισηγήσεις για όσα αφορούν το Δήμο μας και για όλα τα
ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως βεβαίως και
όσον αφορά τον κανονισμό που θα διέπει τη λειτουργία μας ως Δημοτικού
Συμβουλίου.
Το Δημοτικό μας Συμβούλιο λοιπόν είναι καθ' ύλην και κατά νόμο αρμόδιο
βουλευόμενο θεσμοθετημένο όργανο να διαμορφώσει και να καταρτίσει αυτό το ίδιο
και να εγκρίνει τον κανονισμό και μόνο εάν δεν υπάρξει αυτή η δημιουργική διάθεση
και βούληση ενός Δημοτικού Συμβουλίου, τότε ο νόμος επιβάλλει την ισχύ του
πρότυπου κανονισμού του άρθρου 67 του Νόμου 3852 που έχει συνταχθεί, με βάση
τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, 3463/2006 που προηγείται του
νόμου "Καλλικράτη".
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Ο κανονισμός λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου μας που έγκαιρα βεβαίως
στείλαμε με e mail σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους, αλλά και έντυπα και σε
όλους τους επικεφαλής των Παρατάξεων, αποτελείται από 19 άρθρα με επιμέρους
κεφάλαια, άρθρα και διατάξεις όπου ο κάθε δημοτικός σύμβουλος θα βρει με
ευκρίνεια , απλά και κατανοητά , όλα όσα χρειάζονται για τη λειτουργία του μέσα στο
Δημοτικό Συμβούλιο.
Επιγραμματικά θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια σημαντικά μέρη αυτού
σύμφωνα με τη δική μου κρίση βέβαια και στο τέλος της τοποθέτησης αυτής θα
ήθελα να κάνω και κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις ως προσθήκες που κρίνω εγώ
ότι πρέπει να προστεθούν στα σχετικά άρθρα που ειδικότερα θα αναφέρω.
Οι γενικές επισημάνσεις μου επί του κανονισμού έχουν ως εξής:
1. Έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου "Καλλικράτη" 3852 /
2010 και του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
2. Προβλέπει όλα όσα πρέπει να γίνουν ευθύς αμέσως μετά την εκλογή του
εκάστοτε νέου Δημοτικού Συμβουλίου και των δυο
Συμβουλίων των
δημοτικών μας Κοινοτήτων. Δηλαδή από την πρώτη Κυριακή που γίνονται οι
δημαιρεσίες στην αρχή της εκάστοτε δημοτικής περιόδου, έτσι ώστε οι
νεότεροι δημοτικοί σύμβουλοι όπως είμαι εγώ, να γνωρίζουν και όλες τις
διαδικασίες που τους αφορούν και πρόκειται να γίνουν άμα τη εκλογή τους.
3. Καθορίζει κατά τρόπο απλό και κατανοητό όλη τη διαδικασία σύγκλησης
συνεδριάσεων και λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου σε όλα τα στάδια
και τις φάσεις αυτού, μέχρι τη λήψη των σχετικών αποφάσεων, έτσι ώστε όλα
τα μέλη του Σώματος να γνωρίζουν εκ των προτέρων τους κανόνες που
διέπουν τα των συνεδριάσεων και τα της λειτουργίας αυτού, όπως και όλα τα
δικαιώματα αλλά και τις υποχρεώσεις τους.
4. Καθορίζεται με τον κανονισμό η έννοια της απαρτίας κατά την έναρξη της
συνεδρίασης, αλλά και κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Όπως επίσης και η
προεγγραφή πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων ημερήσιας
διάταξης, των εισηγητών, των ειδικών αγορητών συμβούλων που θα
μιλήσουν κατά τη διάρκεια της συζήτησης, των θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης. Διαδικασία, που είναι ίδια με αυτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου και
από εμάς πλέον εξαρτάται να την τηρήσουμε και να αναβαθμίσουμε την όλη
λειτουργία του Συμβουλίου μας.
5. Καθορίζεται με πλήρη ευκρίνεια στον κανονισμό η επίπτωση της αποχώρησης
συμβούλων στην απαιτούμενη απαρτία για τη λήψη αποφάσεων στο Δημοτικό
Συμβούλιο. Όπως επίσης για το πώς προσμετράται η λευκή ψήφος στην
τελική απόφαση.
6. Αναγνωρίζεται και αναβαθμίζεται ο ρόλος των δημοτικών Παρατάξεων και των
επικεφαλής αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Νόμου 3852/2010 δηλαδή
του "Καλλικράτη".
7. Αναγνωρίζονται και αναφέρονται στον κανονισμό αναλυτικά τα δικαιώματα και
οι υποχρεώσεις των δημοτικών συμβούλων, κατά τις συνεδριάσεις αυτού.
Άρθρο 68, το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 93 του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων.
8. Η όποια ποινή σε βάρος δημοτικού συμβούλου δεν αποτελεί πλέον διοικητικό
μέτρο, αλλά πειθαρχική ποινή και υπό την έννοια αυτή δεν επιβάλλεται πλέον
αυτοδίκαια, αλλά πρέπει να τηρηθεί η διαδικασία του άρθρου 143 του Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων σύμφωνα με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της
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Επικρατείας 3376/2002, 2323/2002 και 1457/2006 που έχουν εκδοθεί σχετικά
με αυτό το θέμα.
9. Πρέπει να επισημάνω και να τονίσω ότι η συνήθης επαγγελματική εργασία
κάθε δημοτικού συμβούλου, δεν συνιστά λόγο που να αίρει ή να δικαιολογεί
την υποχρέωσή του ως συμβούλου, σύμφωνα με το Συμβούλιο της
Επικρατείας 1908/2002. Πράγμα που σημαίνει την αυξημένη ευθύνη που μας
αναγνωρίζει ο νόμος με το άρθρο 68 κατά την ενάσκηση των καθηκόντων
μας. Γι' αυτό και ο παρών κανονισμός αναφέρεται ειδικότερα στις
υποχρεώσεις των δημοτικών συμβούλων, έτσι ώστε να αποφεύγονται κατά το
δυνατό οι αδικαιολόγητες απουσίες μας, που τελικά αποβαίνουν σε βάρος
τόσο ενός δημοτικού συμβούλου που τυχόν δεν γνωρίζει το νέο νόμο και τις
συνέπειές του, όσο και της εύρυθμης λειτουργίας του Σώματος ως συνόλου.
10. Δημιουργείται με τον υπό έγκριση κανονισμό και αυτοτελής ιστοσελίδα του
Δημοτικού Συμβουλίου ακριβώς για να διευκολύνονται άμεσα όλα τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου στην ενημέρωσή τους και επομένως στη λειτουργία
αυτού.
11. Μέσω αυτής της ιστοσελίδας θα αποστέλλονται άμεσα και με ταχύτητα σε
όλους ανεξαίρετα τους δημοτικούς συμβούλους και στις Παρατάξεις αυτών, οι
προσκλήσεις συνεδριάσεων, οι εισηγήσεις
και οι αποφάσεις που θα
λαμβάνονται και άπαντες θα λαμβάνουν γνώση των πάντων και θα
διασφαλίζεται κατ’ αυτό τον τρόπο η διαφάνεια, η δημοσιότητα των εργασιών
αυτού, όπως και η οικονομία σε περιττά έξοδα και δαπάνες, στις οποίες θα
μπορούσε να υποβάλλεται άνευ λόγου ο Δήμος μας όπως ας πούμε σε χαρτί,
σε μελάνια, σε φωτοτυπίες, σε εργατοώρες και τα λοιπά. Ειδικά σε μία
δύσκολη οικονομική περίοδο όπως ξέρουμε όλοι, που πρέπει η κάθε Υπηρεσία
από την πλευρά της να συμβάλλει στην περιστολή των δαπανών.
12. Η ίδια ευχέρεια και δυνατότητα με τον παρόντα κανονισμό προβλέπεται να
παρέχεται μέσω της ηλεκτρονικής ενημέρωσης και στο τοπικό Τύπο και στα
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, έτσι ώστε να διευρύνεται ακόμη περισσότερο η
διαφάνεια και η δημοσιότητα όλων των εργασιών του Δημοτικού μας
Συμβουλίου.
13. Με το άρθρο 65 του Νόμου "Καλλικράτη" 3852/2010 προσδιορίζονται οι
αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου, αντικαθιστώντας το αντίστοιχο
άρθρο 93 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και συμπληρώνοντάς το με τη
δυνατότητα του Δημοτικού Συμβουλίου να μεταβιβάζει στην Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής αποφασιστικές αρμοδιότητες σχετικές με το αντικείμενο της.
14. Δημιουργείται επίσης με τον κανονισμό αυτό και το θεσμικό διαπαραταξιακό
όργανο Προέδρου, Δημάρχου και όλων των επικεφαλής των Παρατάξεων, που
θα συνεδριάζει ανά τρίμηνο και θα συζητά και θα επιλύει τυχόν προβλήματα
που θα αφορούν τη λειτουργία του Δημοτικού μας Συμβουλίου.
15. Υπάρχει ειδικό κεφάλαιο στο 9ο άρθρο αυτού που αναφέρεται στο
δημοκρατικό αυτοδιοικητικό πολιτικό πολιτισμό, που αναγορεύεται σε βασική
αρχή της εύρυθμης λειτουργίας των συνεδριάσεων του Συμβουλίου μας και
που θα πρέπει να κυριαρχεί οπωσδήποτε στις συνεδριάσεις μας.
16. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των συνεδριάσεών μας είναι αναγκαία
προϋπόθεση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας μας. Οι πολίτες
αναμένουν λύσεις στα προβλήματα και δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να τους
απογοητεύσουμε.
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17. Πέρα όλων των ανωτέρω σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 το
Δημοτικό Συμβούλιο παραμένει το κυρίαρχο όργανο του Δήμου και το βασικό
όργανο με το τεκμήριο αρμοδιότητας εντός του Δήμου.
Σε αυτό το σημείο και αφού ολοκληρώθηκαν οι δικές μου σκέψεις και παρατηρήσεις
επί του "Καλλικράτη", θα ήθελα να κάνω και συγκεκριμένες προτάσεις και
προσθήκες στον υπό κατάρτιση κανονισμό.
1. Στο 11ο άρθρο και συγκεκριμένα στο 3ο κεφάλαιο με τίτλο «Συζήτηση των
εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων» και στη σελ 24 αυτού, θα πρότεινα να
μπει μια προσθήκη άρθρου μετά την παρ. περίπτωση με τον αριθμό 21 «… με
ειδική αφορά στην έννοια του κατεπείγοντος ενός θέματος» και να λάβει
αριθμό 22 και η αναγραφόμενη περίπτωση 22 να γίνει 23. Να αναριθμηθεί. Η
προτεινόμενη συμπλήρωση – προσθήκη στο παραπάνω άρθρο θα ήθελα να
έχει ως εξής: «… Κατεπείγον θεωρείται το θέμα εκείνο όταν από την αναβολή

της συζήτησής του, κινδυνεύουν άμεσα και σοβαρά τα δημοτικά συμφέροντα,
ή η ζωή και η περιουσία των δημοτών». Η λήψη της απόφασης πρέπει να

είναι πλήρως αιτιολογημένη βεβαίως»

2. Στο 13ο άρθρο στο κεφάλαιο περί σύστασης Επιτροπών Δημοτικού

Συμβουλίου, μετά την παρ. περίπτωση με τον αριθμό 2 να προστεθεί παρ. 3
(σελ. 31) με την οποία να ορίζονται ενδεικτικά οι Επιτροπές του Δημοτικού
Συμβουλίου που μπορούν να συγκροτηθούν. Η προτεινόμενη συμπλήρωση προσθήκη στο παραπάνω άρθρο έχει ως εξής: «… Το Δημοτικό Συμβούλιο με

την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, αποφασίζει στα πλαίσια των
αρμοδιοτήτων του και συγκροτεί ενδεικτικά τις παρακάτω δημοτικές
Επιτροπές:
α) τη Δημοτική Επιτροπή Εθελοντικής Προσφοράς Πολιτών για τη διαχείριση
της προστασίας του άλσους, β) τη Δημοτική Επιτροπή Εθελοντικής
Προσφοράς Γυναικών για παιδιά με ειδικές δεξιότητες ΑμεΑ, γ) τη Δημοτική
Επιτροπή για τη διαχείριση των εκδηλώσεων της Πρωτομαγιάς, δ) τη
Δημοτική Επιτροπή καταμέτρησης των χρημάτων που προέρχονται από τα
παγκάρια της δημοτικής Εκκλησίας «Άγιοι Ταξιάρχες» που βρίσκεται στο
νεκροταφείο, ε) τη Δημοτική Επιτροπή Διοργάνωσης και Διαχείρισης
Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Δήμων, στ) τη Δημοτική Επιτροπή
Διοργάνωσης Φεστιβάλ Γειτονιάς ανά δημοτική κοινότητα Φιλαδέλφειας και
Χαλκηδόνος, η) τη Δημοτική Επιτροπή Πολιτικής Προστασίας και
Αντιμετώπισης
Έκτακτων
Συνθηκών
και
Αναγκών.
Σε κάθε περίπτωση το Δημοτικό Συμβούλιο και ανάλογα με τις ανάγκες του
Δήμου, συγκροτεί για όλες τις αντίστοιχες Επιτροπές που έχει ανάγκη ο Δήμος
μας, για την εύρυθμη λειτουργία του ύστερα από εισήγηση πρόταση της
Δημάρχου, του Προέδρου ή του αρμοδίου Αντιδημάρχου, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 70 του Νόμου 3852/2010. Οι Επιτροπές αυτές
λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 101 του Κώδικα Δήμων
και Κοινοτήτων, του άρθρου 70 του Νόμου 3852/2010 και του Νόμου
2690/1999. Σε περίπτωση που γίνει δεκτή η παραπάνω τροπολογία να γίνει
στη συνέχεια και η αναρίθμηση των επόμενων παραγράφων περιπτώσεων του
ιδίου κεφαλαίου.
3. Στο 14ο άρθρο που αναφέρεται στο κεφάλαιο «Δημοτικές Παρατάξεις» και
στο τέλος της παρ. περίπτωση 3 αυτής που βρίσκεται στη σελ. 32 του
κανονισμού, πρέπει να προστεθεί εν συνεχεία της υπ’ αριθμ. 3 παρ.
περίπτωσης και νέα παρ. με αριθμό 4 και η προτεινόμενη από εμένα
συμπλήρωση και προσθήκη έχει ως εξής: «Όταν μια Παράταξη διαγράψει
κάποιο Δημοτικό σύμβουλο ο οποίος είναι μέλος της, την απόφαση αυτή την
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υποβάλλει προς το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου το οποίο οφείλει να
την αναφέρει ενώπιον του συνόλου των μελών του. Καθώς και να την
κοινοποιήσει στον ελεγκτή νομιμότητας. Δεν προβλέπεται από το νόμο η
δυνατότητα προσχώρησης σε άλλη Παράταξη διαγραφέντος ή παραιτηθέντος
μέλους άλλης Παράταξης. Οι σύμβουλοι αυτοί εκπίπτουν αυτοδίκαια των
τυχόν αξιωμάτων που κατέχουν και θεωρούνται ανεξάρτητα μέλη μη
ανήκοντα σε καμία Παράταξη και συνυπολογίζονται πλασματικά βέβαια στα
μέλη της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου».
Τέλος θα ήθελα να προτείνω να δημιουργηθεί ένα ακόμη άρθρο στον Κανονισμό
λειτουργίας μας σχετικά με το θεσμό του Τοπικού Συμβουλίου Νεολαίας και τις

παραπάνω προτάσεις μου βεβαίως θα τις καταθέσω στο Προεδρείο και παρακαλώ να
τις κάνει δεκτές η Ολομέλεια του σώματος. Ευχαριστώ πολύ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τον λόγο έχει από την πλευρά της αντιπολίτευσης, ο ειδικός αγορητής
της πρώτης Παράταξης της Αντιπολίτευσης κ. Κοσκολέτος .
Σ. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ: Κυρία Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου,
κύριοι συνάδελφοι εκπροσωπώντας το Συνδυασμό μας την Παράταξή μας θα ήθελα
να κάνω κάποιες παρατηρήσεις και κάποιες προτάσεις που έχουμε να κάνουμε
πάνω στην εισήγηση που έχουμε πάρει:
Στο 5ο άρθρο στην 3η σελίδα αυτού αναφέρεται ότι «… διαφορετικά και σε κάθε

περίπτωση στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου θα αναρτώνται όλα τα έγγραφα και οι
αποφάσεις …» και τα λοιπά και αυτό δεν έχει γίνει ακόμη, δεν έχει πραγματωθεί

ακόμη αυτό το πράγμα. Δεν αναρτώνται στο site όλα τα έγγραφα και οι αποφάσεις
του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στο 6ο άρθρο στην 1η παρ. στο ζ’ εδάφιο στη 2η παρ. αυτού λέει «… Δεν μπορεί

να υποβληθεί κατά τις ανωτέρω περιπτώσεις αίτημα για το ίδιο θέμα πριν παρέλθει
δίμηνο αφ' ότου εκδόθηκε απορριπτική απόφαση» και συνεχίζει να προστεθεί η λέξη
«αιτιολογημένη»,
απόφαση».

δηλαδή

«αφ'

ότου

εκδόθηκε

αιτιολογημένη

απορριπτική

Στην αμέσως επόμενη σελίδα στην παρ. που έχει τον αστερίσκο το λέω επειδή
δεν υπάρχουν σελίδες, λέει: «… Στις περιπτώσεις αυτές η πρόσκληση μπορεί να
επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί» να αλλάξει η λέξη «μπορεί» και να γίνει «πρέπει».
«Στις περιπτώσεις αυτές η πρόσκληση πρέπει να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την
ίδια μέρα της συνεδρίασης».
Στο 10ο άρθρο στην παρ. 7 το άρθρο 149 του Κώδικα έχει αντικατασταθεί από
το άρθρο 225 του Νόμου 3852/2010 του νόμου "Καλλικράτη" και η προθεσμία αντί
για 10 ημέρες είναι 15.
Στο 11ο άρθρο στην 9η παρ. ο νόμος δεν αναφέρει ότι συνιστά ποινή αφαίρεσης
του λόγου η μη έγκαιρη παράδοση του χαρτιού που ζητάτε τέλος πάντων για τις
εισηγήσεις, δεν προβλέπει ρητά να μην μιλήσει κάποιος εκ των υστέρων. Και
αναφέρω στο άρθρο 67 του 3852 την παρ. 6 η οποία λέει ότι «Με τον κανονισμό
λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου επιβάλλονται πάντως αντίστοιχοι χρονικοί
περιορισμοί για τις αγορεύσεις και τις συζητήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο για το
Δήμαρχο, τους Αντιδημάρχους, τους επικεφαλής των Παρατάξεων, τους ειδικούς
αγορητές και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου», δεν αναφέρονται ρητά χρονικοί
περιορισμοί ότι δεν θα μιλήσει κάποιος εξ αυτών.
Στην παρ. 8 επειδή στη συγκεκριμένη παράγραφο η εισήγηση κατά τη γνώμη
μας είναι ασαφής, καλό θα ήταν να αντικατασταθεί από το άρθρο 67 του Νόμου 3852
την παρ. 6 όπου λέει το εξής: «… Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να
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αποφασίζει μετά από σχετική πρόταση εισήγηση του Προέδρου ή του Δημάρχου…»
νομίζω ότι έχετε το νόμο ή θέλετε να διαβάσω όλο το εδάφιο.

Στο άρθρο 67 παρ. 7 του Νόμου 3852 του Νόμου "Καλλικράτη". Στο 11ο άρθρο
παρ. 8 να αντικατασταθεί γιατί θεωρούμε ότι είναι ασαφές, από το εδάφιο του
άρθρου 67 παρ. 7 του Νόμου 3852.
Στο 11ο άρθρο, στη διαδικασία συζήτησης των θεμάτων ημερήσιας διάταξης,
προτείνουμε να ισχύουν οι χρόνοι που αναφέρονται στον πρότυπο κανονισμό
λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
αριθμός Πρωτοκόλλου 17552/19-3-2008 στη σελ. 12 αναφέρονται οι χρόνοι μέσα
στον πρότυπο κανονισμό. Θεωρούμε ότι καλό θα ήταν να ισχύουν οι ίδιοι χρόνοι.
Παρατηρούμε ότι έχουν συντμηθεί οι χρόνοι στην εισήγησή σας περίπου στο μισό και
κατ’ επέκταση προτείνουμε τα άρθρα 24, 25, 26, 27 και 28 να αντικατασταθούν από
τα αντίστοιχα άρθρα του πρότυπου κανονισμού.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κοσκολέτο συγνώμη επειδή μπαίνουμε σε λεπτομέρειες και καλά
κάνετε. Πέστε επ’ ακριβώς στο Σώμα γιατί σας ρωτάνε σελίδες και άρθρα .
ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ. ανέφερα το εξής ότι προτείνουμε να διαγραφούν οι παρ. 24, 25, 26,
27 και 28 και να αντικατασταθούν από τα αντίστοιχα άρθρα του πρότυπου
κανονισμού.
Στο 11ο άρθρο στην παρ. 29 αναφέρει το εξής «... Κάθε θέμα που θα συζητείται

στις συνεδριάσεις δεν επιτρέπεται να απασχολεί το Δημοτικό Συμβούλιο σε διάρκεια
χρόνου τέτοια, που να ξεπερνά τον εύλογο αναγκαίο και απαιτούμενο χρόνο που
χρειάζεται κάθε θέμα, εξ αιτίας του μεγάλου αριθμού των μελών του Συμβουλίου και
των εισηγητών και ειδικών αγορητών που προεγγράφονται για να μιλήσουν σε ένα
θέμα πριν την έναρξη της συνεδρίασης, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη σημασία του,
σε σημείο που να παρακωλύει τη δημιουργική συζήτηση των θεμάτων και την
αποτελεσματική λήψη των αντίστοιχων αποφάσεων, με ατελέσφορες απρόσφορες
και περιττές επικαλύψεις ομιλητών, με αποτέλεσμα η συζήτηση και η λήψη αναγκαίων
αποφάσεων που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου, να καθίσταται
και ατελέσφορη και ανέφικτη». Αναρωτιόμαστε ποιος θα κρίνει το συγκεκριμένο
πράγμα. Αυτό, φοβόμαστε ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυθαίρετα.

Πρότασή μας είναι να απαλειφθεί η συγκεκριμένη παράγραφος και το 29
μάλιστα και τα 24, 25, 26, 27, 28 και 29.
Στο 11ο άρθρο παρ. 40 δεν προσδιορίζονται οι χρόνοι βάσει του νόμου. Είναι το
ίδιο πράγμα που είπαμε και πριν ότι τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις επί του θέματος
που συζητείται και ορίζεται ο χρόνος στο ένα λεπτό της ώρας. Δεν προορίζονται
βάσει του νόμου όπως αναφέραμε και πριν οι χρόνοι. Δεν προσδιορίζονται βάσει του
νόμου "Καλλικράτη" του 3852.
Στο 11ο άρθρο που μιλάει για το δημοκρατικό αυτοδιοικητικό πολιτικό πολιτισμό
αποτελεί βασική αρχή της εύρυθμης λειτουργίας και ξεκινάει η επαναρίθμηση ξανά
από το 1, το 1 η 1η παρ. λοιπόν κατά τη γνώμη μας πρέπει να παραληφθεί γιατί
επαναλαμβάνεται στις παρ. 3 και 4 και γιατί αφήνει περιθώρια για παρανοήσεις,
παρεξηγήσεις και διενέξεις άνευ λόγου.
Στην παρ. 5 λοιπόν στην αμέσως επόμενη σελίδα αναφέρει το εξής: «… Ο

Πρόεδρος σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 69 του Νόμου 3852/10 μπορεί να
ζητήσει σε περίπτωση μη συμμόρφωσης και την αποβολή κάθε προσώπου που
διαταράσσει τη συνεδρίαση». Ζητούμε να προστεθεί το εξής: «Η αποβολή μπορεί να

ζητηθεί από τον Πρόεδρο μόνο όταν έχει προηγηθεί ρητή σύσταση και πρόσκληση
προς αυτόν που διαταράσσει τη συζήτηση να επανέλθει στην τάξη και αυτός
αρνείται. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αποβολή οποιουδήποτε
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προσώπου από τη συνεδρίαση, πρέπει να καταγραφεί στα πρακτικά και να είναι ειδικά
αιτιολογημένη, με ειδική αναφορά σε αυτήν των λόγων που επέβαλλαν την
αποβολή».
Στο 12ο άρθρο στην παρ. 13 να σβηστεί η τελευταία πρόταση «… Σε διαφορετική
περίπτωση η απόφαση είναι άκυρη» και να αντικατασταθεί με την εξής: «Η απόφαση
που ελήφθη κατά παράβαση των διατάξεων των παρ. 12 και 13 του παρόντος είναι
άκυρη».
Στο άρθρο 12 παρ. 13 η τελευταία πρόταση λέει το εξής: «… Σε διαφορετική
περίπτωση η απόφαση είναι άκυρη». Πρότασή μας είναι να αντικατασταθεί με την

εξής: ««Η απόφαση που ελήφθη κατά παράβαση των διατάξεων των παρ. 12 και 13
του παρόντος είναι άκυρη».
Στο 13ο άρθρο παρ. 4 αναφέρει ότι «… Οι Επιτροπές θα αποτελούνται από 11
έως 13 μέλη» στο άρθρο 70 παρ. 3 του 3852 αναφέρει ότι «… Με απόφαση του

Δημοτικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των
μελών του, είναι δυνατή η καταβολή εξόδων κίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης…»

δεν το συνεχίζω για να μην σας κουράζω, η πρότασή μας είναι η εξής να
προσδιοριστεί ότι δεν θα λαμβάνουν αποζημιώσεις τα μέλη των Επιτροπών αυτών.
Στο 14ο άρθρο στην παρ. 9 προτείνουμε η μία μέρα να γίνει τρεις. Και στην παρ.
10 του ίδιου άρθρου αναφέρεται το εξής: «… Στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του

Δήμου μπορεί να διατεθεί στις δημοτικές Παρατάξεις χώρος και η απαραίτητη
υλικοτεχνική υποδομή για την απρόσκοπτη λειτουργία τους», στο άρθρο 66 παρ. 7 ο
Νόμος 3852 αναφέρει το εξής: «… Για την αποδοτικότερη λειτουργία των δημοτικών
Παρατάξεων η δημοτική Αρχή οφείλει να παραχωρεί σε αυτές κατάλληλα εξοπλισμένο
χώρο, καθώς και γραμματειακή υποστήριξη». Πρότασή μας λοιπόν είναι η

συγκεκριμένη παράγραφος να διατυπωθεί βάσει του νόμου.

Κλείνοντας θα ήθελα να πω τα εξής και θα ήθελα να αναφερθώ στο σύνολο του
Σώματος: εγώ, όπως ακούσατε και πριν είμαι ένας νέος σε όλη αυτή τη διαδικασία και
κατά βάση δεν είναι και νομικός. Αυτά που αντιλήφθηκα διαβάζοντας τη
συγκεκριμένη εισήγηση μου δημιουργούν κάποια ερωτηματικά γύρω από το θέμα
κάποιων αρχών δημοκρατίας. Δημοκρατίας, γύρω από το πώς θα μιλάμε, σε πόσα
λεπτά, ποιος θα διορίζεται να μιλήσει από την κάθε Παράταξη και κυρίως για το αν θα
έχουμε τη δυνατότητα στην ουσία ελευθερίας λόγου. Θέλουμε την ελευθερία του
λόγου γιατί θεωρούμε ότι είναι θεμελιώδης αρχή της δημοκρατίας.
Όπως επίσης και να θεσπιστεί με ευκρίνεια μέσα στον κανονισμό ο τρόπος κατά
τον οποίο θα αποβάλλεται κάποιος από την αίθουσα. Θεωρώ γιατί είναι προσωπική
μου άποψη ότι είναι αρχή της δημοκρατίας το να αποφασίζουμε όλοι μαζί.
Και κλείνοντας εγώ θα ήθελα να πω το εξής: κυρία Δήμαρχε είστε ένας άνθρωπος
ο οποίος έχει αναλάβει τις τύχες της πόλης για 3,5 χρόνια. Εμένα προσωπική μου
ευχή στα 28 μου χρόνια και μη γνωρίζοντας τις διαδικασίες, είναι να μην γίνετε ένας
Χίντεμπεργκ της ιστορίας στη Νέα Φιλαδέλφεια. Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο ειδικός αγορητής της Παράταξης του κ. Κόντου, Πλάτανος Λεύτερης
έχει τον λόγο. Ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, μέλος του Προεδρείου και
ειδικός αγορητής της Παράταξης του κ. Κόντου μίλησε από του βήματος του
Προεδρείου.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι ερχόμαστε σήμερα να αποφασίσουμε
και να συζητήσουμε για τον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Πριν
λάβουμε την απόφαση και μάλιστα ακούστηκε από τους διάφορους ομιλητές ότι ο
νόμος "Καλλικράτης" κατά κόρον προβλέπει το δημιουργικό διάλογο. Συμφωνώ
απόλυτα.
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Διαφωνώ όμως στο εξής: αντί να είχαμε τόσο χρονικό διάστημα και να κάνουμε τις
παρατηρήσεις, από την αρχή αν πραγματικά προβλεπόταν ο δημιουργικός διάλογος
και ο κανονισμός ήταν γραμμένος στα πρότυπα του κανονισμού λειτουργίας, τότε θα
είχαμε ξεφύγει όλα αυτά και θα είχαμε τελειώσει και πολύ σύντομα.
Παρ' όλα αυτά ενώ στο τέλος του κανονισμού λειτουργίας αναφέρεται ο
Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας, ποτέ μέχρι σήμερα δεν συνήλθε το
Προεδρείο να συζητήσει και να συναποφασίσει για τον κανονισμό λειτουργίας, ως
όφειλε. Ήρθαμε εδώ να αποφασίσουμε και να συζητήσουμε για ένα κανονισμό, που
πραγματικά δεν έχουμε λάβει γνώση.
Άρα ο κανονισμός ευθύς εξ αρχής δεν διέπεται από τις αρχές του πρότυπου
κανονισμού, αλλά είναι προεδρικός κανονισμός. Δεν θα πω περισσότερα, θα μπω
στις επιμέρους παρατηρήσεις:
Σελίδα 9 στο άρθρο 6 λέει «… Ο Πρόεδρος με πρόσκλησή του φροντίζει η
πρόσκληση των συνεδριάσεων να αποστέλλεται εκτός από τους δημοτικούς
συμβούλους υποχρεωτικά στη Δήμαρχο που συμμετέχει στις συζητήσεις …» και τα
λοιπά «… και δεν προβλέπεται στα τοπικά Συμβούλια μόνο τους Προέδρους». Η
πρότασή μου είναι να προβλέπεται και στα μέλη των τοπικών ή κοινοτικών
Συμβουλίων, για να γνωρίζουν.
Στη σελ. 9 αναφέρει στο κάτω - κάτω μέρος και λέει ότι «… Ο Πρόεδρος
φροντίζει για την ομαλή διεξαγωγή των συνεδριάσεων». Όταν ο Πρόεδρος δεν
φροντίζει –θέτω εγώ το ερώτημα- για την ομαλή διεξαγωγή των συνεδριάσεων και
παρεμβαίνει, ποιος φροντίζει λοιπόν για την ομαλή διεξαγωγή των συνεδριάσεων; Η
πρότασή μου είναι το Προεδρείο.
Συνεχίζω στη σελ. 11 Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου διαβάζω: «.. Ο
Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου πριν την έναρξη της συνεδρίασης του
Συμβουλίου συγκεντρώνει από τους επικεφαλής των δημοτικών Παρατάξεων και
παραδίδει στον Πρόεδρο τις δηλώσεις του άρθρου 67 παρ. 6 του Νόμου 3852/2010
με τους εισηγητές και τους ειδικούς αγορητές συμβούλους της πλειοψηφίας…» δεν το

διαβάζω όλο. Ο νόμος λοιπόν κύριοι συνάδελφοι δεν λέει αυτό. Το άρθρο 67 παρ. 6
του Νόμου 3852 λέει το εξής: «… Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου προσκαλείται ο
Δήμαρχος …» και τα λοιπά δεν χρειάζεται να το διαβάσω όλο και λέει: «… οι
επικεφαλής των Παρατάξεων και οι ειδικοί αγορητές ανά θέμα». Δεν λέει πουθενά
εισηγητές. Την εισήγηση κύριοι συνάδελφοι την κάνει ο Πρόεδρος ή το Προεδρείο.
Όχι ειδικοί εισηγητές. Αυτό είναι επινόηση πάλι του Προέδρου.
Συνεχίζω στη σελ. 18 στο άρθρο 9ο στο κάτω - κάτω

μέρος λέει ότι «… Τα
πρακτικά των Δημοτικών Συμβουλίων βιβλιοδετούνται και εκτός από το αρχείο από
ένα αντίγραφο», η πρότασή μου είναι «και από ένα αντίγραφο να δίνεται στις

Παρατάξεις». Στη σελ. 21 και στη 19 αν δεν κάνω λάθος κάπου εκεί αναφέρεται το
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, εγώ προτείνω να δίνονται και εγγράφως στις Παρατάξεις.

Επειδή γίνεται πολύς λόγος για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για εξοικονόμηση
χρημάτων και τα λοιπά, έχω να πω στο Σώμα το εξής: εάν πραγματικά διεπόμασταν
από την εξοικονόμηση χρημάτων, προς τι το σημερινό Συμβούλιο; Πριν 5 μέρες
είχαμε Δημοτικό Συμβούλιο. Κάθε Δημοτικό Συμβούλιο έτσι χοντρικά μιλάω, στοιχίζει
γύρω στις 3.000 ευρώ. Με 3.000 ευρώ κύριοι συνάδελφοι παίρναμε τα αντίγραφα
όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι.
Συνεχίζω στη σελ. 23 στο άρθρο 10ο έχει τονιστεί και από τους άλλους
συναδέλφους για το χρόνο, εγώ θα πρότεινα να εφαρμόζεται η αρχή της ισονομίας,
αν πραγματικά θέλουμε να μιλάμε επί ίσοις όροις και το χρονικό διάστημα του ενός
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και του τριλέπτου θεωρώ ότι είναι πολύ μικρό. Μέχρι που να ανοίξει το μικρόφωνο ο
άλλος, πέρασε το ένα λεπτό! Τουλάχιστον τα πέντε λεπτά, για να μην πω τα επτά.
Σελ. 27 στο άρθρο 10 πιο πάνω από εκεί που λέει «Γενικές αρχές… με την
εξάντληση του θέματος κατά τα ανωτέρω ο Πρόεδρος θέτει το θέμα στην Ολομέλεια
του Δημοτικού Συμβουλίου προς ψήφιση και έγκρισή του και ακολουθεί η
ψηφοφορία με ανάταση της χειρός», εγώ προτείνω να γίνεται με ονομαστική
ψηφοφορία να γράφεται και στα πρακτικά. Με ανάταση της χειρός δεν ξέρουμε ποιος
ψηφίζει και ποιος δεν ψηφίζει. Το χέρι πάνω το χέρι κάτω, μπορεί να γίνεται αυτή η
κίνηση.
Στη σελ. 28 στο άρθρο 11 παρ. 1 εκεί που λέει «φράσεις, λέξεις υπονοούμενα και
λοιπές εκφράσεις που συνοδεύουν…» και τα λοιπά, λέει «.. Ο Πρόεδρος τηρεί τη
διαδικασία χωρίς χαρακτηρισμούς που πρέπει να αποφεύγονται…». Ρωτώ εγώ: εάν ο
Πρόεδρος απευθύνει χαρακτηρισμούς τότε τι πρόβλεψη υπάρχει από το Σώμα.
Τελειώνοντας εγώ προσωπικά και η Παράταξή μου με τις παρατηρήσεις που θα
κάνει και ο κ. Κόντος θα ήμασταν σύμφωνοι να ψηφίσουμε τον κανονισμό γιατί
ξεκινώντας θα θέλαμε πραγματικά να λειτουργήσουμε σωστά, εάν οι παρατηρήσεις
γίνουν αποδεκτές εγώ συμφωνώ και με τις υπόλοιπες παρατηρήσεις που έγιναν όλων
των συναδέλφων, τότε λοιπόν είμαστε σύμφωνοι. Σε αντίθετη περίπτωση θα
απέχουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής της Παράταξης του κ. Βαλασσά.
Β. ΒΑΛΑΣΣΑΣ: «Λαϊκή Συσπείρωση» Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε
Πρόεδρε, κυρία Δήμαρχε ερχόμαστε σήμερα να προσαρμόσουμε τον κανονισμό
λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου μας, στον αντιδραστικό για μας νόμο
3852/2010 το νόμο "Καλλικράτη".
Γίνεται και με τον κανονισμό μια προσαρμογή της τοπικής Διοίκησης πια για μας
στις ανάγκες της αγοράς. Στο άρθρο 4 παρ. 7 αναφέρεται ότι κατά την άσκηση το
Δημοτικό Συμβούλιο των αρμοδιοτήτων του, λαμβάνει υπόψη τις εθνικές,
περιφερειακές και ευρωπαϊκές πολιτικές. Μα αυτές οι πολιτικές δεν είναι αυτές που
έχουν οδηγήσει την κατάσταση σήμερα που βιώνει ο λαός μας και σε τοπικό επίπεδο;
Από την πρώτη συνεδρίαση και κατά την εκλογή του Προεδρείου και των δυο
Επιτροπών, καταγγείλαμε κατά την εκλογή του Προεδρείου την παντοδυναμία του
Προέδρου και τη θέσπιση διακοσμητικών θέσεων του Αντιπροέδρου και του
Γραμματέα. Γι' αυτό και δεν διεκδικήσαμε θέση και ψηφίσαμε λευκό.
Καταγγείλαμε επίσης τη διαδικασία της διαβούλευσης του συνόλου της
Αντιπολίτευσης κατά την εκλογή των μελών των Επιτροπών. Επικεντρώνοντας θα
θέλαμε να ζητήσουμε ουσιαστική λειτουργία του Προεδρείου –αναφέρθηκε και από
άλλους συναδέλφους εδώ την αίθουσα- απρόσκοπτη εισαγωγή θεμάτων προς
συζήτηση από τις δυνάμεις της Αντιπολίτευσης και εδώ θα ήθελα να πω ότι η
πλειοψηφία θα πρέπει και έχει την υποχρέωση να διασφαλίσει την εισαγωγή θεμάτων
προς συζήτηση, χωρίς προσκόμματα και τρίτον εμπόδια και ασφυκτικά πλαίσια στις
τοποθετήσεις.
Δεν θα αναφερθώ αναλυτικά στα επιμέρους άρθρα. Επειδή γίνεται φανερό ότι για
τη φιλοσοφία του κανονισμού δεν συμφωνούμε, θα καταψηφίσουμε τον κανονισμό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Μάλλιος έχει τον λόγο.
Κ. – Α. ΜΑΛΛΙΟΣ: Το έχω ξαναπεί, δυστυχώς η αντίληψη που κυριάρχησε στην
εφαρμογή του "Καλλικράτη", εφαρμόστηκε και στην περίπτωση εδώ του κανονισμού.
Ο "Καλλικράτης" θεσμοθετήθηκε στη χώρα, χωρίς διαβούλευση. Και εδώ γίνεται μια
διαβούλευση δυο τριών ωρών όπως απόψε, αν το χαρακτηρίσουμε έτσι, χωρίς
ουσιαστική συζήτηση πάνω στα θέματα.
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Θα έπρεπε κατά τη γνώμη μου ο κανονισμός να δοθεί πριν από 10 μέρες αν όχι
15, να συζητήσουμε με την πλειοψηφία οι Παρατάξεις, να δώσουμε τις παρατηρήσεις
μας, να αναλύσουμε τα ζητήματα και να βρούμε ένα κεντρικό και να συμφωνήσουμε
κατά το δυνατό όσο γίνεται στα περισσότερα.
Κατ' αρχήν αυτά που άκουσα από τους προηγούμενους ομιλητές δεν διαφωνώ,
απλώς θέλω να επισημάνω κι εγώ ορισμένα πράγματα, παρά το ότι πιστεύω ότι
ο τρόπος με τον οποίο θα περάσει τελικά αυτός ο κανονισμός, δεν είναι ο σωστός.
Στη σελ. 4 στο 4ο άρθρο και στο Νο 4 αγνοεί ο κανονισμός θέματα υγείας στην
πόλη και κυρίως θέματα προληπτικής ιατρικής, πρόληψης. Θα πρέπει να προστεθεί
στο 4, εκεί που ασχολείται με παιδεία, νεολαία, τρίτη ηλικία, εθελοντισμό, πολιτισμό
και τα λοιπά, δεν μπορεί να μην ενδιαφέρεται για περιπτώσεις υγείας στην πόλη.
Στη σελ. 7 στο άρθρο 5 εκεί που λέει «… Επιδίδεται έντυπα στους συμβούλους ή
γνωστοποιείται», θα πρέπει να πάει ένα «και». Δεν πρέπει να μπει το διαζευκτικό, δεν
θα πρέπει να σταματήσουμε να στέλνουμε και γραπτώς τις προσκλήσεις.

Στο ίδιο άρθρο στη σελ. 8 αναφέρεται ότι μπορούν να θέσουν θέμα για συζήτηση
25 πολίτες. Δεν διαφωνώ, είναι σωστό. Όμως στους δημοτικούς συμβούλους πρέπει
να είναι 11 το 1/3 αναφέρεται και στους δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας
πρέπει να είναι 13. Αυτό τι σημαίνει; Ότι μια Παράταξη δεν μπορεί να θέσει ένα
θέμα, ενώ 25 άτομα και πολύ σωστά αναφέρεται, μπορούν να θέσουν ένα θέμα για
συζήτηση.
Στο ίδιο άρθρο εκεί που λέει για πριν από τη συνεδρίαση πρέπει πραγματικά όχι
μία μέρα, αλλά τρεις μέρες θα πρέπει να δίνονται τα θέματα για να μπορούμε να τα
συζητήσουμε. Είναι στην 9 σελ. στην 3η κουκίδα. Και στην 5η κουκίδα δεν
αναφέρεται πως παίρνουν τον λόγο οι δημότες. Κάτι, που δεν το έχω δει μέσα σε όλο
τον κανονισμό. Δεν αναφέρονται οι δημότες - ομιλητές. Θα πρέπει να μπει σε μια
παράγραφο.
Στη σελ. 13 υπάρχουν και σε άλλα σημεία το 3, 4, 5, 6 είναι επανάληψη, πάρα
πολλά σημεία μέσα στον κανονισμό επαναλαμβάνονται όπως και στη σελ. 14 στο β,
στο γ', παρακάτω στο 8, στο 9 και στο β εκεί που λέει «αν ο σύμβουλος δεν κατοικεί
στην έδρα του Δήμου» νομίζω ότι μάλλον προστέθηκε θα πρέπει να μπει «Νέα
Φιλαδέλφεια και Νέα Χαλκηδόνα». Και στη σελ. 16 υπάρχει πάλι επανάληψη
παραγράφου.
Ζητώ συγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά βλέπετε ότι όλα αυτά θα μπορούσαν
ήδη να είχαν συζητηθεί σε μια σύσκεψη των Παρατάξεων όπως πολύ σωστά
προβλέπει σε κάποιο σημείο ο κανονισμός. Εδώ είναι τα 3 λεπτά συζήτηση, στον
προηγούμενο κανονισμό που έχει υπογράψει και τον έχω ο κ. Παυλόπουλος
προέβλεπε 7 λεπτά και 5, τώρα μειώνονται. Είναι λίγα και θα πρέπει να αυξηθούν.
Σε κάποιο σημείο αναφέρεται ότι δεν επιτρέπονται οι δευτερολογίες. Στη σελ. 24
βάζει ότι υπάρχει η δυνατότητα δευτερολογίας των δημοτικών Παρατάξεων. Θα
πρέπει να ελεγχθεί ποιο από τα δυο ισχύει γιατί δεν μπορεί στη μια να μην
προβλέπεται και στην άλλη να προβλέπεται.
Στη σελ. 28 στο Νο 3 πάλι το ίδιο πράγμα «… ο δημοτικός σύμβουλος οφείλει και
υποχρεούται». Ή οφείλει, ή υποχρεούται. Και στο 5 «… Ο Πρόεδρος σύμφωνα με την
παρ. 1 του άρθρου 69 μπορεί να ζητήσει σε περίπτωση μη συμμόρφωσης και την
αποβολή κάθε προσώπου που διαταράσσει τη συνεδρίαση». Εδώ θα πρέπει να
προστεθεί «μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου».

Και βέβαια στη σελ. 29 η πρώτη σειρά «Ο Πρόεδρος μπορεί να αποβάλλει από την
αίθουσα καθένα από αυτούς που διαταράσσει την τάξη ή παρακωλύει» και εδώ θα
πρέπει να έχει γνώμη το Δημοτικό Συμβούλιο. Στη σελ. 30 στο Νο 15 «… Οι
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δημοτικοί σύμβουλοι έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση…» δεν αναφέρεται
πότε, πόσο πιο μπροστά, τι χρονικό όριο. Την τελευταία στιγμή; Κάποιος χρόνος πιο
μπροστά χρειάζεται να λαμβάνουν γνώση.

Στη σελ. 33 στο 9 «… Ειδικότερα με ευθύνη του Προέδρου …» νομίζω ότι πρέπει
να το είπε και κάποιος άλλος ομιλητής, η μία μέρα είναι πάρα πολύ λίγο. Θα πρέπει να
είναι περισσότερο. Τρεις μέρες. Θα πρέπει κανείς να μπορεί να διαβάσει τα πράγματα.
Βέβαια υπάρχουν μερικά πράγματα τα οποία δεν αφορούν το Δημοτικό Συμβούλιο και
δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να τα πω αναλυτικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο υπεισέρχεται
και σε πράξεις που αφορούν τη Δήμαρχο, η οποία αποτελεί την εκτελεστική εξουσία
του Δημοτικού Συμβουλίου.
Για τους πολίτες θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφερθεί το δικαίωμα λόγου. Θα
πρότεινα, αν μιλούσα από την αρχή, αναβολή του θέματος. Αν συμμετείχα σε κάποια
Επιτροπή πριν 10 μέρες από τη συζήτηση και λαμβάνονταν ορισμένες από τις
επισημάνσεις όλων μας υπόψη, θα το ψήφιζα. Τώρα βρίσκομαι σε δύσκολη θέση να
μπορώ να το ψηφίσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δημήτρης Κανταρέλης ειδικός αγορητής της πλειοψηφίας έχει τον
λόγο.
Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι εγώ δεν θα σας κουράσω καθόλου
με παρατηρήσεις επί παραγράφων, άλλωστε νομίζω ότι τα περισσότερα έχουν
επισημανθεί. Θα εκφράσω μόνο δυο τρεις σκέψεις σχετικά με τον κανονισμό που
έρχεται σήμερα προς ψήφιση.
Θα ήθελα να πω κατ' αρχήν ότι ο κανονισμός αυτός έρχεται σε μια συγκυρία η
οποία βάζει πολύ ψηλά τον πήχη τόσο σε θέματα υψηλής τεχνολογίας, όσο και σε
θέματα δημοκρατίας. Θεωρώ ότι ο κανονισμός λειτουργίας που προτείνεται είναι προς
την κατεύθυνση της αναβάθμισης του ρόλου και της σημασίας του οργάνου μας, του
Δημοτικού Συμβουλίου μας.
Τρεις νομίζω είναι οι βασικοί πυλώνες, δεν θα σας κουράσω καθόλου, τρεις
σκέψεις μόνο να καταθέσω. Το Δημοτικό Συμβούλιο για να είναι χρήσιμο και να
επιτελεί το ρόλο του θεωρώ ότι σε τρία βασικά ζητήματα θα πρέπει να επικεντρωθεί:
στη δημοσιότητα, στην αποτελεσματική λειτουργία λειτουργικά δηλαδή να έχει τη
λειτουργικότητα και φυσικά στην ελκυστικότητά του ως προς την κοινωνία.
Μέσω του κανονισμού λειτουργίας του συγκεκριμένου θεωρώ και θα διαφωνήσω
με τον συνάδελφο της Αντιπολίτευσης κ. Κοσκολέτο, ότι πιθανό τα λεπτά όντως καλό
θα ήταν να είναι περισσότερα και τα λοιπά, αλλά η χρονική διάρκεια συζήτησης των
θεμάτων επιτρέψτε μου, διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του Δημοτικού
Συμβουλίου, διότι αν μπαίνουμε σε ατέρμονες συζητήσεις επί θεμάτων,
καταλαβαίνετε ότι εν τέλει δεν επιτελούμε και το ρόλο μας. Σύμφωνοι, πιθανό τα 3
να γίνουν 5 όπως σωστά είπατε, αλλά και πρέπει κάπου να υπάρχει ένα όριο.
Δηλαδή ναι μεν, αλλά για να επιτελούμε το στόχο μας, τον σκοπό μας για να
λειτουργεί η δημοκρατία καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να μπορούμε να τη
διαφυλάξουμε κιόλας. Θεωρώ ότι βάσει του νέου νόμου και του νέου κανονισμού που
έρχεται σήμερα, επιχειρείται μια σύγκλιση της λειτουργίας του δικού μας Δημοτικού
Συμβουλίου με τη λειτουργία του Κοινοβουλίου. Βλέπετε ότι υπάρχουν πάρα πολλά
κοινά στοιχεία και θεωρώ ότι πραγματικά υπάρχει μια σύγκλιση, επιχειρείται μια
σύγκλιση και νομίζω ότι το Κοινοβούλιο που τέλος πάντων τόσα χρόνια λειτουργεί και
είναι η κοιτίδα της δημοκρατίας μας, είναι ο απώτερος στόχος αυτής της σύγκλισης.
Όσον αφορά το θέμα της δημοσιότητας πραγματικά προβλέπονται σε πάρα
πολλά άρθρα, στο 9, στο 10, το 5 οι αναρτήσεις όλων των αποφάσεων στην
ιστοσελίδα του Δήμου, ούτως ώστε ο κάθε δημότης να έχει πρόσβαση στο τι
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αποφασίζουμε, για να μπορεί να έχει καλύτερη, ασφαλέστερη και άμεση κρίση των
πραγμάτων αυτών, που αποφασίζουμε, των θεμάτων που συζητάμε και
αποφασίζουμε.
Όσον αφορά την ελκυστικότητα που είπα, που είναι ένας από τους τρεις πυλώνες
που σημείωσα πριν, θεωρώ ότι με τις Επιτροπές που θεσπίζουμε μπαίνοντας δημότες
σε αυτή τη διαδικασία των Επιτροπών, θεωρώ ότι εξασφαλίζεται κατά ένα μέρος και
η ελκυστικότητα εν τέλει της όλης διαδικασίας μας.
Άρα εξασφαλίζοντας δημοσιότητα, ελκυστικότητα και βέβαια αποτελεσματική
λειτουργία βάσει των κανόνων που είπαμε, θεωρώ ότι πράγματι επιτελεί ο
κανονισμός αυτός λειτουργίας το σκοπό του και είμαι υπέρ του κανονισμού και θα
έλεγα ότι όλοι μας πρέπει να ψηφίσουμε τον συγκεκριμένο κανονισμό λειτουργίας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Κοσμά ειδική αγορήτρια της Παράταξης κ.Κόντου έχει τον λόγο.
Σ. ΚΟΣΜΑ: Κύριοι συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε πραγματικά ακούστηκαν πάρα πολλές
σημαντικές επισημάνσεις και προσθήκες στον κανονισμό λειτουργίας που πρέπει να
είναι δημοκρατικός, κοινωνικός, ανοιχτός και δημιουργικός. Αυτό είναι εξάλλου και το
πνεύμα του "Καλλικράτη". Βέβαια χωρίς να θέλω να κάνω αρνητική αντιπολίτευση,
εγώ θα επισημάνω τον χρόνο που δίνεται στους δημοτικούς συμβούλους, δηλαδή τα
3 λεπτά να γίνουν 5 γιατί μην ξεχνάμε ότι η αντιπολίτευση και οι πολίτες μπορούν να
εκφραστούν μόνο μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Με πάρα πολύ χαρά άκουσα τις προσθήκες από την συνάδελφο δεσποινίδα
Παπαλουκά όσον αφορά τον εθελοντισμό. Γιατί πραγματικά επί των ημερών μας
αναπτύχθηκε η αξία του εθελοντισμού και στα παιδιά με ειδικές ανάγκες και στην
Πολιτική Προστασία και πιστεύω αυτές οι προσθήκες που αναφέρθηκαν, είναι ό,τι πιο
θετικό αφορά την κοινωνική δομή που έχει ο κανονισμός λειτουργίας για τον
"Καλλικράτη". Αυτά κ. Πρόεδρε, με τις επισημάνσεις που είπαμε, θα είμαι κι εγώ
θετική αρκεί να τις δεχτείτε. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ. Τον λόγο έχει ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου ο κ. Κοπελούσος , ο οποίος μίλησε και αυτός από του βήματος του
Προεδρείου.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Κυρία Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι του
Δημοτικού Συμβουλίου βεβαίως άλλα πράγματα θα είχα να πω τη στιγμή εκείνη που
θεώρησα ότι θα βοηθούσαν τη διαδικασία και τώρα αναγκαστικά αλλάζω το πλάνο
μου. Ακούστηκαν ό,τι ακούστηκαν, σημασία έχει ένα. Ότι θα μπορούσε η διαδικασία
από τη μεριά τη δική μας να ήταν ακόμη ευκολότερη, αν ο κ. Πρόεδρος δυο φορές
μου τηλεφώνησε και μου ζήτησε να συναντηθούμε και να συζητήσουμε για το θέμα
του κανονισμού και το ίδιο έκανα και στο Γραμματέα.
Αυτό δεν έγινε. Και το λέω αυτό για τη βασική διευκόλυνση, γιατί θα μπορούσαμε
να είχαμε κάνει κάποιες διαβουλεύσεις, να έχει ακούσει τη δική μας μεριά. Βέβαια
είχαμε αγορητή δεν είχαμε πρόβλημα, αλλά θα μπορούσαμε να διευκολύνουμε ακόμη
περισσότερο το Δημοτικό Συμβούλιο.
Το λέω αυτό διότι άμα το ίδιο το Προεδρείο δεν μπορεί να συνεργαστεί μεταξύ
του, δεν μπορώ να καταλάβω πως στη συνέχεια θα μπορέσουμε 33 άνθρωποι συν
αυτοί που μας παρακολουθούν, που τους δίνει το δικαίωμα ο νόμος να πάρουν τον
λόγο μετά από τους δημοτικούς συμβούλους, πως είναι δυνατό να συνεννοηθούμε.
Το λέω αυτό για τον εξής λόγο: αν πάρω παράδειγμα, θα μιλήσω γενικά, από τα
3 Δημοτικά Συμβούλια τα οποία κάναμε μέχρι σήμερα δεν θα πιάσω τα δυο πρώτα θα
πιάσω το τελευταίο εγώ, όπως γνωρίζετε όλοι σας είμαι ένας άνθρωπος που έχω πολύ
μεγάλη εμπειρία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και έχω περάσει από όλα τα μετερίζια της
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Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αντιπρόεδρος έχω ξανακάνει και δημαρχιακή Επιτροπή και
με πολλούς συναδέλφους από τη Χαλκηδόνα που βρίσκονται εδώ έχω συνεργαστεί
και θα έλεγα άριστα, αλλά παίρνω το τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο γιατί αυτά που
γνώρισα στο ένα αυτό και ελπίζω στη συνέχεια να μην τα δούμε…
Επωφελούμαι της ευκαιρίας να πω ότι το Προεδρείο, γενικά το Προεδρείο πρέπει
επειδή είναι και η βιτρίνα αν θέλετε του Δημοτικού μας Συμβουλίου όλο το Δημοτικό
Συμβούλιο είναι βιτρίνα, αλλά αν θέλετε το Προεδρείο είναι εκείνο που πρέπει να δίνει
τα παραδείγματα για οτιδήποτε προκύπτει μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Το Προεδρείο δεν νομίζω ότι στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο μας έδειξε τα
δείγματα αυτά, με αποτέλεσμα να φτάσουμε, είναι για εμένα πρωτόγνωρο
τουλάχιστον αλλά νομίζω και για τους συναδέλφους που προέρχονται από τη Νέα
Χαλκηδόνα -τώρα είναι Χαλκηδόνα – Φιλαδέλφειας από την εμπειρία μου μιλώ και για
εκείνους- να ακούμε από το ακροατήριο κάποια γιουχαρίσματα και ας μου επιτραπεί η
λέξη.
Είναι ανεπίτρεπτο αυτό να συμβαίνει. Αλλά αυτό γιατί συμβαίνει; Γιατί συνέβη αν
θέλετε και ας ελπίσουμε να μην ξανασυμβεί. Διότι εμείς οι ίδιοι του Προεδρείου
δώσαμε το δικαίωμα. Εμείς οι ίδιοι δώσαμε το δικαίωμα! Και το λέω αυτό με
παραδείγματα. Όταν ομιλούν οι Αντιδήμαρχοι στα συγκεκριμένα δικά τους θέματα και
διακόπτονται και γίνεται ένας φαύλος κύκλος, όταν παίρνουν το λόγο οι επικεφαλής
των Παρατάξεων και διακόπτονται και γελάει απ' έξω ο κόσμος και γελάμε και μεταξύ
μας αν θέλετε. Δεν έχω καμία πρόθεση και θέλω να είμαι ξεκάθαρος να ρίξω μομφή
σε καμία περίπτωση, σέβομαι τον Πρόεδρο πρέπει να τον σέβομαι πρέπει να τον
σεβόμαστε, αλλά να είμαστε και προσεκτικοί να μην δίνουμε δικαιώματα.
Και αν θέλετε, κ. Πρόεδρε απευθύνομαι σε εσάς, γνωριζόμαστε πολλά χρόνια
έχουμε περάσει από πολλά μετερίζια μαζί και από αθλητικούς Συλλόγους, προέδρους
Αντιπροέδρους και τα λοιπά, θα πρέπει –και δεχτείτε το, ντρέπομαι αλλά θέλω να το
δεχτείτε- να αλλάξετε ένα τρόπο τη διεύθυνσης της διοίκησης. Τα λέω ξεκάθαρα και
τα λέω από την αρχή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μου επιτρέπετε να σας διακόψω για ένα λεπτό;
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Βεβαίως κανένα πρόβλημα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επειδή είπατε να σεβόμαστε τη διαδικασία, μιλάτε για 15 λεπτά.
Προσέξτε, έχουμε ένα θέμα απόψε στην ουσία, το συζητάμε 2 ώρες ακόμη δεν
τελειώσαμε, φανταστείτε να είχαμε 20 θέματα, αν θα βγάζαμε αποφάσεις για τις
αναγκαιότητες της πόλης ή θα λέγαμε 5 και 3 και 8 και 15 λεπτά;
Έτσι λοιπόν επαναλαμβάνω είναι πολύ εύκολο να λέμε τα 5 , τα 3 και τα 8 λεπτά ,
έχει ειδική αναφορά αγαπητέ Πρόεδρε ο "Καλλικράτης" στους κώδικες που λένε
πολλά και αναλύονται στο κανονισμό, που λέει ναι μεν τότε επί Παυλόπουλου ότι
ήταν 21 τα μέλη των Συμβουλίων , ενώ σήμερα είναι 33 και έχουμε κι άλλους δυο.
Και γι' αυτό ακριβώς βάζει και χρονικούς περιορισμούς. Έτσι λοιπόν κι εσείς
παρασυρθήκατε από καλοσύνη, τελειώνετε για να πάμε στην ουσία της διαδικασίας.
ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ .Επειδή μιλάμε για τον κανονισμό λειτουργίας κ. Πρόεδρε, γι' αυτό
και αναφέρομαι σε όλα αυτά που αναφέρομαι διότι έχουν σχέση αυτά. Δεν είναι
εκτός από το θέμα αυτό το οποίο συζητάμε.
Θέλω να κλείσω και να απευθυνθώ σε εσάς και να πω ότι από τη θέση αυτή δεν
θέλω να μας βλέπετε ως γλάστρα. Είμαι λίγο κάθετος από την πρώτη στιγμή, για να
μην έχουμε στη συνέχεια πράγματα, τα οποία δεν θα πρέπει, θα είναι εκτός
πραγματικότητας. Δεν θα μας βλέπετε λοιπόν εδώ ως γλάστρα. Διότι εάν βλέπετε σα
γλάστρα, είμαστε μια όμορφη γλάστρα, αλλά είμαστε γλάστρα χωρίς περιεχόμενο.
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Αυτό, να το λάβετε υπόψη σας. Χωρίς περιεχόμενο ανθού μέσα, αλλά έχει
περιεχόμενο.
Ίσως να ακούστηκαν κάποια πράγματα αλλά έπρεπε και αυτά να ειπωθούν. Θα
είχα πολλά περισσότερα να πω, αλλά εύχομαι να μην μου δοθεί το δικαίωμα να
ξανασυζητήσω τέτοια πράγματα. Η Διοίκηση, το Προεδρείο να κάνει αυτό που πρέπει
να κάνει, να κρατάει το επίπεδο εκεί που πρέπει να το κρατάει και να μην δίνουμε
δικαιώματα ούτε ψιθύρων, ούτε για γέλια. Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οι επικεφαλής των Παρατάξεων για να κλείσουμε κατά την σειρά της
εκλογής τους . Ο κ. Τομπούλογλου έχει πρώτος τον λόγο.
Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Θέλησα να μιλήσω στο τέλος γιατί νομίζω ότι τώρα
διαμορφώνεται το κλίμα μέσα στο οποίο πρέπει να ψηφίσουμε τον κανονισμό
λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Κατ' αρχήν θέλω να κάνω μια παρατήρηση:
αντιληφθήκαμε όλοι ότι ο κανονισμός εισάγεται με μεγάλη προχειρότητα, με
αναριθμητισμούς, με παραλείψεις, με λάθη. Και θέλετε σε μία συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου, όπως αυτή, οι 33 δημοτικοί σύμβουλοι ή όσοι παρίστανται
τέλος πάντων να συγκρατήσουν τις επισημάνσεις που έγιναν, τις προτάσεις που
έγιναν και στη συνέχεια να ψηφιστεί ο κανονισμός. Θεωρώ ότι αυτό είναι ανέφικτο.
Η διαδικασία που προτείνουμε είναι: σήμερα έγινε μια αρκετά σημαντική και
γόνιμη συζήτηση. Η πρότασή μας είναι να συγκροτηθεί μια Επιτροπή υπό την
προεδρία του Προέδρου φυσικά του Δημοτικού Συμβουλίου, με συμμετοχή των
Παρατάξεων που επιθυμούν να ψηφίσουν τον κανονισμό και να συμμετέχουν στη
διαδικασία, ώστε ο κανονισμός αυτός να είναι λειτουργικός, δημοκρατικός και
σύγχρονος. Και όχι σε μεγάλο χρονικό διάστημα, μέσα σε 10 ή 15 μέρες το
διαμορφωμένο κείμενο με τις παρατηρήσεις των συναδέλφων και της πλειοψηφίας
και της μειοψηφίας, όπως έχουν διατυπωθεί, να έρθει προς τελική ψήφιση.
Δεν επείγει τόσο τρομερά να ψηφίσουμε σήμερα ένα κανονισμό, που κανείς μας
αν ερωτηθεί, δεν ξέρει τι θα ψηφίσει, ποιες προτάσεις θα τεθούν σε ψηφοφορία,
ποιες διαδικασίες θα ακολουθηθούν για το κάθε άρθρο, ποιες από τις σκέψεις που
έχουν διατυπωθεί ως προτάσεις θα γίνουν δεκτές.
Αν θέλετε να ψηφίσετε ένα κανονισμό απλά για να τον ψηφίσετε, μπορείτε να το
κάνετε έχετε την πλειοψηφία. Αλλά δεν θα έχετε τη συναίνεση της Αντιπολίτευσης
όμως.
Και να σας πω ένα χαρακτηριστικό κ. Πρόεδρε. Πάτε πίσω πάτε πάρα πολύ πίσω
με τον κανονισμό. Όταν ο Παυλόπουλος στις 19 Μαρτίου του 2008 εκπόνησε τον
πρότυπο κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου που και ο νόμος αυτός ο
καλλικρατικός νόμος προβλέπει ενδεχόμενο νέο τέτοιο κανονισμό από το σημερινό
Υπουργό, δεν μιλούσε για Δημοτικά Συμβούλια των 15, των 19 ή των 21, μιλούσε για
Δημοτικά Συμβούλια από 13 έως 45 μέλη. Εδώ είναι ο κανονισμός.
Και ξέρετε τι έλεγε ο αντιδραστικός κανονισμός του Παυλόπουλου; Θα σας
διαβάσω. Έλεγε λοιπόν ο κανονισμός αυτός ότι: «… Η διάρκεια της πρωτομιλίας δεν

ξεπερνά τα 7 λεπτά της ώρας για τους επικεφαλής των δημοτικών Παρατάξεων και 5
λεπτά για τους υπόλοιπους δημοτικούς συμβούλους», βασική διαφορά από εσάς.
Πάτε πίσω, αντί να πηγαίνετε μπροστά.

Και δεύτερη βασική διαφορά. Τι προέβλεπε ο κανονισμός αυτός, «… Επί της
τελικής πρότασης που διαμορφώνεται μετά από τη συζήτηση (και εσείς την
εισηγείστε) έχουν δικαίωμα να δευτερολογήσουν όσοι ομίλησαν (πριν δηλαδή) χωρίς
να ξεπεράσουν τα 3 λεπτά της ώρας». Αυτός είναι προοδευτικός κανονισμός. Και δεν

αφορά τους 20 ή τους 21 ή τους 25, αφορά και τους 45 που είχε τότε το Δημοτικό
Συμβούλιο της Αθήνας.
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Έρχεστε λοιπόν σήμερα εσείς να μας ζητήσετε να ψηφίσουμε ένα κανονισμό που
νομίζετε ότι είναι δημοκρατικός, θεωρώ ότι έχει πάρα πολλές αντιδημοκρατικές
διατάξεις αλλά και πολλές θετικές διατάξεις. Έρχεστε να μας ζητήσετε να μπούμε σε
μια διαδικασία να αυτοπεριορίσουμε το χρόνο, με το σκεπτικό ότι πρέπει να
παίρνουμε αποφάσεις. Να παίρνουμε αποφάσεις κ. Πρόεδρε του Δημοτικού
Συμβουλίου, εδώ είμαστε δημοτικοί σύμβουλοι, ο καθένας μας έχει θελήσει να
εκλεγεί δεν μας υποχρέωσε κανένας ούτε η κοινωνία, πρέπει να καθόμαστε και να
ασκούμε τα καθήκοντά μας και έως τη 1, και έως τις 2 και έως τις 3 το βράδυ. Τι θα
πει δηλαδή «πρέπει να τελειώνουν τα θέματα»; Τότε εν τοιαύτη περιπτώσει να
έχουμε μια ανακοίνωση από εσάς «τίθεται το θέμα σε ψηφοφορία» και να
τελειώνουμε. Δεν είναι αυτή η διαδικασία της δημοκρατίας.
Η δημοκρατία πρέπει να εξαντλεί τα θέματα. Σήμερα που είχαμε αυτό το σοβαρό
θέμα, σύμφωνα με τη δική σας πρόταση του κανονισμού, έπρεπε να έχουμε
τελειώσει σε 25 λεπτά, αν το αθροίσετε. Αυτό το θέμα το σοβαρό θα μας
υποχρεώνατε εσείς να το συζητήσουμε εμείς σε 25 λεπτά. Είναι εντελώς απαράδεκτο.
Ακούστηκαν όμως και προτάσεις που κατά τη γνώμη μου ήταν πάρα πολύ
εποικοδομητικές και από τη συμπολίτευση. Βέβαια ακούστηκε και μια πρόταση που
δεν την κατάλαβα καλά, κάτι για το νεκροταφείο που δεν το συνέλαβα καλά. Θέλετε
να καταργήσετε την Κοσμητεία του νεκροταφείου; Να κάνετε μια Επιτροπή άλλη; Δεν
ξέρω τι ακριβώς ελέχθη, πάντως αυτό ήταν από αυτά που ήθελα να ρωτήσω.
Το σημαντικό όμως είναι ότι εκεί που πρέπει να σταθούμε είναι ότι εάν
πραγματικά επιθυμείτε υψηλό επίπεδο στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου,
αν επιθυμείτε τη συναίνεση, αν επιθυμείτε το δημοκρατικό διάλογο, ο κ. Μάλλιος τα
είπε πάρα πολύ καλά σήμερα. Είπε ακριβώς ότι θα θέλαμε να το ψηφίσουμε κι εμείς,
αλλά καλούμαστε να ψηφίσουμε τι αυτή τη στιγμή; Έχουν γίνει τουλάχιστον πενήντα
προτάσεις. Πως θα γίνει αυτό το πράγμα διαδικαστικά;
Άρα η πρότασή μας όπως μορφοποιείται είναι να αναβάλλουμε την ψήφιση του
κανονισμού -άλλωστε παλαιός κανονισμός υπάρχει. Υπάρχει και ο κανονισμός που
έχει ο Υπουργός εκδώσει και ισχύει μέχρι σήμερα και μέχρι να εκδοθεί ο καινούργιος
κανονισμός- για 15 μέρες έως το τέλος Φλεβάρη με την προεδρία σας η Επιτροπή να
συσταθεί και πάλι τονίζω από Παρατάξεις οι οποίες θέλουν να συμμετάσχουν στον
κανονισμό. Γιατί διαφορετικά απλώς θα ψηφίσουμε ένα κανονισμό που δεν ξέρουμε
τι ψηφίζουμε.
Καμία πρόταση δεν μπορεί να τεθεί ουσιαστικά σε ψηφοφορία γιατί είναι πάρα
πολλές οι προτάσεις σήμερα. Ενώ αν το κείμενο αυτό διαμορφωθεί, διορθωθεί, θα
έλεγα γίνει σύμφωνο με αυτά που έχουν πει όλοι οι συνάδελφοι, νομίζω ότι θα
έχουμε ένα κανονισμό που θα είναι βιώσιμος .
Εγώ λοιπόν νομίζω ότι αν πραγματικά έχετε τη διάθεση μιας αντίληψης
δημοκρατικής και συναινετικής και πρώτα απ' όλα και σεβασμού και προς τους
συναδέλφους της πλειοψηφίας αλλά και προς της μειοψηφίας, πρέπει σαφώς να
αναβληθεί και σε 15 μέρες η Επιτροπή που θα συστήσουμε σήμερα να φέρει ένα
κανονισμό, χωρίς λάθη, διορθωμένο με προτάσεις που θα προαποφασίσουμε στην
Επιτροπή αυτή και που βεβαίως θα έλεγα ότι θα αποτελεί κι ένα εργαλείο σοβαρό του
Δήμου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι δεν ξέρω αν θα γίνει αποδεκτή η πρόταση του κ.
Τομπούλογλου για να συζητήσουμε σε νέα συνεδρίαση το τελικό κείμενο του
κανονισμού, ή αυτό που φαίνεται εμφανώς ότι σε συνεδρίαση για συζήτηση ενός
θέματος τέτοια ζητήματα αν δεν γίνει διαβούλευση δεν μπορούν να ολοκληρωθούν,
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είχα πει και την προηγούμενη φορά που συζητήσαμε για τον κανονισμό της ίδρυσης
του Νομικού Προσώπου, ότι αυτά τα θέματα απαιτούν μία διαβούλευση να
τοποθετηθούν οι Παρατάξεις, να δώσουν τις προτάσεις τους, να τις επεξεργαστεί η
πλειοψηφία, να απορρίψουμε ή να εγκρίνουμε ώστε να έρθει ένα κείμενο το οποίο θα
είναι πιο έτοιμο προς ψήφιση.
Απόδειξη αυτού είναι ότι η πλειοψηφία δια των εισηγητών της έκανε δεκάδες
προτάσεις αλλαγών στον κανονισμό. Όχι δια των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου
που είναι στην πλειοψηφία, δια των εισηγητών της. Που σημαίνει ότι ούτε οι ίδιοι
είχαν πάρει νωρίς τον κανονισμό και πριν εισαχθεί να έχουν προτείνει όλα αυτά τα
οποία είπαν, τα οποία ορισμένα από αυτά ήταν και κλασικές αλλαγές, διότι είχαν λάθη
από τον κανονισμό και λάθη από το νόμο.
Άρα νομίζω ότι η διαδικασία που ακολουθούμε δεν είναι σωστή είναι εσφαλμένη
και δείχνει κατά τη γνώμη τη δική μου μια φιλοσοφία. Η φιλοσοφία είναι ότι δεν
θέλουμε να έχουμε μεταξύ μας μια σχετική συναίνεση, αλλά δυσκολευόμαστε να
έχουμε και μία συνεννόηση.
Η φιλοσοφία του κανονισμού είναι νομίζω καθαρή σε όλους και έχει φανεί και στα
προηγούμενα Δημοτικά Συμβούλια. Ασφυκτικές διαδικασίες, φίμωση όσο μπορούμε
όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, αποφάσεις – μπλοκέ που έχουν παρθεί
από προηγουμένως, οι οποίες θα ψηφιστούν από μια πλειοψηφία που έτσι κι αλλιώς
υπάρχει. Αυτό κύριοι συνάδελφοι μπορεί να λύνει μερικά προβλήματα διαχείρισης του
λόγου, αλλά δεν λύνει προβλήματα του Δήμου και του διαλόγου.
Η λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου δεν κρίνεται από τον κανονισμό. Είναι
θέμα της λειτουργίας του Προεδρείου και των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Η
σωστή διαχείριση του Σώματος από το Προεδρείο και η σωστή συμπεριφορά των
μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, λύνουν το μεγαλύτερο μέρος του κανονισμού
ανεξάρτητα από το τι προβλέπει ή δεν προβλέπει ο κανονισμός.
Εμείς θα θέλαμε να συμμετέχουμε σε ένα όργανο, που έχουμε εγκρίνει τον
κανονισμό λειτουργίας του. Θα ήταν και σχετικά ανώμαλο να συμμετέχουμε σε ένα
όργανο που ο κανονισμός που το διέπει, δεν τον έχουμε εγκρίνει. Θα μας δυσκόλευε
σε κάθε περίπτωση. Θέλουμε να τον ψηφίσουμε τον κανονισμό, όπως νομίζω ότι
πρέπει ο καθένας να θέλει να συμμετέχει σε ένα τέτοιο όργανο που και ο ίδιος
συναινεί στις διαδικασίες που έχει βάλει.
Όμως εάν ορισμένα πράγματα που ειπώθηκαν, αν δεν υπάρξει μετατόπιση του
θέματος σε άλλη συνεδρίαση για να είναι πιο ολοκληρωμένο, θα δυσκολευτούμε
πάρα πολύ να ψηφίσουμε. Και εν πάση περιπτώσει δεν είναι μόνο ότι έχουμε την
απαίτηση ό,τι προτείνουμε έστω και τελευταία στιγμή να γίνει αποδεκτό, αλλά αν
είναι ορισμένα πράγματα που θα έλεγα μας εμποδίζουν απόλυτα να υποστηρίξουμε
τον κανονισμό, έστω κι αν ορισμένα που δεν συμφωνούμε, θα μπορούσαμε να τα
προσπεράσουμε. Μιας και πιστεύω ότι η ουσία δεν είναι αυτά τα επιμέρους και οι
ορισμένες λεπτομέρειες.
Αγαπητοί συνάδελφοι νομίζω ότι στρατηγικός στόχος της Διοίκησης δεν πρέπει να
είναι η σύγκρουση, δεν πρέπει να είναι η επιδίωξη αντιθέσεων για να μπορέσουμε να
κινηθούμε σε άλλα επίπεδα, πρέπει να είναι στο πεδίο της συνεννόησης. Και πρέπει
να ξέρουμε ότι εδώ δεν εκπροσωπούμε ταξικά συμφέροντα για να είμαστε Κόμματα
τα οποία δικαίως και δικαιολογημένα μπορεί να έχουν διαφορετικές επιδιώξεις. Εμείς
εδώ είμαστε ένα Δημοτικό Συμβούλιο εκπροσωπούμε όλοι τους δημότες, ανεξάρτητα
που στέκονται και που τοποθετούνται και πολιτικά και κομματικά και ταξικά αν θέλετε
και οφείλουμε να βρίσκουμε κοινό τόπο.
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Έχω τη βεβαιότητα πια –ας κρατήσω μια επιφύλαξη- ότι δεν το επιδιώκετε αυτό.
Φαίνεται από τον τρόπο που θέλετε να λειτουργήσει το Δημοτικό Συμβούλιο,
φαίνεται από τον τρόπο που θέλετε να φιμώσετε τους δημοτικούς συμβούλους,
φαίνεται από τον τρόπο που διαχειρίζεστε τον λόγο μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Ο κ. Πρόεδρος ανεξάρτητα αν 28 χρόνια μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτό δεν
είχε καθόλου τέτοια συμπεριφορά δεν σημαίνει πως εμείς θέλουμε να ταυτιστούμε με
αυτή τη συμπεριφορά, ότι επειδή ο ίδιος ποτέ δεν ήταν πειθαρχημένος δημοτικός
σύμβουλος, θέλουμε κι εμείς απείθαρχοι δημοτικοί σύμβουλοι. Θέλουμε να είμαστε
υπεύθυνοι, πειθαρχημένοι, να έχουμε ένα σοβαρό Δημοτικό Συμβούλιο για να
παράγει έργο.
Από αυτόν εξαρτάται και από εσάς που θεσμοθετείτε τώρα τον κανονισμό να
έχουμε ένα τέτοιο Δημοτικό Συμβούλιο.
Θα πω αγαπητοί συνάδελφοι ότι ορισμένα πράγματα δεν είναι υπαναχώρηση.
Λέτε «θα αναρτήσουμε και θα κάνουμε» παρακαλώ όλους τους συναδέλφους να πάνε
το βράδυ στο Internet, 2 χρόνια τώρα στο Δημοτικό Συμβούλιο της Νέας
Φιλαδέλφειας αναρτώνται και οι αποφάσεις και οι εισηγήσεις και τα θέματα του
Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι υποχρέωση εκ του νόμου. Υπάρχει εφημερίδα του
Δήμου εκ του νόμου στην οποία αναρτώνται όλα αυτά και πρέπει να συνεχίσουν να
αναρτώνται, δεν υπάρχει θέμα. Νομίζω ότι έχουμε την υποδομή για να το κάνουμε,
δεν υπάρχει κανένα θέμα γι' αυτό.
Δεν θα κάνω κρίσεις τώρα αν ειπώθηκε κάτι για την Κοσμητεία δεν το θεωρώ
όπως μια έκφραση που λέει άτομα με ειδικές … όμως είναι άτομα με αναπηρία μην
φοβόμαστε να το πούμε, έχουμε να κάνουμε με ανάπηρους, ούτε με ειδικές
δεξιότητες είναι, ούτε τίποτε. Το λέω για να το συνηθίσουμε κι εμείς για να μην το
ομορφαίνουμε.
Θα πω ορισμένα πράγματα που κατά τη γνώμη μου είναι απαραίτητα για να
μπορέσουμε κι εμείς να συναινέσουμε και τα θεωρώ και απολύτως λογικά. Η
πρόβλεψη του πρότυπου κανονισμού του Παυλόπουλου, έλεγε 7, 5 και 3 λεπτά. Το
κάνατε 5, 3 και 1. Παρακαλώ πολύ δεν πρόκειται περί αοριστολογίας και χαμένου
χρόνου, να μιλάμε για 7 λεπτά οι επικεφαλής και οι εισηγητές και 5 λεπτά να έχουμε
δευτερολογίες οι επικεφαλής ή ομιλητές δημοτικοί σύμβουλοι. Είναι απόλυτα λογικός
ο χρόνος. Αυτά τα ευφυολογήματα περί 21 δημοτικών συμβούλων και 31 τα
απάντησε ο κ. Τομπούλογλου, δεν θέλω μεταξύ μας να λέμε πράγματα που είναι
έωλα. 45 άτομα έχουν τα Δημοτικά Συμβούλια τα άλλα και είχαν αυτό τον πρότυπο
κανονισμό.
Ο προηγούμενος κανονισμός του Δημοτικού Συμβουλίου αυτό προέβλεπε. Άρα
θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο το 5, 3, 1 να γίνει 7, 5, 3. Δε λέμε να γίνει 12, 9, 7,
αλλά να γίνει 7, 5, 3 όπως προβλέπει ο πρότυπος κανονισμός του Παυλόπουλου.
Ρωτώ κύριοι συνάδελφοι και την κα Μαυράκη που με πολύ επιμέλεια διόρθωσε πάρα
πολλά λανθασμένα πράγματα, αναφέρεται στον κανονισμό σας ότι με βάση το άρθρο
67 παρ. 9 συντάχθηκε. Μα δεν έχει έρθει αυτός ο πρότυπος κανονισμός. Βεβαίως
έχουμε δικαίωμα να τον κάνουμε γιατί μπορεί να μην έρθει και ποτέ, αλλά δεν
μπορούμε να το αναφέρουμε ότι έγινε βάσει αυτού. Πρέπει να το αφαιρέσετε, δεν
έγινε βάσει αυτού.
Ή να βάλουμε τη διαπίστωση ότι εάν υπάρξουν διατάξεις που αντίκεινται στον
πρότυπο κανονισμό θα επανέλθουμε να το διορθώσουμε διότι λέτε αν δεν κάνω
λάθος στο άρθρο 4 παρ. 3 «με βάση τον πρότυπο κανονισμό του άρθρου 67 του
Νόμου 6852» μα δεν υπάρχει τέτοιος πρότυπος ούτε γίνεται με βάση αυτό. Ή θα το
αφαιρέσουμε ή θα βάλουμε και μια υπόμνηση ότι εφόσον υπάρξουν αντικρουόμενες
διατάξεις του προτύπου θα το διορθώσουμε, διαφορετικά να το αφαιρέσουμε.
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Επισημάνθηκε και πραγματικά μου έκανε εντύπωση που δεν το επισήμαναν όλοι οι
ομιλητές, δεν προβλέπεται πουθενά διαδικασία να πάρουν τον λόγο οι δημότες.
Προτείνω και το θεωρώ κι αυτό από τα απαραίτητα που δεν μας επιτρέπουν να
ψηφίσουμε τον κανονισμό, να προβλέπεται ότι ο δημότης για τον οποίο συζητείται
θέμα στο οποίο έχει έννομο συμφέρον να πάρει τον λόγο όταν το ζητήσει, ο δημότης
ο οποίος συμμετέχει στην ομάδα των 25 που έχει υποβάλλει θέμα και έχει εισαχθεί
στο Συμβούλιο θα μπορεί να πάρει τον λόγο και ο δημότης ο οποίος έχει ειδικές
γνώσεις για το θέμα που συζητείται, θα μπορεί να πάρει τον λόγο.
Αυτά βέβαια υπό τη διακριτική ευχέρεια του Προεδρείου. Εμείς δεν θέλουμε να
υποκαταστήσουμε τον Πρόεδρο, ούτε βέβαια ανοίγουμε πόλεμο εδώ με τον
Πρόεδρο, αν και ο Πρόεδρος δεν θα καθόταν ποτέ σε αυτή τη θέση 2 ώρες και να
μην μιλήσει. Θα είχε μιλήσει από τις δυο, τη μία ώρα! Είναι βέβαιο αυτό. Και νομίζω
ότι κι αυτό πρέπει να προσεχθεί και να περιληφθεί στον κανονισμό.
Κύριοι συνάδελφοι πουθενά δεν προβλέπεται και αυτά είναι και κουτοπονηριές, ότι
υπάρχει εισηγητής και ειδικός αγορητής και κλείνουν οι ομιλητές και κλείνει ο ειδικός
αγορητής και κλείνει ο ειδικός εισηγητής και κλείνει και η Δήμαρχος. Όχι. Θα υπάρχει
εναλλαγή στους ομιλητές όπως προβλέπεται δεοντολογικά, θα υπάρχει αν θέλετε
εισηγητής του θέματος θα το κλείνει το θέμα και θα κλείνει όπου επιθυμεί η κα
Δήμαρχος. Δεν θα έχετε τρεις ομιλητές να κλείνετε το θέμα στο τέλος και οι άλλοι να
παρακολουθούν και να βλέπουν. Αυτά δεν είναι ούτε σωστά και το λέω ευθέως τα
θεωρώ ότι είναι κουτοπονηριές.
Το άρθρο 6 παρ. 1 πρέπει να διαγραφεί οριστικά, δεν χρειάζεται. Στο άρθρο 6 στη
σελ. 12 ο νομοθέτης προέβλεψε αυτό στις περιπτώσεις που η μειοψηφία δηλαδή η
αντιπολίτευση δεν έχει τον αριθμό των μελών που είναι το 1/3. Άρα αφού υπάρχει το
παραπάνω δεν χρειάζεται αυτό, είναι μια επουσιώδης αλλαγή και πρέπει να φύγει το
13. Αφού είμαστε 11 τι να τους κάνουμε τους 13 από εκεί και πέρα.
Κύριοι συνάδελφοι υπάρχει ένα σημείο το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Στη σελ.
23 άρθρο 11 παρ. 13 αυτό πρέπει να απαλειφθεί και δεν καταλαβαίνω πως κανείς
συνάδελφος δεν το εντόπισε. Προσέξτε τι λέει και είπε η κα Δήμαρχος να μην το
δεχτεί αυτό, η οποία πήρε τον λόγο μια φορά για να κάνει επίθεση στην Παράταξή
μας και σε εμένα. Λοιπόν στη σελ. 23 άρθρο 11 παρ. 13 λέει: «… Η Δήμαρχος

δικαιούται επίσης τις όποιες απαντήσεις επί των ερωτημάτων ή των θεμάτων που θα
της τεθούν, από τους επικεφαλής των δημοτικών Παρατάξεων να τις δώσει είτε μέσω
του Προέδρου, είτε μέσω των Αντιδημάρχων». Αυτό είναι πρωτοφανές. Θα ρωτάω
την κα Δήμαρχο και θα μου απαντά ο κ. Χωρινός, τον οποίο σέβομαι; Θα ρωτάω την
κα Δήμαρχο και θα μου απαντά ο κ. Δημακόπουλος, τον οποίο σέβομαι; Θα απαντάει
όπως νομίζει και όποτε θέλει και όπως νομίζει, η κα Δήμαρχος.

Σας το λέω ευθέως: είναι προσβλητικό κύριοι συνάδελφοι. Αν θέλουμε να
στηρίξουμε την κα Δήμαρχο η οποία αναγνωρίζει πως είναι καινούργια, πρέπει να τη
στηρίξουμε όχι να την κρύψουμε.
Κύριοι συνάδελφοι εκφράσεις του «ρητά δεσμεύεται» ή «υποχρεούται» δεν
αρμόζουν σε δημοτικούς συμβούλους και σε Δημοτικό Συμβούλιο. Ο δημοτικός
σύμβουλος οφείλει, ναι. Ρητά δεσμεύεται, αυτό είναι… πώς να το πω… Ανακριτικό.
Δεν έχει σχέση. Όπου υπάρχει και υπάρχει στο άρθρο 5 σελ. 8 «οφείλουν οι
δημοτικοί σύμβουλοι» να τηρούν τον κανονισμό, ούτε ρητά δεσμεύονται, ούτε
όρκους πίστης δίνουν, ούτε στο Ευαγγέλιο μπορούν να ορκιστούν ότι θα τηρούν τον
κανονισμό. Οφείλουν να τον τηρούν.
Κύριοι συνάδελφοι το άρθρο 66 παρ. 7 του 3852 είναι σαφές. Οφείλει η Διοίκηση
να παραχωρήσει χώρο για τη λειτουργία των Παρατάξεων της αντιπολίτευσης. Δεν
δύναται και ούτε μπορεί. Οφείλει, το εντόπισε και ο κ. Κοσκολέτος.
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Λέμε για την αποβολή δημότη ή ανθρώπου που παρακολουθεί τις συνεδριάσεις με
πρόταση του Προέδρου και απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά πλειοψηφία.
Όταν ο μη γένοιτο γιατί εύχομαι να μην γίνει, ζητηθεί η αποβολή μέλους του
Δημοτικού Συμβουλίου, πρέπει η πλειοψηφία να είναι ενισχυμένη. Πρέπει να είναι στα
2/3 για να αποβληθεί δημοτικός σύμβουλος από τη συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, για συμπεριφορά, απολύτως αιτιολογημένη και ενισχυμένη, όχι με
πλειοψηφία απλή αλλά με την πλειοψηφία των 2/3 των μελών του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Διότι η αποβολή ενός δημοτικού σύμβουλου και μάλιστα αν πρόκειται και για
επικεφαλής Παράταξης είναι σοβαρή υπόθεση και για εμένα είναι και πάρα πολύ
προσβλητικό να αποβάλλεται ο δημοτικός σύμβουλος. Πρέπει να κάνω κάτι πολύ
σοβαρό και πρέπει να το αιτιολογήσει απόλυτα. Δεν είμαι της λογικής άλλων που
έχουν αποβληθεί εδώ πέρα δεκαπέντε και δεκαοχτώ και τριάντα δύο φορές. Θέλω να
παραμείνω στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Κύριοι συνάδελφοι σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι από εμάς εξαρτάται αν θα
έχουμε μια αποδοτική λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτά τα ασφυκτικά που
θέλει να βάλει ο κ. Πρόεδρος ποιος μιλάει ποιος δεν μιλάει, είναι καλά. Να υπάρχουν.
Όμως ο κ. Πρόεδρος οφείλει και ο ίδιος να κρίνει, να παρακολουθεί την εξέλιξη της
συζήτησης και να μπορεί να ελίσσεται ώστε να υπάρχει σωστή λειτουργία του
Δημοτικού Συμβουλίου.
Θυμίζω ότι επί κ. Αδαμόπουλου Δημάρχου είχε τοποθετηθεί ρολόι στον τοίχο, το
οποίο ποτέ δεν τηρήθηκε, ξηλώθηκε και πετάχτηκε. Γιατί δεν υπήρχε συναίνεση και
ενδιαφέρον. Ο Πρόεδρος θα κρίνει αν πρέπει να δώσει τον λόγο στον κ. Μπόβο για
δεύτερη φορά, ο Πρόεδρος θα κρίνει αν πρέπει να υπερβεί ο ομιλητής λίγο την ώρα
του και ο Πρόεδρος θα κρίνει αν η συζήτηση έχει περαιωθεί και υπάρχει πολυλογία
και εμείς θα το σεβαστούμε αν ο Πρόεδρος λειτουργεί σε όλο το διάστημα σωστά.
Γιατί ο Πρόεδρος ο οποίος δεν δίνει την ομιλία στον κ. Γατσούλη και τη δίνει σε έναν
άλλο δημότη, δεν είναι Πρόεδρος καλός, μας δίνει την εντύπωση ότι μεροληπτεί.
Το λέω αυτό γιατί εγώ παρ' ότι πολλά χρόνια είμαστε εδώ, 28 χρόνια περίπου
βρισκόμαστε σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο με διακοπές, δεν θέλω να μοιάσω
αυτών οι οποίοι μίλαγαν συνέχεια και το Δημοτικό Συμβούλιο το έκαναν ροντέο.
Θέλω το Δημοτικό Συμβούλιο να είναι αυτό που θέλουμε όλοι: με πειθαρχία, με τον
λόγο μας, με την ομιλία μας, με το χρόνο που μας δίνεται. Ο Πρόεδρος όμως οφείλει
να κρίνει αν μιλάει κάποιος σύμβουλος για κάποιο θέμα σοβαρό θα υπερβεί ένα δυο
λεπτά το χρόνο του, θα κρίνει τα πάντα ο Πρόεδρος.
Δηλαδή εγώ παρ' ότι γνωρίζετε ποιες είναι οι θέσεις μου για την ψήφιση του κ.
Προέδρου, είναι όμως Πρόεδρος και οφείλει να διοικήσει αυτό το Σώμα με τον πιο
αποφασιστικό και τον πιο αντικειμενικό τρόπο. Κάτι, που δεν το βλέπουμε κύριοι
συνάδελφοι και το λέω και στην πλειοψηφία που ζητάτε τον λόγο πολλές φορές να
πείτε κάτι σωστό κατά τη γνώμη μου, γιατί μου ειπώθηκαν ορισμένα και δεν παίρνετε
τον λόγο. Τι Δημοτικό Συμβούλιο είναι αυτό δηλαδή που ο καθένας δεν μπορεί όταν
τού ‘ρθει μια φαεινή ιδέα να την πει. Θα κρίνει ο Πρόεδρος .
Κύριοι συνάδελφοι αυτά για μας είναι πάρα πολύ σοβαρά για να ψηφίσουμε τον
κανονισμό. Τίποτε δεν είναι παράλογο από ό,τι είπα, τα θεωρώ απαραίτητα, είναι τα
ελάχιστα, δεν έχουμε την απαίτηση όσα είπε ο κ. Πλάτανος και όσα είπε ο ένας και ο
άλλος να τα εγκρίνετε ούτε τα δικά μας όλα είναι απαραίτητο, αλλά ορισμένα για μας
είναι απαραίτητα, τα οποία νομίζω ότι τα ανέπτυξα με αντικειμενικότητα και όσο μου
επιτρέπεται κατανοητά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Βαλασσάς έχει τον λόγο.
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Β. ΒΑΛΑΣΣΑΣ: Εγώ τοποθετήθηκα. Σε σχέση με την πρόταση του κ. Τομπούλογλου
θα ήθελα να πω ότι εμείς δεν τρέφουμε αυταπάτες ότι με επιμέρους παρατηρήσεις
υπάρχει η δυνατότητα να αλλάξει η φιλοσοφία αυτού του κανονισμού και δεν
συμφωνούμε με την πρότασή του. Είναι θέμα νόμου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Μάλλιος έχει τον λόγο.
Κ. – Α. ΜΑΛΛΙΟΣ: Σε αυτά που είπα να προσθέσω ένα ακόμη; Δεν αναφέρεται με
ευκρίνεια μέσα στον κανονισμό τι ρόλο παίζουν τα κοινοτικά Συμβούλια, πότε
παίρνουν λόγο πόσοι συμμετέχουν και τα λοιπά. Άρα νομίζω ότι αν θέλει κανείς να
συζητήσει, θα πρέπει να το αναβάλλει και να δούμε. Γιατί θα πω και κάτι άλλο ακόμη:
ποιες από αυτές τις παρατηρήσεις που έγιναν, μπήκαν για να ψηφιστούν ή δεν
μπήκαν. Είναι κάτι που πρέπει να ξαναδιαβαστεί με τις παρατηρήσεις που δέχεται το
Προεδρείο έτσι ώστε να γίνει μια ψηφοφορία πάνω στα καινούργια δεδομένα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχει ζητήσει τον λόγο η Αντιδήμαρχος η κα Αγαγιώτου.
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Κυρία Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι το θέμα του
κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματικά είναι ένα πάρα πολύ
σοβαρό θέμα, το οποίο όμως θα πρέπει να το δούμε στις διαστάσεις του τις
πραγματικές, τις πολιτικές και βέβαια με τις επισημάνσεις καταλαβαίνω και τις
διορθώσεις που θα γίνουν σε επιμέρους ζητήματα. Αλλά πρώτα θα πρέπει να
σταθούμε στις βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν ένα κανονισμό.
Πιστεύω λοιπόν για να λειτουργήσει σήμερα με το νέο νόμο "Καλλικράτη" ένα
Δημοτικό Συμβούλιο αποτελεσματικά, πρέπει να υπάρχει ένας κανονισμός ο οποίος θα
ενισχύει τον πολιτικό πολιτισμό, θα σέβεται τους θεσμούς, θα αναφέρω παρακάτω
παραδείγματα. Ένας κανονισμός ο οποίος θα ενισχύει την ελευθερία του λόγου και
της έκφρασης μέσα από το χρόνο που θα δίνει και τρίτον θα διευρύνει τη
δυνατότητα του Δημοτικού Συμβουλίου να ανοιχτεί προς την κοινωνία, κάνοντας
συμμέτοχο την κοινωνία στα προβλήματα που απασχολούν το Δημοτικό Συμβούλιο
και βάζοντας και πολίτες μέσα σε διάφορες Επιτροπές.
Νομίζω ότι αυτά τα βασικά στοιχεία ο κανονισμός λειτουργίας που φέρνουμε
σήμερα του Δημοτικού Συμβουλίου, τα περιλαμβάνει όλα αυτά. Απλώς υπάρχουν
παρατηρήσεις που μπορούν να γίνουν επιμέρους και κατά άρθρο δεκτές, αυτές που
έγιναν και από τη συμπολίτευση και από την αντιπολίτευση και να τις δούμε.
Εδώ βλέπω όμως από τη μεριά της αντιπολίτευσης μια προσπάθεια να μηδενιστεί
όλη αυτή η προσπάθεια που έγινε κατάρτισης αυτού του κανονισμού και να μπούμε
σε ατέρμονες διαδικασίες Επιτροπών και ξανά Επιτροπών. Κύριοι συνάδελφοι δόθηκε
αυτός ο κανονισμός από την προηγούμενη εβδομάδα, οι Παρατάξεις είχαν όλο το
χρόνο να διαβουλευτούν μεταξύ τους και να κάνουν τις προτάσεις προς την
πλειοψηφία.
Από τη μία έρχεστε εδώ και λέτε ότι κάνουμε πολλές συνεδριάσεις Δημοτικού
Συμβουλίου και ξοδεύουμε τα χρήματα του Φιλαδελφιώτη ή του Χαλκηδονιώτη, γιατί
αυτό στο ακροατήριο το οποίο φέρνετε κάθε φορά, ηχεί ωραία και από την άλλη
καλείτε σήμερα σε μια συνεδρίαση με ένα θέμα που το είχατε στα χέρια σας εδώ και
μια εβδομάδα, να την αναβάλλουμε και να ξαναπάμε σε συνεδριάσεις και κόντρα
συνεδριάσεις.
Νομίζω ότι αυτό γίνεται μόνο και μόνο για να δημιουργηθούν εντυπώσεις.
Είμαστε εδώ, είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε μια – μία τις προτάσεις που έγιναν, να
τις δεχτούμε ή να τις απορρίψουμε μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες. Κανείς δεν
μπορεί να μας κατηγορήσει αν δεχτούμε τη μία πρόταση ή την άλλη, αν είμαστε
δημοκρατικοί ή όχι. Δεν έχει το μονοπώλιο κανείς από την αντιπολίτευση ή τη

62

συμπολίτευση να λέει ότι οι προτάσεις του είναι δημοκρατικές και αντιδημοκρατικές
οι άλλες προτάσεις.
Ένα δεύτερο θέμα και όπως είπα ο σεβασμός στους θεσμούς είναι πολύ
σημαντικό, κύριοι της αντιπολίτευσης πραγματικά δεν υπάρχει κανένας σεβασμός
στους θεσμούς. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου μας αρέσει δεν μας αρέσει,
είναι ωραίος δεν είναι ωραίος, είναι ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ψηφίστηκε σύμφωνα με το νόμο και οφείλετε να τον σέβεστε.
Δεν μπορεί να γίνονται προτάσεις και ειδικά από τους ανθρώπους που βρίσκονται
δίπλα του στο Προεδρείο, οι οποίοι είναι μόνο για να καταρτιστεί ένας κανονισμός,
αντί Προέδρου, για να μην αναφέρω το όνομα του κ. Προέδρου. Αντι-γρετζελικός.
Αυτό πάτε να στήσετε ένα ολόκληρο παιχνίδι γύρω από αυτή την ιστορία. Το θεωρώ
απαράδεκτο και ειδικά από τον Αντιπρόεδρο και από τον Γραμματέα.
Ο κ. Γραμματέας έχει κάνει Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου και ξέρει πολύ καλά
ποιος ήταν ο ρόλος τότε όταν αυτός ήταν Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Και
θέλω να μας πει εδώ σαν Πρόεδρος τότε ποιος ήταν ο ρόλος που τους έδινε. Γιατί
εδώ είναι εύκολα τα ωραία λόγια, αλλά κανείς δεν προέρχεται από παρθενογένεση.
Όλοι έχουμε μια πορεία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση όπως είπατε, όση έχουμε τέλος
πάντων. Μακάρι τα νέα παιδιά να μην ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα, αλλά όλοι
έχουμε μια πορεία.
Ρωτάω λοιπόν τον κ. Γραμματέα ποια ήταν η δική του παρουσία. Ποιο λόγο είχε
δώσει στον Αντιπρόεδρο τότε και στο Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Κύριοι εδώ δεν ήρθαμε να κάνουμε προτάσεις εντυπωσιασμού. Είναι ένα σοβαρό
θέμα, θα καθίσουμε, θα το συζητήσουμε αναλυτικά και θα βρούμε λύσεις, θα
κάνουμε προτάσεις. Και ένα δεύτερο θέμα: είναι απαράδεκτο να κάνετε συνεχείς
επιθέσεις στη Δήμαρχο, μέσα από προτάσεις ότι δήθεν προσπαθεί να κρυφτεί. Είναι
δικαίωμα του κάθε Δημάρχου να απαντάει όπως θέλει στις ερωτήσεις της
αντιπολίτευσης. Μπορεί να απαντάει μέσω του Προέδρου, μέσω των αρμόδιων
Αντιδημάρχων όταν τα θέματα είναι των Αντιδημάρχων και φυσικά οι Αντιδήμαρχοι
έχουν λόγο. Δεν είναι όπως κάποιες άλλες εποχές που κάποιοι Αντιδήμαρχοι δεν
τολμούσαν να πάρουν τον λόγο γιατί μίλαγε μόνο ο μπαμπάς Δήμαρχος.
Και μπορεί να απαντήσει και μέσω των Υπηρεσιών εγγράφως. Δεν κρύβουμε. Δεν
κρύβεται κανείς κύριοι. Απλώς είναι το δικαίωμα του καθενός να απαντήσει και να σας
πω είναι και πιο υπεύθυνο. Κανείς δεν είναι παντογνώστης εδώ μέσα. Φυσικά και θα
συμβουλευτεί Υπηρεσίες, Συμβούλους, Αντιδημάρχους και θα απαντήσει.
Λοιπόν νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε σε επιμέρους προτάσεις και να
ψηφίσουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Αντιδήμαρχε. Δυο κουβέντες η κα Μαυράκη και μετά
θα μιλήσω κι εγώ. Κυρία Μαυράκη πέστε για ένα λεπτό αυτό που θέλετε να πείτε, για
να κλείσουμε το θέμα.
Π. ΜΑΥΡΑΚΗ - ΦΙΛΟΥ: Εγώ θέλω να κάνω μια διευκρίνιση επειδή ο κ. Κόντος είπε
ότι δεν μπορούσαμε να καταρτίσουμε κανονισμό βάσει αποφάσεων και τα λοιπά. Ο
νόμος, στο άρθρο 65 λέει στην παρ. 4 «… Το Δημοτικό Συμβούλιο καταρτίζει με την
απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου…» εγώ αυτό το άρθρο σας ανέφερα «… του

συνόλου των μελών του τον κανονισμό λειτουργίας του με βάση τον πρότυπο
κανονισμό του άρθρου 67 του παρόντος». Το άρθρο όμως 67 παρ.9. άλλαξε με το
νόμο 3852/2010 που σας ανέφερα. Ακούστε πως το λέει στην παρ. 9 του άρθρου 67
η φράση «… με Προεδρικό Διάταγμα» πρώτα γινόταν με Προεδρικό «… που εκδίδεται

μετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης… » αντικαθίσταται με την φράση «… με απόφαση του Υπουργού
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Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης». Αυτό επειδή δεν έχει
βγει, προχωρούμε σε κατάρτιση δικού μας κανονισμού. Αυτό ήθελα να πω.
ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Κυρία Μαυράκη πως επικαλείστε αυτό το πράγμα, δεν βγήκε ο
πρότυπος κανονισμός καλώς τον φτιάξατε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε το θέμα .
Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε κλείνετε τη διαδικασία;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχω το δικαίωμα; Μιλήσατε όλοι. Μπορώ να μιλήσω και εγώ ;
ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Γιατί να μιλήσετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν κατάλαβα! Δεν έχω το δικαίωμα να τοποθετηθώ στον κανονισμό;
ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Όχι δεν έχετε. Που το βρήκατε το δικαίωμα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιατί είμαι εγγεγραμμένος από τη Δήμαρχο στην κατάσταση και σας
άκουσα με πολύ προσοχή.
Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Μα κ. Πρόεδρε θέλετε να κάνετε τοποθέτηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας άκουσα με πολύ προσοχή. Στο θέμα, είμαι εγγεγραμμένος ως
ομιλητής και ειδικός αγορητής.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ, έχετε πολύ άδικο. Ξέρω το πρόβλημά σας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κόντο, τελειώσαμε. Θα μιλήσω, θα τοποθετηθώ …
Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε επειδή δεν σέβεστε τη διαδικασία, εάν δεν
προεδρεύσει ο Αντιπρόεδρος, εμείς θα αποχωρήσουμε από τη διαδικασία , διότι την
παραβαίνετε πρώτος .Είστε και Πρόεδρος και εισηγητής; Που ξανάγιναν αυτά κ.
Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τοποθετούμαι στο θέμα. Σύμφωνα με τον Κώδικα ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου έχει τα ίδια δικαιώματα με όλους τους συμβούλους, πέρα των
καθηκόντων του Προέδρου.
Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Εάν δεν προεδρεύσει ο Αντιπρόεδρος για να μιλήσετε, εμείς
θα αποχωρήσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να νομιμοποιήσουμε διαδικασία στην
οποία είστε και Πρόεδρος και Δήμαρχος και εισηγητής, εμείς δεν τη νομιμοποιούμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν κύριοι συνάδελφοι όσον αφορά το θέμα του κανονισμού θέλω
να επισημάνω τα εξής για ολοκληρωθεί το θέμα και να προχωρήσουμε στη διαδικασία
της φηφοφορίας .
Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Εμείς αποχωρούμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δικαίωμά σας. Να καταχωρηθεί στα πρακτικά ότι αποχωρεί η Παράταξη
του κ. Χάρη Τομπούλογλου .
Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Αποχωρούμε .
Στο σημείο αυτό αποχώρησαν από την συνεδρίαση όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της
Παράταξης του κ.Χάρη Τομπούλογλου [ Κοπελούσος , Γραμμένος , Κοσκολέτoς και Ι.
Τομπούλογλου ] .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Από του βήματος του Προεδρείου . Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι
έγιναν στο Δημοτικό μας Συμβούλιο μας διάφορες προτάσεις και προσθήκες από τους
ομιλητές. Άκουσα με πολύ προσοχή και τον κ. Πλάτανο και τον κ. Κοσκολέτο. Ο κ.
Πλάτανος δεν μας ανέφερε συγκεκριμένη διάταξη, παρά σελίδες χωρίς να μας λέει
συγκεκριμένα τι. Και αναφερόμενος στα καθήκοντα του Γραμματέα, τουλάχιστον οι
πρότυποι κανονισμοί και οι προηγούμενοι κανονισμοί των Δημοτικών Συμβουλίων
έχουν τρεις – τέσσερις σειρές, ενώ εδώ διαθέτει ειδικό κεφάλαιο.
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Στις Παρατάξεις, αγαπητέ κ. Γραμματέα, προβλέπεται στο κανονισμό να δίδονται
αντίγραφα σε όλες. Και ήδη το εφαρμόσαμε, το προβλέπει ο κανονισμός. Κατά
συνέπεια έχει γίνει αποδεκτή αυτή η πρότασή σας. Το ότι στέλνεται η πρόσκληση και
οι εισηγήσεις των θεμάτων με e-mail και έγκαιρα σε όλους , όπως και στις τοπικές
εφημερίδες, αυτό δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ.
Όσον αφορά τον κ. Κοσκολέτο. Με λίγα λόγια ο κ. Κοσκολέτος μας είπε να
απαλείψουμε τις υπ’ αριθμ. 24, 25, 26, 27, 29 και 30 και 40 παραγράφους, δηλαδή
όλη την ουσία των θεμάτων που προβλέπει ο κανονισμός, αλλά εκεί που αφορούν τα
5 λεπτά και τα 3 λεπτά σταθήκατε και είδατε απόψε μόνο το θέμα αυτό, πόσες φορές
μιλήσατε μόνο απόψε και για πόσα λεπτά της ώρας ο καθένας, που λόγω του ενός
θέματος και της σοβαρότητας που βάλαμε, σας δόθηκε από το Προεδρείο άπλα
χρόνου και μιλήσατε και από 10 και από 20 λεπτά ο καθένας και όχι 3 και 5 λεπτά .
Δεν συμφωνούμε να φύγει η παράγραφος που αναφέρεται στον πολιτικό
πολιτισμό που πρέπει να υπάρχει στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου , είναι
βασική αρχή της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.
Όσον αφορά τη μία μέρα για την ενημέρωση στα θέματα, εντάξει στον εύλογο
χρόνο με την πρόσκληση. Αυτή η διόρθωση μπορεί να γίνει και γίνεται αποδεκτή.
Των τριών ημερών της πρόσκλησης.
Όσον αφορά για την αποβολή δημοτικού συμβούλου, αυτό είναι αντιγραφή όπως
το λέει ο Κώδικας. Αν θέλετε να βάλουμε «με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου»
δεν έχω καμία αντίρρηση προσωπικά. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, ο νόμος προβλέπει
τις πλειοψηφίες. Αν κάποιος που διαταράσσει, ποτέ δεν θα ψηφίσει την αποβολή .
Κάπου να υπάρχει η απόλυτη πλειοψηφία που σε όλες τις περιπτώσεις το προβλέπει ο
νόμος.
Για τους πολίτες το δικαίωμα να ζητούν το λόγο για να μιλούν, θέλει
συμπλήρωση ο κανονισμός «όπου υπάρχει έννομο συμφέρον και συζητείται θέμα
του», βεβαίως ναι. Αλλά άλλο ο πολίτης να έρχεται π.χ. μεταξύ 5ου και 6ου θέματος
και να λέει « θέλω τον λόγο, θέλω να μιλήσω», αυτό δεν γίνεται πουθενά.
Καταλαβαίνετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι κλείνουμε το Πρώτο θέμα της ημερήσιας
διάταξης με τις διορθώσεις , παρατηρήσεις και τις προσθήκες άρθρων και επιτροπών .
Παρά πολλά που ειπώθηκαν απόψε προβλέπονται στο κανονισμό και συμφωνούμαι .
Με την Επιτροπή που ζητήσατε να συσταθεί και να αναβληθεί το θέμα , μας
συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν το δεχόμαστε , δεν το δέχεται ούτε η παράταξη του κ.
Βαλασσά. Διαθέσαμε πολύ χρόνο και σας διατέθηκαν πολύ έγκαιρα τα θέματα και
γραπτώς και με ηλεκτρονική ταχυδρομική επιστολή και πρέπει να προχωρήσουμε
κυρίες και κύριοι στις ψηφίσεις κι’ αν αποδεχόμαστε κατ’ αρχήν τις διορθώσεις και τις
προσθήκες που έκανε η εισηγήτρια κα Μαυράκη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ . Ζητώ από το Σώμα κατ’ αρχήν την έγκριση επί των σημείων που έθεσε
η κα Μαυράκη για διορθώσεις σε κάποια σημεία του κανονισμού όπως και τών
προσθηκών που έβαλε στα σχετικά άρθρα όπως διατυπώθηκαν αυτές. Ποιοι
εγκρίνουν; Ποιοι καταψηφίζουν; Διεξάγεται η ψηφοφορία δι' ανατάσεως της χειρός ,
ψήφισαν υπέρ 26 ψήφοι και κατά καμία ψήφος .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: . Γίνονται δεκτές οι προτάσεις της μειοψηφίας για την αποβολή και
άλλες που θα ψηφιστούν στην συνολική ψηφοφορία του κανονισμού ως σύνολο
.Στη συνέχεια τέθηκαν σε ψηφοφορία δι’ ανατάσεως της χειρός οι επιμέρους
προτάσεις , προσθήκες που διατυπώθηκαν από τους συμβούλους της αντιπολίτευσης
για τις οποίες ο Πρόεδρος είπε κατ’ αρχήν ότι γίνονται δεκτές , γι’ αυτό ερωτήθη και
το σώμα εάν γίνονται αποδεκτές χωριστά απ’ όλους και ειδικότερα οι προτάσεις
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αυτών [α] για τον τρόπο αποβολής συμβούλου με απόφαση του Συμβουλίου και με
την πλειοψηφία των μελών αυτού, [β] για την χρονική διάρκεια των ομιλιών των
συμβούλων [γ] για το δικαίωμα λόγου για τους πολίτες που έχουν έννομο συμφέρον
από το θέμα που συζητείται,[δ] για το αντί μία ημέρα σε τρεις ημέρες οι φάκελλοι
των θεμάτων να είναι στη διάθεση των Συμβούλων, [ε] για τις προσκλήσεις των
Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων υπάρχει ειδικό κεφάλαιο.[στ] Είναι επίσης
πολλά που ειπώθηκαν από τους ομιλητές της αντιπολίτευσης όπως για τις Παρατάξεις
και για τα δημοτικά κοινωνικά όργανα τα οποία υπάρχουν μέσα στο κανονισμό.
Κατόπιν τούτου και αφού έληξαν οι αγορεύσεις των μελών του Δ.Σ., οι παραπάνω
προτάσεις τέθηκαν σε ψηφοφορία από τον Πρόεδρο και εγκρίθηκαν δι’
ανατάσεως της χειρός, ομόφωνα με 26 υπέρ ψήφους , επί 26 παρόντων και ,
χωρίς καμία ψήφο κατά.
Δεν έγινε δεκτό από το Προεδρείο το αίτημα των Χ. Τομπούλογλου και Στ.
Κόντου για συγκρότηση μίας επιτροπής υπό την Προεδρεία του Προέδρου και
συμμετοχή των Παρατάξεων για να εξετάσουν τον κανονισμό , όπως δεν έγινε
αποδεκτό και το αίτημα αυτών για αναβολή του θέματος για το λόγο αυτόν σε άλλη
συνεδρίαση .
Το Σώμα κατά πλειοψηφία και με 22 ψήφους κατά της συγκρότησης επιτροπής και
αναβολής με ψήφους 22 [ 20 σύν 2 Βαλασσάς και Πολίτης ] και με 4 υπέρ ψήφους [
Κόντος , Κοσμά , Πλάτανος , Μαλλιος ], απέρριψε το αίτημά τους.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ . Αμέσως μετά ερωτήθη το Σώμα για τις Επιτροπές που προτάθηκαν να
θεσπιστούν από τον κ. Παΐδα εάν εγκρίνονται;
Ψηφοφορία δι’ ανατάσεως της χειρός εγκρίνονται με ψήφους υπέρ 26 και κατά
καμία ψήφος , επί 26 παρόντων.
Στη συνέχεια τέθηκαν προς έγκριση οι Επιτροπές που πρότεινε η δεσποινίδα
Παπαλουκά, με τις συμπληρώσεις και τις προσθήκες τους .
Ψηφοφορία εγκρίνονται δι’ ανατάσεως της χειρός ομόφωνα και με ψήφους 26 υπέρ
και κατά καμία ψήφος , επί 26 παρόντων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ . Ερωτήθη ο κος Βαλασσάς εάν εγκρίνονται και από αυτούς;
ΒΑΛΑΣΣΑΣ . Απαντήθηκε ότι καταψηφίζεται στο σύνολο του ο κανονισμός από
αυτούς .
Ερωτήθη και ο κ. Μάλλιος.
Κ. – Α. ΜΑΛΛΙΟΣ: Ψηφίζω κατά γιατί θεωρώ ότι οι πολίτες μπορούν να έχουν το
λόγο σε κάθε θέμα. Στο τέλος της ομιλίας των συμβούλων, οι πολίτες πρέπει να
έχουν το δικαίωμα να εκφράζουν τις απόψεις τους .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι σύμβουλοι για να τελειώνουμε το θέμα του Κανονισμού, μετά
τις επί μέρους διορθώσεις , προσθήκες , παρατηρήσεις , επιτροπές και προτάσεις
της συμπολίτευσης που έγιναν δεκτές συμπληρωματικά στην εισήγηση κατά τα
ανωτέρω , ερωτάται το Σώμα ποιοι ψηφίζουν στο σύνολό του τον κανονισμό μετά
και τις διορθώσεις , προσθήκες , παρατηρήσεις και προτάσεις που έγιναν και από
την αντιπολίτευση και έγιναν δεκτές κατά τα ανωτέρω;
Ποιοι είναι κατά του κανονισμού ως εισάγεται με τις προσθήκες και τις παρατηρήσεις
και τις βελτιώσεις που διατυπώθηκαν και έγιναν αποδεκτές κατά τα ανωτέρω;
Διεξάγεται ψηφοφορία δι' ανατάσεως της χειρός επί του συνόλου του
Κανονισμού όπως αυτός διορθώθηκε, συμπληρώθηκε και καταρτίστηκε
τελικά σε ενιαίο κείμενο κατά κεφάλαια , αρχές, άρθρα και διατάξεις
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Κατόπιν τούτου το Δημοτικό Συμβούλιο
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
{ (Ψήφισαν Υπέρ Είκοσι [20] και Κατά έξι [6] Σύμβουλοι, ήτοι : οι κ.κ. Κόντος, Κοσμά,
Πλάτανος, Βαλασσάς (ο οποίος ψήφισε κατά σε όλα), Πολίτης (ο οποίο ψήφισε κατά σε όλα)
και Μάλλιος (ο οποίος ψήφισε υπέρ για τις επιμέρους αλλαγές-προσθήκες και κατά για το
σύνολο του Κανονισμού, επί 26 παρόντων} .
Οι Σύμβουλοι της Παράταξης «Καλημέρα Όμορφη Πόλη» κ.κ. Χ. ΤομπούλογλουΛεωνιδόπουλος, Ιωάννης Τομπούλογλου, Σωτήριος Κοσκολέτος, Χρήστος Κοπελούσος και
Σπύρος Γραμμένος, απεχώρησαν από την συνεδρίαση πριν το κλείσιμο του θέματος από τον
Πρόεδρο και πριν την έναρξη της ψηφοφορίας, δεν συμμετείχαν σ’ αυτήν και απείχαν αυτής
[αποχή 4] }.

1. Εγκρίνει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, με 20 ψήφους
υπέρ και με 6 ψήφους κατά επί 26 παρόντων Συμβούλων, με 5 αποχές πριν την
έναρξη της ψηφοφορίας και με 2 απόντες από την έναρξη της συνεδρίασης, την
κατάρτιση του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου
Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος, ο οποίος συμπληρωμένος με τις διορθώσεις, τις
προσθήκες, τις τροποποιήσεις και τις Επιτροπές που έγιναν αποδεκτές κατά τα
ανωτέρω στο αρχικό εισαγωγικό έγγραφο αυτού, έχει ειδικότερα αριθμημένα και ως
σύνολο και ενιαίο κωδικοποιημένο κείμενο ως εξής:

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
« ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝOΣ”
To Δημοτικό Συμβούλιο έχοντας υπόψη:
1] .- Τις διατάξεις των άρθρων 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70 και 71 , του
ν. 3852 / 2010 [ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ] περί εκλογής Προεδρείου και λειτουργίας
του Δημοτικού Συμβουλίου Ο.Τ.Α.
2] .- Τις διατάξεις του άρθρου 93, παρ. 5 του Κ.Δ.Κ. (ν. 3463/2006, ΦΕΚ
114Ιτ.Α').
3] .- Την υπ' αριθμ. 118/2829/25.7.2007 απόφαση τον Διοικητικού
Συμβουλίου της ΚΕΔΚΕ και του υπ' αριθμ. 431/ 30.1.2008 εγγράφου αυτής.
4] .- Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο
πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τΑ').
5] .Tις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. του ν. 3852 / 2010 όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 18 παρ. 10στ’ του ν. 3870 / 2010 .
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6] .- Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
Δημοτικού
προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:

ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ
Εκδίδουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3852 / 2010 [ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ],
του ν. 3463 / 2006 [ Κ.Δ.Κ. ] και τις λοιπές διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας ,

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
του Δημοτικού Συμβουλίου
«ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝOΣ» ,
ο οποίος έχει ως εξής:
ΑΡΘΡΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου
1]. Μετά [α] την λήξη των εκάστοτε Δημοτικών Εκλογών, [β] την
δημοσίευση των αποτελεσμάτων αυτών , [γ] την ανακήρυξη των
επιτυχόντων συνδυασμών και των εκλεγέντων Δημάρχου και Δημοτικών
Συμβούλων από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών και, [δ] την ορκωμοσία
και την ανάληψη των καθηκόντων τους , τόσο της Δημάρχου και των
Δημοτικών Συμβούλων, όσο και των Συμβούλων των δύο Δημοτικών
Κοινοτήτων Ν. Φιλαδέλφειας και Ν. Χαλκηδόνας και ύστερα από γραπτή
πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος Δημοτικού Συμβούλου του επιτυχόντος
συνδυασμού, συνέρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο που εκλέχτηκε , σε πρώτη
ειδική συνεδρίαση αυτού , για να συγκροτηθεί σε Σώμα και να εκλέξει με
μυστική ψηφοφορία , τόσο το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου [
Πρόεδρο – Αντιπρόεδρο και Γραμματέα ] , σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 64 , όσο και τα προβλεπόμενα θεσμικά όργανα του Δήμου [ την
Οικονομική Επιτροπή των άρθρων 72 μέχρι και 75 και την Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής των άρθρων 73 έως και 75 του ν. 3852 / 2010 ] ,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 3852 / 2010 .
2].- Τα όργανα που εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία στην ειδική αυτή
συνεδρίαση είναι :
[α] το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου [ Πρόεδρος –
Αντιπρόεδρος και Γραμματέας ] , που εκλέγεται πρώτα , σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 64 , του ν. 3852 / 2010 και στη συνέχεια , με ευθύνη
του νεοεκλεγέντος Προεδρείου εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία πρώτα ,
[β] τα οκτώ -8- αιρετά - μέλη –εκ των εννέα -9- της Οικονομικής
Επιτροπής – εκ των οποίων τα πέντε -5- από τα μέλη του επιτυχόντος
συνδυασμού [ πλειοψηφία ] και τα τρία -3- από το σύνολο όλων των
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μελών των συνδυασμών της μειοψηφίας , με τα πέντε -5- αιρετά
αναπληρωματικά μέλη αυτής εκ των οποίων τα τρία -3- από τα μέλη του
επιτυχόντος συνδυασμού της πλειοψηφίας και τα άλλα δύο -2- από το
σύνολο όλων των μελών των συνδυασμών της μειοψηφίας και ύστερα
εκλέγονται και ,
[γ] τα οκτώ -8- αιρετά μέλη – εκ των εννέα -9- της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής , εκ των οποίων τα πέντε -5- από τα μέλη του επιτυχόντος
συνδυασμού [ πλειοψηφία ] και τα άλλα τρία -3- από το σύνολο των μελών
των συνδυασμών της μειοψηφίας , με τα πέντε -5- αναπληρωματικά μέλη
αυτής , εκ των οποίων τα τρία -3- από τα μέλη του επιτυχόντος
συνδυασμού [πλειοψηφία ] και τα άλλα δύο –2- από το σύνολο των μελών
όλων των συνδυασμών της μειοψηφίας , σύμφωνα με τα ειδικότερα
προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ιδίου νόμου .
[δ] Πρόεδρος και των δύο [2] ως άνω επιτροπών είναι η Δήμαρχος
ή ο οριζόμενος από αυτήν Αντιδήμαρχος Φιλαδέλφειας –Χαλκηδόνoς .
3].- Παράλληλα στις ίδιες ημεροχρονολογίες κατά τα ανωτέρω και , την ίδια
ημέρα και ώρα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, συνέρχονται
χωριστά σε πρώτη συνεδρίαση με γραπτή πρόσκληση του κάθε
πλειοψηφήσαντος συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού στις δύο
Δημοτικές Κοινότητες και , τα δύο -2- Δημοτικά Κοινοτικά Συμβούλια του
Δήμου, για να εκλέξουν και αυτά , με φανερή ψηφοφορία , τους Προέδρους
και τους Αντιπροέδρους αυτών , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79
του ν. 3852 / 2010 .
4].- Κατά τις συνεδριάσεις αυτές τηρούνται πρακτικά από τους Γραμματείς,
που ορίζονται από τους αντίστοιχους πλειοψηφήσαντες συμβούλους του
επιτυχόντος συνδυασμού και Προεδρεύοντες των σχετικών ως άνω
συνεδριάσεων [ δηλαδή του Δημοτικού Συμβουλίου και των δύο Δημοτικών
Κοινοτήτων χωριστά ] .
5].- Η παραπάνω εκλογή, τόσο του Προεδρείου του Δημοτικού
Συμβουλίου, όσο και των δύο Διοικητικών Συμβουλίων των δύο Δημοτικών
Κοινοτήτων του Δήμου, γίνεται δύο [2] φορές σε όλη την χρονική διάρκεια
της εκάστοτε Δημοτικής Περιόδου και ειδικότερα:
[α] την πρώτη Κυριακή του μηνός Σεπτεμβρίου, στην έναρξη της
Δημοτικής Περιόδου , τόσο για την εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού
Συμβουλίου σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 64 , όσο και για την
εκλογή των δύο Διοικητικών Συμβουλίων των δύο Δημοτικών Κοινοτήτων
σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 3852 / 2010 και η δεύτερη
διαδικασία εκλογής γίνεται ,
[β] την πρώτη Κυριακή του μηνός Μαρτίου του Τρίτου έτους αυτής
για την εκλογή μόνο του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και την
πρώτη Κυριακή του μηνός Φεβρουαρίου του τρίτου έτους αυτής για την
εκλογή μόνο των δύο Διοικητικών Συμβουλίων των αντιστοίχων Δημοτικών
Κοινοτήτων ,σύμφωνα με τα άρθρα 64 και 79 του ν. 3852 / 2010.
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6] Ειδικά η παρούσα – τρέχουσα Δημοτική περίοδος, αρχίζει την 1η
Ιανουαρίου 2011 και λήγει την 31η Αυγούστου 2014 .
7].- Στη συνέχεια , στην ίδια ειδική συνεδρίαση και , αφού εκλεγεί το
εκάστοτε νεοεκλεγέν Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου κατά τα
ανωτέρω , αναλαμβάνει σε πλήρη σύνθεση αυτό , αμέσως μετά την εκλογή
του, την όλη ευθύνη της περαιτέρω διαδικασίας και διεξαγωγής των λοιπών
εργασιών του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την εν λόγω ειδική συνεδρίαση
και ειδικά για την εκλογή των προβλεπομένων Επιτροπών δηλαδή, τόσο της
Οικονομικής Επιτροπής, όσο και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 74 , του ν. 3852 / 2010 .
8].- Ειδικότερα όμως και σχετικά, με την δημοσιότητα ή μη , της ως άνω
ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή των ως
άνω θεσμοθετημένων οργάνων και εν όψει του ότι,
[α] οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου είναι Δημόσιες [
αρχή της δημοσιότητας των συνεδριάσεων ] σύμφωνα με το άρθρο 96 ΚΔΚ
και λόγω ,
[β] της υπ’ αρ. 234 / 2007 Γνωμοδότησης του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους [ Ν.ΣΚ. ] , με την οποία έχει γίνει δεκτό ότι , οι
συνεδριάσεις του άρθρου 92 ΔΚΚ [ και ήδη 64 ν. 3852 / 2010 – εκλογή
Προεδρείου ] και 104 ΔΚΚ [ και ήδη 74 ν. 3852 / 2010 – εκλογή
Οικονομικής Επιτροπής ] και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , αποτελούν
εσωτερικό λειτουργικό θέμα του οικείου Ο.Τ.Α. , που αποβλέπει στη
συγκρότηση των οργάνων αυτών, το Δημοτικό Συμβούλιο έχει τη
διακριτική ευχέρεια , κατά την ως άνω ειδική συνεδρίαση εκλογής των
ανωτέρω οργάνων του , να λάβει υποχρεωτικά και πριν καν ξεκινήσει την
όλη διαδικασία εκλογής των ως άνω οργάνων του [ δηλαδή Προεδρείου και
Επιτροπών κατά τα ανωτέρω ] , ειδική απόφαση για την ‘’ δημοσιότητα ή
μη ‘’ της συνεδρίασης αυτής, η οποία και καταγράφεται στα σχετικά
πρακτικά της εν λόγω συνεδρίασης .
ΑΡΘΡΟ ΤΡΙΤΟ
Διοίκηση Δήμου
Όργανα διοίκησης του Δήμου είναι : [α] το Δημοτικό Συμβούλιο, [β] η
Οικονομική Επιτροπή, [γ] η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και [δ] η Δήμαρχος
[ άρθρο 7 παρ. 1 ν. 3852 / 2010 ] .

ΑΡΘΡΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Αρμοδιότητες Δημοτικού Συμβουλίου
1.- Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν και
αναφέρονται στις προβλεπόμενες από το άρθρο 65 και επομ. του ν. 3852 /
2010 [ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ] , αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου ‘’ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝOΣ ‘’ , εκτός από όλα εκείνα που
ανήκουν στην αρμοδιότητα της Δημάρχου ή άλλου Οργάνου του Δήμου [
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π.χ. της Οικονομικής Επιτροπής του άρθρου 72 και της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής του άρθρου 73 του ιδίου νόμου , του Συμπαραστάτη του
Δημότη και της Επιχείρησης του άρθρου 77 του ν. 3852 / 2010 ] .
2.- Ιδιαίτερα το Δημοτικό Συμβούλιο εκφράζει τις θέσεις του σε θέματα
τοπικού ενδιαφέροντος και γνωμοδοτεί όποτε Δημόσιες Αρχές ή Όργανα
ζητούν την γνώμη του .
3.- Καταρτίζει , σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 65 του ν. 3852 / 2010,
με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του , τον κανονισμό
λειτουργίας του , με βάση τον πρότυπο κανονισμό του άρθρου 67 του ν.
3852 / 2010. Σε περίπτωση δε που δεν έχει θεσπιστεί κανονισμός
λειτουργίας από το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνoς, τότε
ισχύει ο προβλεπόμενος από το ανωτέρω άρθρο 67 παρ. 9 του ιδίου νόμου ,
πρότυπος κανονισμός .
4.- Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει αρμοδιότητα στους τομείς των
Δημοκρατικών και Κοινωνικών θεσμών και αγώνων της Αυτοδιοίκησης, της
οικονομικής και κοινωνικής Ανάπτυξης , του Περιβάλλοντος , της υγείας και
της Ποιότητας ζωής στο Δήμο , της Εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου και
των Δημοτικών Κοινοτήτων της Ν. Φιλαδέλφειας και Ν. Χαλκηδόνας , της
Απασχόλησης, της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης , της Παιδείας ,
της Νεολαίας , της Τρίτης ηλικίας , του εθελοντισμού , του Πολιτισμού και
Αθλητισμού και της Πολιτικής Προστασίας στο Δήμο ‘’ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ –
ΧΑΛΚΗΔΟΝOΣ ‘’ .
5.- Το Δημοτικό Συμβούλιο επιλαμβάνεται και συζητεί επί όλων των
θεμάτων αρμοδιότητάς του, που σχετίζονται γενικότερα με τη διοίκηση του
Δήμου, την οικονομική του πορεία και την εν γένει λειτουργία αυτού , των
Δημοτικών Κοινοτήτων που ανήκουν σ’ αυτόν, όπως και όλων των Νομικών
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου [ Ν.Π.Δ.Δ. ] που υπάγονται σ’ αυτόν , όπως
και της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχειρήσεως και του Ιδρύματος [
Π.Π.Ι.Ε.Δ. ] αυτού και, δίνει μέσα από την δημοκρατική και δημιουργική
λειτουργία του , τις κατευθύνσεις του , προς τα υπόλοιπα Όργανα και τις
Επιτροπές του Δήμου , που συγκροτεί αυτό .
6.- Το Δημοτικό Συμβούλιο διευθύνει και ρυθμίζει όλες τις τοπικές
υποθέσεις που αφορούν, τόσο το Δήμο ως Ενιαία Θεσμική Διεκδικητική
Αυτοδιοικητική Οντότητα στα πλαίσια των διατάξεων του ν. 3852 / 2010 [
Καλλικράτης ], του Κ.Δ.Κ. , του Συντάγματος και της ισχύουσας
νομοθεσίας, όσο και τις δύο Δημοτικές Κοινότητες Ν. Φιλαδέλφειας και Ν.
Χαλκηδόνας, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της
εγγύτητας, με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση
των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας του
Δήμου και των Πόλεων της Ν. Φιλαδέλφειας και της Ν. Χαλκηδόνας
ειδικότερα .
7.- Το Δημοτικό Συμβούλιο ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο
άρθρο 65 και τις σχετικές διατάξεις του ν. 3852 / 2010 [ Καλλικράτης ] ,
του ΚΔΚ και των λοιπών νόμων, των Κανονιστικών Διατάξεων της
Διοίκησης και των Κανονιστικών Διατάξεων που θεσπίζει το ίδιο. Κατά την
άσκηση των αρμοδιοτήτων του λαμβάνει υπόψη του:
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[α].- Τις Εθνικές , Περιφερειακές και Ευρωπαϊκές πολιτικές και τα
προγράμματα , που αφορούν την Αυτοδιοίκηση α’ βαθμού [ Ο.Τ.Α. ] και
που σχετίζονται με τις αρμοδιότητές του.
[β].- Την ανάγκη συνεργασίας και συντονισμού με άλλες
Δημοτικές / Τοπικές / Περιφερειακές , Ευρωπαϊκή ένωση , Δημόσιες Αρχές
και Οργανισμούς, οι οποίοι έχουν την αρμοδιότητα να δρουν και να
διαθέτουν πόρους στην Αυτοδιοίκηση και ειδικότερα στη Διοικητική
Περιφέρεια του Δήμου , για να βελτιώσουν την καθημερινότητα , το
περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των πολιτών του Δήμου.
[γ].- Τους διαθέσιμους πόρους για την κάλυψη της αρμοδιότητας
και της ανάγκης να διασφαλισθεί η επωφελής , αποτελεσματική , ανάλογη
και ισόρροπη κατανομή τους και στις δύο Δημοτικές Κοινότητες που
απαρτίζουν γεωγραφικά και χωρικά , τον σημερινό ενιαίο Δήμο , δηλαδή
τους πρώην δύο -2- Δήμους της Ν. Φιλαδέλφειας και της Ν. Χαλκηδόνας .
[δ].- Την ανάγκη να οργανώνει τις παρεχόμενες υπηρεσίες του με
σύγχρονα μέσα και με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η αμεσότητα, η
επάρκεια, η ποιότητα, η δημοσιότητα, η διαφάνεια των ενεργειών , των
πράξεων και αποφάσεων , όπως και αποτελεσματικότητα τους στα πλαίσια
της σύγχρονης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης , με στόχο την δίκαιη και
ισότιμη αντιμετώπιση όλων αδιακρίτως των πολιτών , με καλύτερη , άμεση
και ποιοτικά αναβαθμισμένη εξυπηρέτηση των Δημοτών και κατοίκων και ,
των δύο Πόλεων [Φιλαδέλφειας και Χαλκηδόνας].
[ε].- Την ανάγκη για υψηλής ποιότητας Περιβαλλοντική
Προστασία στο Άλσος και στο κοινόχρηστο πράσινο και Προστασία της
Πολιτιστικής Κληρονομιάς και των δύο -2- πόλεων , καθώς και την ανάγκη
προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής του Ενιαίου πλέον
Δήμου, σύμφωνα με την αρχιτεκτονική του νόμου ‘’ Καλλικράτη ‘’ , για ένα
δηλαδή Δήμο Δημοκρατικό και Προοδευτικό, της κοινωνικής και
οικονομικής ανάπτυξης και της προόδου, όμορφο, ζωντανό και ανθρώπινο
και με κοινωνικές ευαισθησίες προς τους πολίτες του και ειδικά προς τις
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες .
8.- Το Δημοτικό Συμβούλιο εκφράζει τις θέσεις του σε θέματα τοπικού
ενδιαφέροντος και γνωμοδοτεί όποτε οι Δημόσιες Αρχές ή τα αρμόδια
Όργανα ζητούν τη γνώμη του και ειδικότερα :
[α] Καθορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις
εισφορές.
[β] Έχει Αποφασιστικές ή Γνωμοδοτικές Αρμοδιότητες σε θέματα
Ρυθμιστικών σχεδίων και προγραμμάτων προστασίας περιβάλλοντος,
προγραμματισμού εφαρμογής ρυθμιστικών σχεδίων, οικιστικής οργάνωσης
ανοικτών πόλεων, εφαρμογής Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.),
πολεοδομικών μελετών, ανάπλασης περιοχών, πολεοδομικών επεμβάσεων,
χρηματοδότησης
προγραμμάτων
ανάπλασης,
ανασυγκρότησης
υποβαθμισμένων περιοχών, πολεοδομικής αναμόρφωσης προβληματικών
περιοχών, αποζημίωσης ρυμοτομούμενων, πολεοδομικών ρυθμίσεων,
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εισφοράς σε γη ή σε χρήμα, περιοχών ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης
(Π.Ε.Ρ.ΠΟ.), έγκρισης πολεοδομικών μελετών και καθορισμού χρήσεων
γης, χωροθέτησης κοιμητηρίων, κατά τις προβλέψεις του ν. 2508/1997
(ΦΕΚ 124/τΑ'), όπως κάθε φορά ισχύει, και κέντρων αποτέφρωσης
νεκρών.
[γ] Θεσπίζει Τοπικές Κανονιστικές Αποφάσεις [ Τ.Κ.Α. ] , με τις
οποίες θέτει , κανόνες και καθορίζει όρους και προϋποθέσεις για τα θέματα
που περιοριστικά αναφέρονται στο άρθρο 79 του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων [ ν. 3463 / 2006 ] .
[δ] Οι Τοπικές Κανονιστικές Αποφάσεις [ Τ.Κ.Α. ] εκδίδονται μετά
από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής ή της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής, αφού πρώτα προηγηθεί διαβούλευση με τους αρμόδιους κοινωνικούς
και επαγγελματικούς φορείς, τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης [ Δ.Ε.Δ.]
του άρθρου 76 του ν. 3852 / 2010 και τις Δημοτικές Ομάδες Πολιτών [
Δ.Ο.Π. ] της περιφέρειας του Δήμου ή των Δημοτικών Κοινοτήτων,
λαμβάνοντας υπόψη και τις τυχόν ειδικές μελέτες που ενδεχομένως έχουν
εκπονηθεί για την αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών.
[ε] Λαμβάνει μέτρα για την όσο το δυνατόν ευρύτερη
δημοσιοποίηση των αποφάσεων αυτού στο Δημαρχείο , όπως και μέσω των
τοπικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, αλλά και με την υποχρεωτική
ανάρτησή τους , τόσο στην ιστοσελίδα του Δήμου , όσο και στην
ιστοσελίδα του Δημοτικού Συμβουλίου , όπως και όπου αλλού υποχρεωτικά
ηλεκτρονικά ορίζουν η σχετική νομοθεσία και οι εκδοθείσες ή μέλλουσες να
εκδοθούν εγκύκλιοι περί ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του αρμόδιου
Υπουργείου Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, εκδίδοντας
επίσης και Ειδικούς Οδηγούς ενημέρωσης των κατοίκων και των οικείων
επαγγελματικών τάξεων και , χρησιμοποιεί για τον ίδιο σκοπό οποιοδήποτε
άλλο πρόσφορο μέσο, για να λαμβάνουν γνώση αυτών όλοι οι
ενδιαφερόμενοι πολίτες και μέσω του διαδικτύου , στα πλαίσια της πλήρους
διαφάνειας και της δημοσιότητας των κανονιστικών αποφάσεων αυτών και
όχι μόνο .
10.- Έναν (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των Δημοτικών Εκλογών και
μέχρι την εγκατάσταση των νέων Δημοτικών Αρχών, το Δημοτικό
Συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες
περιπτώσεις , εξαιρετικά επείγουσες και απρόβλεπτης ανάγκης, σύμφωνα
με το άρθρο 65 παρ. 5 του ν. 3852 / 2010 .
11.- Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να μεταβιβάζει ,
σύμφωνα με την παρ. 6 , του άρθρου 65 ,του ν. 3852 / 2010 , στην
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής , του άρθρου 73 του ιδίου νόμου , αρμοδιότητες
του σχετικές με το αντικείμενο της .
ΑΡΘΡΟ ΠΕΜΠΤΟ
1. Αρμοδιότητες του Προέδρου
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1. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 67 , παρ. 1 και 2 , του ν. 3852 / 2010 [ όπως τροποποιήθηκε με
την παρ. 10στ’ του άρθρου 18 του ν. 3870 / 2010 ] :
• Συγκαλεί το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση με γραπτή
πρόσκλησή του , στην οποία αναφέρονται τα προς συζήτηση θέματα ,
τουλάχιστον μία φορά το μήνα .
•

Η παραπάνω πρόσκληση επιδίδεται έντυπα στους Συμβούλους ή
γνωστοποιείται σ’ αυτούς με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο και τρόπο
[ π.x. με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο - e-mail - , με fax κ.λ.π.] ,
δημοσιεύεται στο Δημαρχείο , αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο (site)
του Δήμου και στις ιστοσελίδες του Δημοτικού Συμβουλίου , τρεις
[3] τουλάχιστον πλήρεις ημέρες , πριν από την ημέρα που ορίζεται
για την συνεδρίαση .

•

Στο παραπάνω Τριήμερο Επίδοσης της Πρόσκλησης δεν
υπολογίζεται , ούτε η ημέρα της επίδοσης αυτής , ούτε η ημέρα της
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και αρκούν τρείς συνεχείς
πλήρεις ημέρες να διαμεσολαβούν μεταξύ επίδοσης και συνεδρίασης.

•

Δημοτικός Σύμβουλος , που δεν κατοικεί στη Διοικητική Περιφέρεια
του Δήμου , οφείλει αμέσως με την εγκατάσταση της Δημοτικής
Αρχής , να δηλώσει στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου τη
διεύθυνση της κατοικίας του και να ορίσει με την ίδια δήλωση του,
αντίκλητο στην έδρα του Δήμου , στον οποίο και θα επιδίδονται ή θα
γνωστοποιούνται κατά τα ανωτέρω , οι προσκλήσεις για τις
συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου .

•

Παράλληλα , όλοι ανεξαιρέτως οι Δημοτικοί Σύμβουλοι , εντός ή
εκτός έδρας Δήμου κατοικούντες, οφείλουν και αναλαμβάνουν την
υποχρέωση έναντι του Προέδρου , να δηλώσουν και οποιοδήποτε
άλλο πρόσφορο μέσο [ π.χ. ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail
address), αριθμό fax ], για να τους γνωστοποιούνται οι προσκλήσεις
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου .

•

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι , στα πλαίσια της άμεσης εξυπηρέτησής
τους, αλλά και της άμεσης ανταπόκρισης του Προεδρείου στις
αυξημένες υποχρεώσεις του, λόγω αύξησης του αριθμού των
εκλεγέντων και στα αιτήματα τους που θα υποβάλλονται προς αυτό
συμφωνούν ότι επιβάλλεται :

[α] αφενός μεν η δημιουργία διαδικτυακού τόπου (site) του
Δημοτικού Συμβουλίου όπου θα αναρτώνται στις ιστοσελίδες του, όλα όσα
θα αφορούν το Δημοτικό Συμβούλιο και θα ενδιαφέρουν τους Δημοτικούς
Συμβούλους, τους Συμβούλους των δύο Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου,
αλλά και κάθε πολίτη που θα έχει έννομο συμφέρον και όχι μόνο και ,
[β] αφετέρου δε και η αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email), τόσο της ενημέρωσης αυτών για τις προσκλήσεις συνεδριάσεων Δ.Σ.
,τις εισηγήσεις προς το Δ.Σ. , ΤΕΔΚΝΑ ,ΚΕΔΚΕ , εγκυκλίους , προσκλήσεις
φορέων κ.λπ. , όσο και και των σχετικών αποφάσεων του Δ.Σ. άμα την
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καθαρογραφή αυτών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η διαφάνεια και η
καλύτερη δυνατή δημοσιότητα όλων των αναγκαίων εισηγήσεων των
υπηρεσιών, των πράξεων και αποφάσεων του Δ.Σ., μέσω της
δημοσιοποίησης και διακίνησης αυτών δια του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(e-mail) του καθενός εκ των Συμβούλων που συμφώνησαν , δηλοποίησαν ,
δημοσιοποίησαν και κατέστησαν την ηλεκτρονική τους διεύθυνση (e-mail
address), άμεσα προσιτή και προσβάσιμη στις ως άνω ανάγκες των
υπηρεσιών του Δήμου και της Γραμματείας του Δ.Σ. και προς διάθεση και
πρόσβαση όλων ανεξαιρέτως των υπηρεσιών του Δήμου ,
[γ] για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση , διευκόλυνση και άμεση
ενημέρωση αυτών , κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους , σε
συνδυασμό με την αποφυγή περιττών και υψηλών δαπανών σε έντυπα ,
μελάνια , φωτοτυπίες , απασχόληση προσωπικού κ.λ.π. , που επιβαρύνουν
σημαντικά , τα οικονομικά του Δήμου .
•

Στα πλαίσια των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο, οι
Δημοτικοί Σύμβουλοι αναλαμβάνουν την ρητή υποχρέωση και
δεσμεύονται απέναντι στο Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, να
δηλώσουν και να δημοσιοποιήσουν άμεσα και εγγράφως στη
Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου τις προσωπικές τους ή
υπηρεσιακές τους ή άλλες ηλεκτρονικές διευθύνσεις (e-mail
address) που διαθέτουν, και όσοι εξ’ αυτών στερούνται
ηλεκτρονικής διεύθυνσης (e-mail address) δηλώνουν ότι,
αναλαμβάνουν την ρητή υποχρέωση να συνδεθούν και αποκτήσουν
αυτή το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου να γίνεται από την
Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου η άμεση ηλεκτρονική
αποστολή των προσκλήσεων, των σχετικών απαντήσεων επί
υποβληθέντων αιτημάτων τους, των εισηγήσεων των υπηρεσιών ,
των αναγκαίων ενημερώσεων τους, όπως και η ηλεκτρονική
αποστολή σ’ αυτούς και των καθαρογραμμένων αποφάσεων του Δ.Σ.
που τους αφορούν, για διευκόλυνση όλων των πλευρών και την
αποφυγή περιττών εξόδων και δαπανών για το Δήμο, κατά τα
ανωτέρω.

•

Διαφορετικά και σε κάθε περίπτωση, στο διαδικτυακό τόπο (site)
του Δήμου θα αναρτώνται όλα τα έγγραφα και οι αποφάσεις κ.λ.π. ,
που κατά νόμο προβλέπεται υποχρεωτικά να αναρτώνται, για να
ενημερώνονται οι Σύμβουλοι σχετικά και όχι μόνο .

• Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη με όλα τα θέματα που θα
συζητηθούν
στη
συνεδρίαση,
στην
οποία
συμπεριλαμβάνονται
υποχρεωτικά σύμφωνα με το άρθρο 67 , παρ. 2, του ν. 3852 / 2010 , τα
θέματα που προτείνει η Δήμαρχος , η Εκτελεστική Επιτροπή των άρθρων 62
και 63 του ιδίου νόμου, καθώς επίσης η Οικονομική Επιτροπή και η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής των άρθρων 72 και 73 του ιδίου νόμου ή το ένα
τρίτο [ 1/3 ] τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του
Συμβουλίου [ δηλαδή οι 11 εκ των 33 ] ή το σύνολο των Συμβούλων της
Μειοψηφίας [ δηλαδή οι 13 εκ των 33 ] σύμφωνα με το ίδιο άρθρο 67 παρ.
2 του ανωτέρω νόμου. Για την κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης
συνεργάζεται με την Δήμαρχο, τους Προέδρους των θεσμοθετημένων
Επιτροπών και τα άλλα όργανα του Δήμου και τις Υπηρεσίες αυτού.
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•

Φροντίζει για την διοργάνωση ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου , η οποία γίνεται εντός μηνός από την υποβολή της
Ετήσιας Έκθεσης του Συμπαραστάτη του Δημότη και της
Επιχείρησης, σύμφωνα με το άρθρο 77 παρ. 5 του ν. 3852 / 2010 ,
κατά την οποία συζητείται και παρουσιάζεται από τον ίδιο τον
Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης , η ετήσια έκθεση
αυτού . Τόσο η ετήσια έκθεση, όσο και οι ειδικές προτάσεις του
Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, αναρτώνται
υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου , όσο και στην αντίστοιχη
του Δημοτικού Συμβουλίου , με φροντίδα της γραμματείας του Δ.Σ.
και των υπηρεσιών του Δήμου .

•

Φροντίζει επίσης και για την διοργάνωση ειδικής συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου για τον απολογισμό των πεπραγμένων της
Δημοτικής Αρχής σε ό,τι αφορά την οικονομική κατάσταση , τη
διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος της
δημοτικής δράσης , κατά τις διατάξεις του άρθρου 217 του Κ.Δ.Κ.

• Φροντίζει η πρόσκληση συνεδριάσεων του Δ.Σ. να αποστέλλεται,
εκτός από τους Δημοτικούς Συμβούλους , υποχρεωτικά στη Δήμαρχο που
συμμετέχει στις συζητήσεις του Συμβουλίου χωρίς ψήφο και έχει το
δικαίωμα να εκφράζει τις απόψεις της κατά προτεραιότητα και στον κατά
περίπτωση Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, όταν συζητούνται θέματα
που αφορούν την αντίστοιχη Δημοτική Κοινότητα και οι οποίοι μετέχουν με
δικαίωμα ψήφου . Επίσης, δύναται να καλεί δημοτικούς υπαλλήλους ή
ιδιώτες ή ειδικούς, προκειμένου να πληροφορήσουν το Δημοτικό
Συμβούλιο σχετικά με τα θέματα που συζητούνται, σύμφωνα με την παρ. 3
του άρθρου 69 του ν. 3852 / 2010 .
• Ενημερώνει και προσκαλεί με κάθε πρόσφορο μέσο τους
ενδιαφερόμενους πολίτες για τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
όταν στα θέματα της ημερήσιας διάταξης συμπεριλαμβάνονται αιτήσεις,
αναφορές ή προτάσεις τους . Τα θέματα αυτά προτάσσονται της ημερήσιας
διάταξης για την διευκόλυνση των ενδιαφερομένων πολιτών .
• Φροντίζει σε κάθε περίπτωση ώστε,
με την αποστολή της
πρόσκλησης και πριν από την συνεδρίαση , να βρίσκονται στη Γραμματεία
του Δημοτικού Συμβουλίου προς διάθεση ανάγνωσης και μελέτης όλων των
Συμβούλων και των επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων , οι εισηγήσεις
και οι φάκελοι που τυχόν συνοδεύουν αυτές, επί των θεμάτων που θα
συζητηθούν , για την ενημέρωσή τους.
•

Κάθε μία από τις Δημοτικές Παρατάξεις λαμβάνουν από την
Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου μόνο από μία σειρά
αντιγράφων με όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης προς
ενημέρωση όλων των μελών τους, τις δε προσκλήσεις, εισηγήσεις
των θεμάτων και τις αποφάσεις που εκδόθηκαν και αφορούν την
εκάστοτε συνεδρίαση, τις λαμβάνουν , τόσο οι Παρατάξεις, όσο και
όλοι οι Σύμβουλοι αυτών, ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση
(e-mail address) που θα έχουν γνωστοποιήσει κατά τα ανωτέρω στη
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Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου
μελετήσουν και λάβουν γνώση αυτών.

,

προκειμένου

να

•

Προεδρεύει των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ορίζει
τις θέσεις, τόσο των Δημοτικών Παρατάξεων , όσο και των
Συμβούλων κατά Δημοτικές Παρατάξεις, όπως και τις θέσεις των
Προέδρων των Δημοτικών Κοινοτήτων .

•

Κηρύσσει την έναρξη και την λήξη της συνεδρίασης, διευθύνει τη
συζήτηση , δίδει το λόγο σε κάθε ομιλητή και λαμβάνει όλα τα
απαραίτητα μέτρα για τη τήρηση της τάξης και την ομαλή διεξαγωγή
της συνεδρίασης. Οι Σύμβουλοι σέβονται τον παρόντα κανονισμό
και την διαδικασία των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και λαμβάνουν τον
λόγο από τον Πρόεδρο όταν τους δοθεί .

• Έχει την επιμέλεια της καταχώρησης, της δημοσίευσης, της
αποστολής στον Ελεγκτή Νομιμότητας και της ανάρτησης των αποφάσεων
του Δημοτικού Συμβουλίου, εκτός όλων των άλλων προβλεπομένων και,
τόσο στo διαδικτυακό τόπο (site) του Δήμου των υποχρεωτικά εκ του
νόμου αναρτώμενων π.χ. στο πρόγραμμα ‘’ Διαύγεια ‘’ και όπου αλλού στο
μέλλον ορισθεί, λαμβάνοντας και τον σχετικό αριθμό δημοσίευσης –
καταχώρησης αυτών, διαφορετικά αυτές θα είναι άκυρες, όσο και στον
αυτοτελή διαδικτυακό τόπο (site) του Δημοτικού Συμβουλίου, για να
μπορούν να λαμβάνουν άμεση γνώση αυτών μέσω του διαδικτύου όλοι
ανεξαιρέτως οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Δημότες -Πολίτες , οι φορείς , οι
τοπικές εφημερίδες και όχι μόνον, αλλά και οι άμεσα ή έμμεσα
ενδιαφερόμενοι που αντλούν έννομο ειδικό συμφέρον από τις αποφάσεις
του Δ.Σ.
• Υποχρεούται, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 68 του ν. 3852 /
2010 , να ενημερώνει γραπτά τον Ελεγκτή Νομιμότητας , όταν δημοτικός
σύμβουλος απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις,
καθώς επίσης και σε κάθε περίπτωση μη εκτέλεσης των υποχρεώσεων
Δημοτικού Συμβούλου, για διάστημα μεγαλύτερο από τρείς μήνες . Η
παράλειψη αυτή του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου αποτελεί
σοβαρή παράλειψη καθήκοντος για τον ίδιο .
• Φροντίζει για την τήρηση των σχετικών με το Δημοτικό Συμβούλιο
διατάξεων του ν. 3852 / 2010 και του ΚΔΚ και των διατάξεων τον
παρόντος Κανονισμού.
2. Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
2. Ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αναπληρώνει στα
καθήκοντά του τον Πρόεδρο, μόνο όταν αυτός απουσιάζει ή όταν κωλύεται
κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης για οποιονδήποτε λόγο.
* Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του Αντιπροέδρου, κατά
τη διάρκεια της συνεδρίασης , η αναπλήρωση του Προέδρου γίνεται από
όποιον από τους παρόντες στη συνεδρίαση Δημοτικούς Συμβούλους του
επιτυχόντος συνδυασμού [ πλειοψηφίας ] έχει εκλεγεί με τις περισσότερες
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ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, από αυτόν που είναι γραμμένος
πρώτος στην απόφαση τον δικαστηρίου.
3. Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου
3. Έχει την ευθύνη της τήρησης των πρακτικών των συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου, τόσο των πρόχειρων συνοπτικών σε αριθμημένο
βιβλίο, όσο και των απομαγνητοφωνημένων, σε συνεργασία με το δημοτικό
υπάλληλο που έχει ορισθεί για το σκοπό αυτό ως διοικητική γραμματειακή
υποστήριξη των συνεδριάσεων αυτού.
• Ο Γραμματέας του Συμβουλίου , πριν την έναρξη της συνεδρίασης
του Συμβουλίου, συγκεντρώνει σε έντυπο κατάλογο παρουσιών τις
υπογραφές των παρόντων και εκφωνεί με την έναρξη τον κατάλογο αυτών
στο Σώμα, σημειώνει δε και τους απόντες κατά τη διάρκεια αυτής με
υπογραφή του που θέτει παραπλεύρως του ονόματος του απουσιάζοντος
και, καταγράφει όσους συμβούλους προσέλθουν μετά την έναρξη της
συνεδρίασης ή τυχόν αποχωρήσουν πριν την λήξη και κατά την διάρκεια
αυτής .
•

Ο Γραμματέας του Συμβουλίου πρίν την έναρξη της συνεδρίασης του
Συμβουλίου, συγκεντρώνει από τους επικεφαλής των Δημοτικών
Παρατάξεων και παραδίδει στον Πρόεδρο τις δηλώσεις του άρθρου
67 , παρ. 6 , του ν. 3852 / 2010, με τους Εισηγητές και τους Ειδικούς
Αγορητές Συμβούλους της πλειοψηφίας και τους Ειδικούς Αγορητές Συμβούλους των Παρατάξεων της μειοψηφίας , που έχουν ορισθεί –
προεγγραφεί – από κάθε Παράταξη για να μιλήσουν κατά την
διάρκεια της συνεδρίασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης .

•

Καταγράφει συνοπτικά και περιεκτικά τις προτάσεις που
κατατίθενται από τους Συμβούλους κατά την συνεδρίαση , όπως
αυτές τελικά και περιεκτικά διατυπώνονται από τον Πρόεδρο και
ενδεχομένως τίθενται από τον ίδιο τον Πρόεδρο σε ψηφοφορία.

• Σημειώνει στα πρακτικά την ψήφο [ π.χ. υπέρ , κατά , λευκά κ.λ.π.
] των Συμβούλων κατά τη λήψη των σχετικών αποφάσεων και καταγράφει
εν συντομία και την σχετική ενδεχόμενη αιτιολογία των Συμβούλων , επί
της ψήφου αυτών .
• Επιμελείται για την συστηματική , ταξινομημένη και αριθμημένη
σε βιβλίο τήρηση των πρακτικών ή την τυχόν ηχητική ή ηλεκτρονική
καταγραφή , κατάρτιση , ψηφιοποίηση των τηρουμένων πρακτικών , την
ανάρτηση
στο
διαδίκτυο
και
δημοσιοποίηση
των
τυχόν
απομαγνητοφωνημένων – βιντεοσκοπημένων ή μέσω οπτικοακουστικών
μέσων τηρουμένων πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου, σε άμεση συνεργασία με τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα
δημοτικό υπάλληλο, όταν και εφόσον εγκριθεί από τον Πάρεδρο του
Ελεγκτικού Συνεδρίου η ευχέρεια , η δυνατότητα και η σχετική δαπάνη της
χρήσης και των σύγχρονων ηχητικών, ηλεκτρονικών-ψηφιακών,
διαδικτυακών και οπτικοακουστικών μέσων πιστής καταγραφής,
ψηφιοποίησης και ανάρτησης των πρακτικών συνεδριάσεων του
Συμβουλίου , σύμφωνα και με τους σύγχρονους τρόπους , τις μορφές και
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τα μέσα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, που διασφαλίζουν την
διαφάνεια , την πιστότητα των διελεγχθέντων, την περιστολή των περιττών
εξόδων και δαπανών και την δημοσιότητα όλων των αποφάσεων που θα
λαμβάνονται .
4. Παραίτηση Μελών Προεδρείου
Η παραίτηση από το αξίωμα του Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα
του Δημοτικού Συμβουλίου υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο και
γίνεται οριστική, αφότου το Δημοτικό Συμβούλιο την αποδεχθεί.
[α].- Για το συγκεκριμένο αυτό σκοπό, το Συμβούλιο προσκαλείται
σε συνεδρίαση από το Δημοτικό Σύμβουλο του επιτυχόντος συνδυασμού
που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και σε, περίπτωση ισοψηφίας,
από εκείνον που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του
δικαστηρίου και αν αυτός κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο, από τον
αμέσως επόμενο στην απόφαση ανακήρυξης των Συμβούλων.
[β].- Στη συνεδρίαση αυτή Προεδρεύει ο Σύμβουλος που συγκάλεσε
το Συμβούλιο και, αν αυτός δεν παρίσταται, ο αμέσως επόμενος κατά την
ανωτέρω σειρά.
[γ].- Στην ίδια συνεδρίαση το Συμβούλιο, μετά την αποδοχή της
παραίτησης, προβαίνει κατά περίπτωση, στην εκλογή νέου Προέδρου ή
Αντιπροέδρου ή Γραμματέα κατά τον ίδιο τρόπο και την ίδια διαδικασία που
προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 3852 / 2010 .
[δ].- Σε κάθε περίπτωση, η παραίτηση θεωρείται ότι γίνεται
αποδεκτή μετά την παρέλευση ενός (1) μηνός από την ημερομηνία
κατάθεσης της σχετικής αίτησης στο γενικό πρωτόκολλο της υπηρεσίας.
[ε].- Ο παραιτούμενος παραμένει Σύμβουλος και δεν μπορεί να
επανεκλεγεί στο ίδιο αξίωμα μέσα στην ίδια διετία.
[στ].- Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν μπορεί να λάβει νόμιμα
αποφάσεις, κατά το χρονικό διάστημα από την οριστική παραίτηση ή την
αποδοχή της και μέχρι την αναπλήρωση μέλους του Προεδρείου του.
ΑΡΘΡΟ ΕΚΤΟ
Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου
Σύγκληση από τον Πρόεδρο .
1. Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει, ύστερα από γραπτή πρόσκληση του
Προέδρου του, στην οποία αναφέρονται ο τόπος, η ημερομηνία και η ώρα
συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ως εξής:
α) Μία τουλάχιστον φορά το μήνα υποχρεωτικά, ακόμα και αν δεν
υπάρχουν θέματα για συζήτηση.
β) Όποτε το ζητήσει η Δήμαρχος.
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γ) Όποτε το ζητήσει η Οικονομική Επιτροπή .
δ] Όποτε το ζητήσει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής .
ε] Από τον Πρόεδρο για να γίνει η ειδική συνεδρίαση συζήτησης και
παρουσίασης της ετήσιας έκθεσης του Συμπαραστάτη του Δημότη και της
Επιχείρησης και μάλιστα εντός τριάντα -30- ημερών από την υποβολή της ,
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 77 του ν. 3852 / 2010 .
στ) Όποτε το ζητήσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού
αριθμού των μελών του Συμβουλίου , δηλαδή οι 11 εκ των 33 μελών , με
γραπτή αίτηση τους, στην οποία αναφέρονται τα θέματα που αιτούνται να
συζητηθούν. Τα θέματα τα εισηγείται ένας εκ των Δημοτικών Συμβούλων
που υπέβαλαν την γραπτή αίτησή τους .
ζ) Όποτε το ζητήσει το σύνολο των Συμβούλων της μειοψηφίας ,
δηλαδή οι 13 εκ των 33 μελών , με γραπτή αίτηση τους , στην οποία
αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν. Τα θέματα τα εισηγείται ένας
εκ των Δημοτικών Συμβούλων που υπέβαλαν την εν λόγω γραπτή αίτησή
τους .
[1] Στις ανωτέρω με στοιχεία στ' και ζ' περιπτώσεις είναι
δυνατόν να προστεθούν από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου στην
ημερήσια διάταξη και άλλα θέματα προς συζήτηση , τα οποία , όμως , θα
συζητηθούν μετά το πέρας της συζήτησης των θεμάτων που εισήχθησαν με
τη διαδικασία των ανωτέρω περιπτώσεων.
[2] Δεν μπορεί να επανυποβληθεί, κατά τις ανωτέρω περιπτώσεις,
αίτημα για το ίδιο θέμα, πριν παρέλθει δίμηνο, αφότου εκδόθηκε
απορριπτική απόφαση του Συμβουλίου, εκτός εάν γίνεται αιτιολογημένα
και αποδεδειγμένα επίκληση νεώτερων στοιχείων που δεν είχαν τεθεί
προηγούμενα υπόψη του Συμβουλίου .
[3] Στις ίδιες περιπτώσεις, εάν ο Πρόεδρος δεν συγκαλέσει το
Συμβούλιο το αργότερο έξι (6) ημέρες μετά την υποβολή της αίτησης, το
Συμβούλιο συνέρχεται μετά από πρόσκληση εκείνων που υπέβαλαν την
αίτηση και αποφασίζει , για τα θέματα που είχε ζητηθεί η σύγκλησή του.
η) Όποτε υπάρχουν κατεπείγουσες περιπτώσεις ή έκτακτες ανάγκες ,
οι οποίες δικαιολογούν και επιβάλλουν την άμεση σύγκληση του
Συμβουλίου για ορισμένα θέματα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης κατά
την κρίση του Προέδρου και της Δημάρχου που προΐσταται όλων των
υπηρεσιών του Δήμου .
* Στις περιπτώσεις αυτές η πρόσκληση μπορεί να επιδοθεί ή να
γνωστοποιηθεί την ίδια ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση
αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα και
έκτακτο χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση, το Συμβούλιο αποφαίνεται για
το κατεπείγον των θεμάτων.
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2. Αν ο Πρόεδρος παραλείψει αδικαιολόγητα δύο [2] συνεχείς φορές να
συγκαλέσει το Συμβούλιο, μπορεί να τεθεί σε αργία και σε περίπτωση
υποτροπής μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος από το αξίωμα με απόφαση του
Ελεγκτή Νομιμότητας , σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 67 του ν. 3852
/ 2010 και την πειθαρχική διαδικασία του άρθρου 234 του ιδίου νόμου.
3. Στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου προσκαλείται υποχρεωτικά
η Δήμαρχος και , ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της αντίστοιχης Δημοτικής
Κοινότητας όταν στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που
αφορούν την εν λόγω Δημοτική Κοινότητα και, μετέχει στις συνεδριάσεις
με δικαίωμα ψήφου στα θέματα που αφορούν την Δημοτική Κοινότητα. Αν
δεν προσκληθούν, οι σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου είναι
άκυρες.
4.
Οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου διεξάγονται , εκτός
εξαιρέσεων, κατά τις απογευματινές έως βραδινές ώρες και σε χρονική
διάρκεια που να μη υπερβαίνει τα όρια της εύρυθμης και δημιουργικής
λειτουργίας του Σώματος . Πρός την κατεύθυνση αυτή δεν επιτρέπονται
από το Προεδρείο οποιεδήποτε παρεμβάσεις , άσκοπες επαναλήψεις ,
περιττές επικαλύψεις , εκτός θέματος συζητήσεις και , όλοι οι Σύμβουλοι
έχουν χρέος και ευθύνη για την ουσιαστική και αποτελεσματική λειτουργία
του Σώματος .
5.
Η πρόσκληση των συνεδριάσεων δημοσιεύεται απαραιτήτως στο
δημοτικό κατάστημα και αναρτάται, τόσο στην ιστοσελίδα του Δήμου , όσο
και στην ιστοσελίδα του Δημοτικού Συμβουλίου, εκτός εξαιρετικών
περιπτώσεων που ανάγονται σε τεχνικά - ηλεκτρονικά προβλήματα ή σε
έκτακτες και κατεπείγουσες περιπτώσεις .
6. Η πρόσκληση επιδίδεται με αποδεικτικό επίδοσης και γνωστοποιείται ή
με Faχ ή με e-mail ή με άλλο ηλεκτρονικό τρόπο και μέσο και σε κάθε
περίπτωση γνωστοποιείται στο Δήμαρχο και στους Συμβούλους με κάθε
πρόσφορο μέσο, τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα
που ορίζεται για τη συνεδρίαση, από υπάλληλο του Δήμου.
[α].- Σε περίπτωση απουσίας κατά την επίδοση , της μεν Δημάρχου
η πρόσκληση επιδίδεται τόσο σε συγκάτοικο –συγγενή αυτής , όσο και
στον Α’ Αναπληρωτή Αντιδήμαρχο αυτής ο οποίος αναλαμβάνει την ρητή
υποχρέωση να ειδοποιήσει και ενημερώσει αυτήν , του δε Συμβούλου η
πρόσκληση αυτή επιδίδεται σε πρόσωπο που τυχόν συγκατοικεί με αυτόν
και , αν και αυτό το πρόσωπο απουσιάζει , η πρόσκληση θυροκολλείται στη
δηλωθείσα διεύθυνση και αντίγραφο αυτής τίθεται από τον επιδίδοντα
κάτω από την εξώθυρα της κατοικίας του . Τέλος σε περίπτωση απουσίας
του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας , η πρόσκληση επιδίδεται σε
συγκάτοικο – συγγενή αυτούς / ής και στον Αντιπρόεδρο και σε περίπτωση
απουσίας και αυτού / ής , στον πρώτο κατά σειρά πλειοψηφήσαντα
Σύμβουλο του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας, του επιτυχόντος
συνδυασμού .
[β].- Αν ο Σύμβουλος δεν κατοικεί στη Διοικητική Περιφέρεια του
Δήμου, η επίδοση της πρόσκλησης της συνεδρίασης , επιδίδεται στον
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ορισθέντα κατά τα ανωτέρω αντίκλητο αυτού, σε διεύθυνση της Ν.
Φιλαδέλφειας και Ν. Χαλκηδόνας .
[γ].- Αν ο Σύμβουλος δεν ορίσει αντίκλητο ή πρόσφορο ηλεκτρονικό
μέσο [ ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail address) ] για τη γνωστοποίηση,
αρκεί η δημοσίευση της πρόσκλησης στο δημοτικό κατάστημα ή στον
διαδικτυακό τόπο (site) του Δήμου ή στον διαδικτυακό τόπο (site) του
Δημοτικού Συμβουλίου .
7. Αν υφίστανται λόγοι ανωτέρας βίας, που δεν επιτρέπουν την
πραγματοποίηση της συνεδρίασης στο χρόνο που είχε ορισθεί με την
πρόσκληση, τότε ο Πρόεδρος γνωστοποιεί στους Συμβούλους εγγράφως ή
με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο [ τηλεφωνικά ή με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο (e- mail) ή με fax ] έγκαιρα την αναβολή της συνεδρίασης ,
αναφέροντας και τους λόγους της αναβολής. Στην περίπτωση αυτή η
συνεδρίαση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τα ίδια θέματα της ημερήσιας
διάταξης, άμεσα, μετά την άρση των λόγων αναβολής της, σε χρόνο, που
προσδιορίζει ο Πρόεδρος, χωρίς να είναι απαραίτητο να τηρηθεί η
προθεσμία των τριών [3] τουλάχιστον ημερών για την γνωστοποίηση της.
8. Σύγκληση Δ.Σ. από το 1/3 των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου ,
δηλαδή από τα 11 μέλη του Δ.Σ. ή από το σύνολο των Συμβούλων της
μειοψηφίας, δηλαδή από τα 13 μέλη αυτής.
9. Το Δημοτικό Συμβούλιο συγκαλείται επίσης και από τους Συμβούλους
που έχουν υποβάλει γραπτή αίτηση στο πρωτόκολλο του Δήμου για
σύγκληση (το 1/3 τουλάχιστον των μελών του – δηλαδή από τους 11- ή το
σύνολο των Συμβούλων της μειοψηφίας – δηλαδή από τους 13-), αν ο
Πρόεδρος δεν καλέσει το Συμβούλιο σε έξι (6) ημέρες το αργότερο, μετά
την υποβολή της γραπτής αιτήσεώς τους , δηλαδή, αν μέχρι τότε δεν έχει
εκδώσει και αποστείλει την πρόσκληση.
10. Το Δημοτικό Συμβούλιο ‘’ ΦΙΛΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ‘’
αποτελείται από τριάντα τρείς Συμβούλους . Το ένα τρίτο [1/3]
τουλάχιστον των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου ‘’ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ –
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ‘’ είναι: στα 33 μέλη αυτού , οι 11 Σύμβουλοι και , στα δύο
τρίτα [2/3] τουλάχιστον των μελών αυτού , οι 22 Σύμβουλοι . Τα τέσσερα
πέμπτα [4/5] των μελών του Συμβουλίου είναι οι είκοσι έξι [26] Σύμβουλοι
εκ των 33 , όπου ο νόμος απαιτεί ενισχυμένες τις σχετικές πλειοψηφίες ,
για την λήψη ορισμένων αποφάσεων .
ΑΡΘΡΟ ΕΒΔΟΜΟ
Τόπος Συνεδρίασης
1. Οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου είναι δημόσιες και γίνονται
στο δημοτικό κατάστημα με την Προεδρία του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου.
2. Το Δημοτικό Συμβούλιο με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5)
των μελών του [ δηλαδή με 26 ψήφους εκ των 33 μελών του Συμβουλίου ]
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και με αιτιολογημένη απόφαση, η οποία απαγγέλλεται σε δημόσια
συνεδρίαση, μπορεί να συνεδριάζει κεκλεισμένων των θυρών.
3.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί, με την
πλειοψηφία του συνόλου των μελών του , να αποφασίσει να συνεδριάζει
μόνιμα ή κατά περίπτωση σε άλλο κατάλληλο οίκημα της έδρας του Δήμου ,
αν κρίνει ότι το δημοτικό κατάστημα είναι ακατάλληλο ή δεν επαρκεί για τη
συγκεκριμένη περίπτωση.
4.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να
συνεδριάζει εκτός της έδρας του,
στις
Δημοτικές Κοινότητες
Φιλαδέλφειας και Χαλκηδόνος , ύστερα από απόφαση των τριών πέμπτων
(3/5) των συνόλου των μελών του , σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου
67 του ν. 3852 / 2010.
5.
Σε κάθε περίπτωση μία τουλάχιστον φορά το έτος, το Δημοτικό
Συμβούλιο μπορεί χωρίς άλλο και ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου
που θα αναφέρει τον κατάλληλο χώρο, την ημερομηνία και την ώρα
συνεδρίασης, να συνεδριάζει εκτός έδρας και σε χώρο της Δημοτικής
Κοινότητας της Ν. Χαλκηδόνος , με ειδικότερα θέματα που απασχολούν και
ενδιαφέρουν την Ν. Χαλκηδόνα , αλλά και το Δήμο γενικότερα .
ΑΡΘΡΟ ΟΓΔΟΟ
Απαρτία - Λήψη Αποφάσεων
1.
Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει νόμιμα εφόσον έχει απαρτία.
Προϋπόθεση της απαρτίας είναι να έχουν κληθεί νόμιμα, έγκαιρα και
κανονικά, κατά τα ανωτέρω , όλα τα μέλη του Συμβουλίου , να μετάσχουν
στη συνεδρίαση. Η έλλειψη ή η μη έγκαιρη κλήση θεραπεύονται μόνον με
την προσέλευση και τη συμμετοχή στη συνεδρίαση του μη κληθέντος.
2.
Το Συμβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόν το ήμισυ πλέον ενός του
αριθμού των μελών του , χωρίς να υπολογίζεται ο δεκαδικός αριθμός, δηλ.
όταν είναι παρόντα περισσότερα από τα απόντα μέλη , δηλαδή τουλάχιστον
τα δέκα επτά [17] μέλη στο σύνολο των τριάντα τριών [ 33 ] μελών αυτού ,
χωρίς να υπολογίζονται οι τυχόν κληθέντες και παριστάμενοι Πρόεδροι των
δύο [2] Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου .
3.
Αν μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις το Συμβούλιο δεν έχει
απαρτία, συνεδριάζει ύστερα από τρίτη πρόσκληση και λαμβάνει αποφάσεις
μόνο για τα θέματα που είχαν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη,
εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3)
τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του. Στην τρίτη πρόσκληση
γίνεται ειδική αναφορά των ανωτέρω.
4.
Το Δημοτικό Συμβούλιο λειτουργεί νόμιμα, έστω και με ελλιπή
σύνθεση, που δεν μπορεί πάντως να είναι κατώτερη από τον αριθμό των
μελών που απαιτείται για την απαρτία [ δηλαδή των 17 παρόντων ] , σε
όλες τις περιπτώσεις που μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου αποποιηθούν
την εκλογή τους , παραιτηθούν , αποβιώσουν , εκπέσουν ή τεθούν σε αργία
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ή αν οι έδρες μείνουν κενές για οποιονδήποτε άλλο λόγο και μέχρι οι κενές
θέσεις να συμπληρωθούν με αναπλήρωση ή με εκλογές ή με τη λήξη του
χρόνου της αργίας.
5.
Για τη λήψη αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου η απαρτία και
οι απαραίτητες πλειοψηφίες υπολογίζονται με βάση τον αριθμό των
Δημοτικών Συμβούλων που έχουν ορκισθεί και εγκατασταθεί, σύμφωνα με
τις διατάξεις του νόμου .
6.
Τα μέλη του Συμβουλίου που ήταν παρόντα κατά την έναρξη της
συνεδρίασης και με την παρουσία τους υπήρξε απαρτία και αν ακόμα
αποχωρήσουν στη διάρκεια αυτής , μεταγενέστερα, θεωρούνται παρόντα
μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, ως προς την ύπαρξη απαρτίας.
7.
Η απαρτία αυτή θεωρείται ότι συντρέχει για όλα τα θέματα που
περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης .
8.
Το Συμβούλιο λαμβάνει τις αποφάσεις του με την απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων μελών του , δηλαδή με τουλάχιστον 17 παρόντα
μέλη αυτού κατά την έναρξη της συνεδρίασης , εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά με άλλη διάταξη. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος
του Προέδρου. Εάν κατά τον υπολογισμό της πλειοψηφίας προκύπτει
δεκαδικός αριθμός άνω του ημίσεως της μονάδας, αυτός στρογγυλοποιείται
στην αμέσως μεγαλύτερη μονάδα.
9.
Για τη λήψη απόφασης που αφορά Δημοτική Κοινότητα, στον
αριθμό των ψήφων που απαιτούνται για τη λήψη της απόφασης αυτής,
προσμετρείται και η ψήφος του Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής
Κοινότητας που συμμετέχει στην σχετική συνεδρίαση με θέμα της
αρμοδιότητάς του , σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 8 του άρθρου 67 του
ν. 3852 / 2010 .
10.
Αν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αποχώρησαν μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου , για τη λήψη απόφασης η απαιτούμενη
πλειοψηφία, δεν υπολογίζεται επί των πραγματικά παρόντων μελών κατά
την ψηφοφορία του θέματος , αλλά βάσει του αριθμού των μελών που κατά
την έναρξη της συνεδρίασης , δηλαδή των τουλάχιστον 17 παρόντων,
απαιτούνται για την απαρτία.
11. Αν μέλος του Συμβουλίου αρνηθεί για διάφορους λόγους να ψηφίσει
ή δώσει λευκή ψήφο με οποιαδήποτε αιτία και δικαιολογία , λογίζεται ως
παρόν κατά τη συνεδρίαση και, τόσο η άρνησή του [ δηλαδή -το κατά- ή
αρνητική ψήφος- ] , όσο και η λευκή ψήφος , λογίζονται ως ‘’ αρνητικές –
κατά - ψήφοι ‘’ κατά την συνολική καταμέτρηση των ‘’ κατά- αρνητικών ψήφων ‘’ , για τη λήψη της απόφασης και ως ‘’αρνητικοί – κατά –ψήφοι’’ ,
προσμετρώνται στο τελικό αποτέλεσμα της ψηφοφορίας του θέματος .
12.
Η Δήμαρχος καλείται με γραπτή πρόσκληση στις συνεδριάσεις του
Συμβουλίου , μετέχει στις συζητήσεις αυτού χωρίς ψήφο και , λαμβάνει το
λόγο από τον Πρόεδρο κατά προτεραιότητα για οποιοδήποτε θέμα . Όταν
απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται νομίμως από τον Α’ αναπληρωτή
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της, χωρίς ο αναπληρωτής της Δημοτικός Σύμβουλος να στερείται του
δικαιώματος ψήφου, κατά τη λήψη αποφάσεων από το Συμβούλιο .
Αποφάσεις με φανερή ψηφοφορία
13.
Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία
και για κάθε θέμα ξεχωριστά, κατά την οποία καλούνται από τον Πρόεδρο
οι Σύμβουλοι ονομαστικά και τάσσονται Υπέρ της μιας ή της άλλης
διαμορφωθείσης πρότασης. Αποφάσεις που λαμβάνονται με μυστική
ψηφοφορία, όπου δεν το επιτάσσει ο νόμος, είναι άκυρες. Αποφάσεις όμως
του Συμβουλίου που υποχρεωτικά εκ του νόμου χρειάζονται να γίνουν με
μυστική ψηφοφορία των μελών του Συμβουλίου , γίνονται με μυστική
ψηφοφορία όπως ειδικότερα καθορίζουν οι σχετικές διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας .
14.
Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να διακοπεί με
απόφαση του Συμβουλίου και να συνεχιστεί σε άλλη συνεδρίαση, όταν
λόγω της σοβαρότητας και της φύσης των θεμάτων έχει παραταθεί επί
πολύ η συζήτηση ή κρίνεται αναγκαία η διακοπή της συνεδρίασης . Στην
περίπτωση αυτή θεωρείται ότι η συζήτηση των θεμάτων αυτών άρχισε και
τελείωσε κατά την τελευταία αυτή συνεδρίαση, αφού πρώτα ο Πρόεδρος
ενημερώσει το σώμα για τα όσα συζητήθηκαν στην προηγούμενη
συνεδρίαση.
ΑΡΘΡΟ ΕΝΑΤΟ
Πρακτικά Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
1. Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως και στην περίπτωση
ματαίωσής της, τηρούνται πρακτικά σε Βιβλίο αριθμημένο και θεωρημένο
σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις , με ευθύνη του Γραμματέα
του Δημοτικού Συμβουλίου και του δημοτικού υπαλλήλου που έχει οριστεί
με απόφαση Δημάρχου για το σκοπό αυτό και τη γραμματειακή διοικητική
υποστήριξη του Συμβουλίου.
2. Στο εν λόγω βιβλίο πρακτικών καταχωρούνται συνοπτικά τα θέματα , οι
τυχόν προτάσεις – αντιπροτάσεις που κατατίθενται και τίθενται σε
ψηφοφορία όπως και οι αποφάσεις που λαμβάνονται εν περιλήψει μαζί με
τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών , με τα ‘’ υπέρ και τα κατά ‘’ που
ελήφθησαν και, με τις μειοψηφούσες γνώμες των Δημοτικών Συμβούλων,
για κάθε θέμα.
3.

Στα πλαίσια όμως ,

[α] του εποικοδομητικού Δημοκρατικού διαλόγου , των θέσεων και
απόψεων , των προτάσεων και αντιπροτάσεων , που αναπτύσσονται στις
συνεδριάσεις , αλλά και της πλήρους διαφάνειας και της ευρύτερης
δημοσιότητας αυτών ,
[β] της πληρότητας και πιστότητας καταγραφής και απόδοσης των
διαλεγομένων από κάθε πλευρά ,
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[γ] της ευρύτερης δυνατής δημοσιότητας και γνώσης που πρέπει να
λαμβάνουν οι δημότες , επί όλων των θέσεων και προτάσεων όλων των
πλευρών , συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης , όπως επίσης και επί των
εισηγήσεων και αποφάσεων που θα λαμβάνονται , για να έχει πλήρη γνώση
κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης που έχει άμεσο ή έμμεσο ειδικό έννομο
συμφέρον , για κάθε θέμα και απόφαση που τον αφορά.
[δ] της αναγκαιότητας να λαμβάνουν πλήρη γνώση οι πολίτες επί
των θέσεων , προτάσεων και αποφάσεων των Δημοτικών Παρατάξεων και
Δημοτικών Συμβούλων , που τελικά θα κατατίθενται και θα λαμβάνονται
κατά τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ,
[ε] τα πρακτικά συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου κρίνεται
δίκαιο , εύλογο, τεχνητά και οικονομικά αναγκαίο για το Δήμο αλλά και
δημοκρατικά επιβεβλημένο στα πλαίσια, τόσο της περιστολής των περιττών
εξόδων και δαπανών που σε κάθε συνεδρίαση απαιτούνται από το Δήμο
λόγω του μεγάλου αριθμού των αιρετών , όσο και της αρχιτεκτονικής του
Καλλικράτειου ν. 3852/ 2010 και των σχετικών διατάξεων και εγκυκλίων
περί ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, για την πληρότητα και την πιστότητα
αυτών περί την απόδοση και δημοσιότητά τους, να καταγράφονται καταρτίζονται, πέραν του χειρόγραφου κλασσικού συνοπτικού τρόπου του
ως άνω Βιβλίου Πρακτικών και να ψηφιοποιούνται και αναρτώνται στο
διαδίκτυο (Internet) με την βοήθεια των σύγχρονων και τεχνικά
αναγκαίων οπτικοακουστικών μέσων ή και συσκευών ηχογράφησης ή
μέσω βιντεοσκοπήσης ή και με κάθε άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο
και διαδικτυακό τρόπο καταγραφής, απόδοσης, ψηφιοποίησης , ανάρτησης
και μετάδοσης αυτών προς όλες τις υπηρεσίες του Δήμου για την
ταχύτερη και εύρυθμη λειτουργία αυτών , τον Ελεγκτή Νομιμότητας, τον
Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τους ενδιαφερόμενους δημότες
μέσω του διαδικτύου (Internet), έτσι ώστε και υπηρεσιακά και
οικονομικότερα να καταγράφονται - ψηφιοποιούνται και αναρτώνται αυτά ,
για πάσα νόμιμη χρήση, αλλά και για να λαμβάνουν πλήρη γνώση τους,
μέσω της δημοσιότητας αυτών , διά του τρόπου και των σύγχρονων ως άνω
μέσων, οι Δημότες-Πολίτες του Δήμου, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενος
πολίτης που έχει άμεσο ή έμμεσο έννομο ειδικό συμφέρον .
4.
Ο Εκτελών τα χρέη γραμματειακής υποστήριξης του Δ.Σ. δημοτικός
υπάλληλος , τηρεί σε κάθε συνεδρίαση τα πρόχειρα συνοπτικά πρακτικά σε
αριθμημένο «Βιβλίο πρακτικών Δ.Σ.» στο οποίο υπογράφουν στο τέλος της
εκάστοτε συνεδρίασης όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, με ευθύνη του
Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου που θα έχει την φροντίδα και την
επιμέλεια τήρησης του Βιβλίου αυτού στο γραφείο του/της Γραμματέως –
υπαλλήλου του Δήμου - του Δημοτικού Συμβουλίου.
5.
Στην περίπτωση όμως της τήρησης μέσω ηχογράφησης,
βιντεοσκόπησης, ψηφιοποίησης και λοιπών τεχνολογικών μεθόδων, των
πρακτικών και έγκρισης της σχετικής δαπάνης από τον Πάρεδρο του
Ελεγκτικού Συνεδρίου , τα απομαγνητοφωνημένα ή απομαγνητοσκοπημένα
κείμενα μεταφέρονται, μέσα σε εύλογο και τεχνικά αναγκαίο χρόνο , σε
φύλλα χαρτιού, αφού πρώτα έχουν ελεγχθεί , αριθμηθεί και μονογραφηθεί
από τον Πρόεδρο τον Δημοτικού Συμβουλίου. Στη συνέχεια τα ανωτέρω
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πρακτικά , βιβλιοδετούνται σε ένα αντίγραφο για το αρχείο με ευθύνη του
Προέδρου και του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου και , αντίγραφα
αυτών δίδονται ηλεκτρονικά μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) κατά τα ανωτέρω στις Δημοτικές Παρατάξεις , σε όλους τους
Συμβούλους και σε κάθε ενδιαφερόμενο ή έχοντα έννομο ειδικό συμφέρον.
6. Αν για οποιοδήποτε λόγο και αιτία δεν είναι δυνατή ή δεν καθίσταται
νόμω επιτρεπτή η έγκριση της δαπάνης για την συνδρομή εξειδικευμένων
συνεργείων για την χρήση των συσκευών ηχογράφησης και της
απομαγνητοφώνησης ή της βιντεοσκόπησης ή της ηλεκτρονικής – και
ψηφιακής καταγραφής και μετάδοσης και απόδοσης των πρακτικών , σε
κείμενα προς βιβλιοδεσία ή σε ψηφιακή μορφή, τα πρόχειρα πρακτικά θα
τηρούνται συνοπτικά λόγω του μεγάλου όγκου των θεμάτων και του
μεγάλου αριθμού των ομιλούντων
στις συνεδριάσεις και θα
καθαρογράφονται
μόνον
οι
αποφάσεις
του
Συμβουλίου,
θα
μονογράφονται και θα αριθμούνται από τον Πρόεδρο, με τρόπο ώστε η
αρίθμησή τους να αποτελεί συνέχεια της αρίθμησης των προηγουμένων
συνεδριάσεων και αποφάσεων.
7. Σε κάθε περίπτωση , είτε τα πρόχειρα στο άνω Βιβλίο, με την λήξη της
συνεδρίασης, είτε και τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά εκ των υστέρων
υπογράφονται από όλα τα μέλη που μετέχουν στην κάθε συνεδρίαση . Με
την υπογραφή τους στο Βιβλίο Πρακτικών οι Σύμβουλοι επικυρώνουν στο
τέλος της συνεδρίασης και το ακριβές της τήρησης αυτών . Η άρνηση
υπογραφής και η αιτία της αναφέρονται στα πρακτικά. Η μη υπογραφή του
βιβλίου των πρακτικών κ.λ.π. δεν επηρεάζει σε καμία περίπτωση το κύρος
των αποφάσεων που περιλαμβάνονται σε κάθε συνεδρίαση, ο δε
Γραμματέας του Συμβουλίου καταγράφει την οποιαδήποτε άρνηση
οποιουδήποτε Συμβούλου και μονογράφει ο ίδιος παραπλεύρως αυτής .
8. Τα πρακτικά της κάθε συνεδρίασης, όπως και κάθε απόφαση, παίρνουν
αύξοντα αριθμό και καθαρογράφονται οι αποφάσεις με ευθύνη του
Προέδρου και του/της δημοτικού,-ής υπαλλήλου που έχει την ευθύνη της
γραμματειακής υποστήριξης του Δ.Σ. Με την καθαρογραφή τους οι
αποφάσεις, εκτός όλων των άλλων, τηρούνται αρχειοθετημένες στο
γραφείο της Γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου. Κάθε χρόνο αρχίζει
νέα αρίθμησή τους.
9.
Οποιοσδήποτε Δημοτικός Σύμβουλος ζητήσει, μπορεί να λάβει [α]
αντίγραφα των πρόχειρων συνοπτικών πρακτικών από το βιβλίο
πρακτικών , στην περίπτωση που είναι δυσχερής ή αδύνατη λόγω μη
έγκρισης δαπάνης από τον Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου η τήρηση
ηχογραφημένων και η έκδοση βιβλιοδετημένων πρακτικών ή [β] να λάβει
αντίγραφα
των
καθαρογραμμένων
αποφάσεων
με
ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο
(e-mail)
ή
[γ]
να
λάβει
πλήρη
γνώση
των
απομαγνητοφωνημένων και βιβλιοδετημένων και ψηφιοποιημένων
πρακτικών όταν γι’ αυτά θα υπάρξει η σχετική έγκριση δαπάνης από τον
Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και θα έχει τηρηθεί και αυτός ο τρόπος
και τα μέσα καταγραφής – ψηφιοποίησης και ανάρτησης αυτών.
10. Όποιος έχει ειδικό έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει εγγράφως,
κυρωμένα αντίγραφα συγκεκριμένων καθαρογραμμένων αποφάσεων που
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τον αφορούν κατά τα ανωτέρω ή να λάβει πλήρη γνώση αυτών το
αργότερο εντός μηνός , στην περίπτωση που είναι δυσχερής η έκδοση
αντιγράφων.

ΑΡΘΡΟ ΔΕΚΑΤΟ
Δημοσίευση Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
1.
Τρεις (3) ημέρες μετά τη συνεδρίαση τον Δημοτικού Συμβουλίου με
ευθύνη του αρμόδιου υπαλλήλου σε συνεργασία με τον Πρόεδρο τον
Δημοτικού Συμβουλίου δημοσιεύεται στο Δημαρχείο συνοπτικός πίνακας
που περιλαμβάνει τα θέματα που συζητήθηκαν, τον αριθμό των
αποφάσεων και περίληψη του περιεχομένου τους. Οι δημοσιεύσεις γίνονται
με τοιχοκόλληση σε ειδικό πίνακα του δημοτικού καταστήματος που είναι
προορισμένος για αυτόν το σκοπό. Για τις δημοσιεύσεις αυτές συντάσσεται
από τον δημοτικό υπάλληλο αποδεικτικό ενώπιον δύο μαρτύρων το οποίο
και επισυνάπτεται στα πρακτικά της συνεδρίασης που αφορά .
2. Οι Κανονιστικού περιεχομένου Αποφάσεις δημοσιεύονται ολόκληρες
στο δημοτικό κατάστημα, ενώ οι Τοπικές Κανονιστικές Αποφάσεις , που
λαμβάνονται κατά τις διατάξεις τον άρθρον 79 ΚΔΚ δημοσιεύονται
υποχρεωτικά, κατά το πλήρες κείμενο τους και περίληψη αυτών, στην
ιστοσελίδα του Δήμου και του Δημοτικού Συμβουλίου , σε μία ημερήσια ή
εβδομαδιαία ή μηνιαία τοπική εφημερίδα. Οι αποφάσεις αυτές παραμένουν
συνεχώς εκτεθειμένες σε χώρο του δημοτικού καταστήματος, που είναι
προσιτός στο κοινό.
3.
Οι Ατομικού περιεχομένου Αποφάσεις τον Δημοτικού Συμβουλίου
δημοσιεύονται σε περίληψη και κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο .
4.
Αν από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας προβλέπεται ειδικός
τρόπος δημοσίευσης των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου,
ακολουθείται ο τρόπος αυτός.
5.
Με φροντίδα του Προέδρου καταχωρούνται και αναρτώνται στο
διαδικτυακό τόπο (site) του Δήμου όλες οι αποφάσεις του Δημοτικού
Συμβουλίου που αναρτώνται υποχρεωτικά στο διαδικτυακό τόπο (site) του
προγράμματος ‘’ Διαύγεια ‘’ ή όποιο άλλο αρμοδίως οριστεί στο μέλλον ,
σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις και εγκυκλίους του αρμόδιου
Υπουργείου και τις σχετικές αποφάσεις και εγκυκλίους περί ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης . Ειδικά η μη δημοσίευση – ανάρτηση των εν λόγω
αποφάσεων στο διαδίκτυο (Internet) και στις ως άνω ή όποιες άλλες
ενδεχομένως μελλοντικά καθοριστούν υποχρεωτικά, ιστοσελίδες, συνιστά
λόγο ακυρότητας των αποφάσεων αυτών.
6.
Σε κάθε όμως περίπτωση, και πέραν της ως άνω υποχρεωτικής
ανάρτησης των αποφάσεων του Δ.Σ. στο διαδίκτυο , όλες ανεξαιρέτως οι
εισηγήσεις όπως διαμορφώθηκαν και οι αποφάσεις του Δημοτικού
Συμβουλίου , αναρτώνται με φροντίδα του Προέδρου και στον αυτόνομο
διαδικτυακό τόπο (site) του Δημοτικού Συμβουλίου, για να λαμβάνουν
άμεσα γνώση , τόσο οι Δημοτικές Παρατάξεις και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
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αυτών , όσο και οι Φορείς - Δημότες – Πολίτες του Δήμου μας , αλλά και
κάθε ενδιαφερόμενος που έχει άμεσο ή έμμεσο ειδικό έννομο συμφέρον ,
για όλα ανεξαιρέτως τα θέματα που θα συζητηθούν και για τις αποφάσεις
που θα ληφθούν .
7.
Με την καθαρογραφή τους οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
που αναφέρονται στα θέματα που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 1
του άρθρου 225 του ν. 3852 / 2010 , αποστέλλονται υποχρεωτικά μέσα σε
προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από τη συνεδρίαση στον Ελεγκτή
Νομιμότητας σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 225 του ν. 3852 / 2010,
μαζί με αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης και τα αναγκαία έγγραφα
στοιχεία αυτών για τη νόμιμη έκδοση τους, προκειμένου να ελεγχθεί
αρμοδίως η νομιμότητά τους.
8.
Πριν από τον έλεγχο της νομιμότητας των ως άνω αποφάσεων , δεν
παρέχεται κανένα αντίγραφο των πρακτικών συνεδρίασης, ούτε και των
αποφάσεων που ελήφθησαν. Μετά την καθαρογραφή των αποφάσεων του
Δ.Σ, τον έλεγχο και την έγκριση αυτών αρμοδίως, δίδονται - αποστέλλονται
με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) στις Δημοτικές Παρατάξεις, στους
Συμβούλους και σε αντίγραφα, σε κάθε έχοντα έννομο ειδικό συμφέρον .
ΑΡΘΡΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ
Α’.- Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου
1.
Το Δημοτικό Συμβούλιο συνέρχεται σε δημόσια συνεδρίαση στο
συγκεκριμένο τόπο της έδρας που έχει αποφασιστεί και στη συγκεκριμένη
ημέρα και ώρα που ορίζεται στην πρόσκληση του Προέδρου .
2.
Ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την έναρξη της
συνεδρίασης συγκεντρώνει τις υπογραφές των παρόντων Συμβούλων , σε
ειδικό έντυπο κατάλογο παρουσιών για τον σχηματισμό της απαρτίας κατά
την έναρξη της συνεδρίασης , στη συνέχεια εκφωνεί στο σώμα τον
κατάλογο των παρόντων, καταγράφει και ανακοινώνει επίσης στο σώμα
τους απόντες από τη συνεδρίαση και σημειώνει στο σχετικό έντυπο και
παραπλεύρως του ονόματος των απόντων εάν είναι δικαιολογημένη ή όχι η
απουσία τους .
Β’.- Υποχρεώσεις απόντων Συμβούλων από τις συνεδριάσεις
3.
Δημοτικός Σύμβουλος που , για διαφόρους λόγους ανωτέρας βίας ή
σοβαρού κωλύματος στο πρόσωπό του , απουσιάζει από τις συνεδριάσεις
του Δημοτικού Συμβουλίου , οφείλει να ενημερώνει πριν την έναρξη της
συνεδρίασης τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου , τόσο περί της
απουσίας του , όσο και για το λόγο αυτής , διαφορετικά η απουσία του εν
λόγω Συμβούλου από τη συνεδρίαση είναι αδικαιολόγητη.
4.
Η γνωστοποίηση της κατά τα άνω απουσίας Συμβούλου από τη
συνεδρίαση, απευθύνεται και αποστέλλεται ή γραπτά ή με fax ή με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) στο Πρόεδρο του Δ.Σ. και η Γραμματεία
του Δ.Σ. πρωτοκολλεί αυτήν στο πρωτόκολλο του Δήμου και την
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αρχειοθετεί στα πρακτικά της συνεδρίασης που αφορά και , ανακοινώνεται
στο Δ.Σ. κατά την έναρξη της συνεδρίασης αυτού , από τον Γραμματέα του
Δ.Σ.
Γ’.- Διαδικασία Πριν την Έναρξη της Συνεδρίασης
Παράδοση στον Πρόεδρο από τους επικεφαλής των Δημοτικών
Παρατάξεων
του καταλόγου με τους εισηγητές και ειδικούς αγορητές
που όρισαν ανά θέμα
5.
Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου λαμβάνουν το λόγο από τον
Πρόεδρο του Συμβουλίου , εκτός της Δημάρχου και του αρμόδιου
Αντιδημάρχου, οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων και οι εισηγητές
των θεμάτων και οι ειδικοί Αγορητές Σύμβουλοι ανά θέμα .
6.
Οι ειδικοί αγορητές ανά θέμα ορίζονται από τις Δημοτικές Παρατάξεις ,
με σχετική γραπτή δήλωση τους [ προεγγραφή ] που καταθέτουν στον
Πρόεδρο του Συμβουλίου πριν την έναρξη της συνεδρίασης ,σύμφωνα με
την παρ. 6 του άρθρου 67 του ν. 3852 / 2010. Η Παράταξη της
πλειοψηφίας ορίζει ένα [1] εισηγητή του θέματος ανά θέμα μαζί με ένα [1]
ειδικό αγορητή στο ίδιο θέμα συζήτησης, ενώ οι Παρατάξεις της
μειοψηφίας ορίζουν η κάθε μία εξ’ αυτών , ένα [1] ειδικό αγορητή ανά
θέμα.
7.
Με τον ίδιο τρόπο μπορούν να εγγραφούν με προεγγραφή στον ίδιο
κατάλογο ως ομιλητές και δημοτικοί Σύμβουλοι που επιθυμούν να
τοποθετηθούν ανά θέμα .
8.
Έκτακτα Θέματα που τίθενται στο Συμβούλιο ύστερα από πρόταση –
εισήγηση του Προέδρου ή της Δημάρχου ή Συμβούλου επικεφαλής
Δημοτικής Παράταξης και χωρίς συζήτηση , με την απόλυτη πλειοψηφία
του συνολικού αριθμού των μελών του , έχει το δικαίωμα να αποφασίζει ,
ότι ένα θέμα που δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι
κατεπείγον , να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια
πλειοψηφία , πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων ημερήσιας
διάταξης .
Δ’.- Έναρξη διαδικασίας συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
9.
Αφού διαπιστωθεί η απαρτία κατά την έναρξη της συνεδρίασης,
δηλαδή τουλάχιστον 17 παρόντες επί του συνόλου των 33 Συμβούλων που
αποτελούν την πλήρη σύνθεση του Δ.Σ. και παραδοθούν από τους
επικεφαλής των Παρατάξεων και οι κατάλογοι με τους εισηγητές , και
ειδικούς αγορητές και συμβούλους αυτών ανά θέμα κατά τα ανωτέρω, ο
Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης με τα θέματα της
ημερήσιας διάταξης και διευθύνει τη συζήτηση αυτής . Η μη παράδοση του
ως άνω καταλόγου των ειδικών αγορητών από οποιονδήποτε επικεφαλής ,
δεν αναστέλλει την έναρξη της συνεδρίασης , πλην όμως δεν μπορούν να
οριστούν – δηλωθούν αυτοί , μετά την έναρξη της συνεδρίασης και
ομιλητής θα είναι στα θέματα της συνεδρίασης , μόνον ο επικεφαλής της
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Παράταξης που παρέλειψε τη σχετική νόμιμη υποχρέωσή του προς το
Προεδρείο , κατά παράβαση του παρόντος άρθρου του Κανονισμού .
10.
Μετά την κήρυξη της έναρξης της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος
ανακοινώνει στο Συμβούλιο κάθε έγγραφο που αφορά ή απευθύνεται προς
το Συμβούλιο .
Ε’ .- Δικαιώματα Δημάρχου
11. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος απευθύνει και δίδει το λόγο στη Δήμαρχο
για επτά [7] λεπτά της ώρας, για να ενημερώσει το Συμβούλιο για
οποιοδήποτε θέμα που αφορά το Δήμο και τις Δημοτικές Κοινότητες αυτού.
Για θέματα μείζονος σημασίας, ο Πρόεδρος παρέχει στη Δήμαρχο τον
εύλογο και αναγκαίο χρόνο που αυτός κρίνει ότι απαιτείται για να
ενημερώσει το Συμβούλιο.
12.
Σε κάθε περίπτωση η Δήμαρχος έχει το δικαίωμα κατά τις
συνεδριάσεις του Συμβουλίου , να ζητά από τον Πρόεδρο και να λαμβάνει
το λόγο κατά προτεραιότητα , έχει επίσης το δικαίωμα και της
δευτερολογίας για άλλα πέντε [5] λεπτά της ώρας , εάν επιθυμεί να
απαντήσει σε οποιοδήποτε ερώτημα ή θέμα που θα της τεθεί στο
Συμβούλιο , από τους επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων κατά τις
ομιλίες αυτών .
13.
Η Δήμαρχος δικαιούται επίσης, τις όποιες απαντήσεις επί των
ερωτημάτων ή των θεμάτων που θα της τεθούν από τους επικεφαλής των
Δημοτικών Παρατάξεων, να τις δώσει, είτε μέσω του Προέδρου, των
αρμοδίων καθ’ ύλη Αντιδημάρχων, των Προέδρων των Νομικών Προσώπων
κ.λ.π., οπότε ο Πρόεδρος δίδει το λόγο σ’ αυτούς για επτά [7] λεπτά της
ώρας για να δοθούν οι σχετικές απαντήσεις , εκτός αν κριθεί από την ίδια ,
να δοθούν ή στην επόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου προφορικά , ή
γραπτά, εντός μηνός .
ΣΤ’.- Δικαιώματα των Δημοτικών Παρατάξεων
14.
Μετά τη Δήμαρχο, ο Πρόεδρος απευθύνεται και δίδει το λόγο κατά
την σειρά εκλογής τους ,στους επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων για
πέντε [5] λεπτά της ώρας ο καθένας , για να υποβάλλουν τυχόν ερωτήματα
στη Δήμαρχο ή για να ενημερώσουν το Συμβούλιο, για θέματα που
απασχολούν το Δήμο ή το Συμβούλιο .
15.
Κατά τις άνω ομιλίες της Δημάρχου και των επικεφαλής Δημοτικών
Παρατάξεων δεν επιτρέπεται καμία ομιλία ή παρέμβαση άλλου Δημοτικού
Συμβούλου, ούτε και δευτερολογία των επικεφαλής των Δημοτικών
Παρατάξεων. Τυχόν ερωτήσεις που υποβλήθηκαν , απαντώνται κατά τη
κρίση των καθ’ ύλη αρμοδίων [ Δημάρχου , Αντιδημάρχων κ.λπ.] , είτε στην
ίδια τη συνεδρίαση , είτε σε επόμενη , γραπτά ή προφορικά και , σε κάθε
περίπτωση εντός μηνός .
16.
Οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων μπορούν στο παραπάνω
χρόνο που τους διατέθηκε στο Συμβούλιο και στην έναρξη της συνεδρίασης
αυτού , να ζητούν δια του Προέδρου από τη Δήμαρχο , την Οικονομική
Επιτροπή ή την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής , τους Αντιδημάρχους και τους
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Προέδρους των Νομικών Προσώπων του Δήμου , πληροφορίες και
συγκεκριμένα στοιχεία που είναι χρήσιμα για την άσκηση των καθηκόντων
των μελών τους .
17. Οι παραπάνω καθ’ ύλη αρμόδιοι οφείλουν να παρέχουν τις αιτούμενες
πληροφορίες και τα στοιχεία που ζητήθηκαν κατά τα ανωτέρω, εντός μηνός
από της υποβολής τους .
18.
Τυχόν θέματα που υποβάλλονται ή τίθενται από τις Δημοτικές
Παρατάξεις της μειοψηφίας μετά την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων
ημερήσιας διάταξης και κατά τη διάρκεια της συζήτησης ενός θέματος , δεν
συζητούνται, εκτός αν χαρακτηριστούν ως κατεπείγοντα , με απόφαση του
Συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του ,
από το ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο , ύστερα από σχετική πρόταση του
Προέδρου προς το Σώμα ,οπότε και εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 6
του άρθρου 95 του Κ.Δ.Κ. και, αν εγκριθούν, η συζήτηση προηγείται της
ημερήσιας διάταξης .
Ζ’.- Συζήτηση των Εκτός Ημερήσια Διάταξης Θεμάτων
19. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ή η Δήμαρχος , έχουν το
δικαίωμα κατά την συνεδρίαση και πριν την έναρξη της συζήτησης των
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ,να φέρουν εισήγηση – πρόταση , για
συζήτηση θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης , λόγω επείγοντος ή λόγω
υπηρεσιακών αναγκών ή εκτάκτων γεγονότων [ άρθρο 67 παρ. 7 ν. 3852 /
2010 ] .
20. Στις περιπτώσεις αυτές ο Πρόεδρος ενημερώνει το Συμβούλιο , το λόγο
και την αιτία του επείγοντος του εκτάκτου θέματος που εισάγεται στο
Συμβούλιο, και στη συνέχεια , το Συμβούλιο χωρίς συζήτηση αποφασίζει
για το παραδεκτό της συζήτησης του ως επείγοντος – εκτάκτου θέματος και
αφού εγκριθεί η συζήτησή του με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού
αριθμού των μελών του ,συζητείται αυτό προ ημερήσιας διάταξης και
λαμβάνεται σχετική απόφαση.
21. Το ίδιο δικαίωμα , να συζητηθεί ένα θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
λόγω επείγοντος , έχουν και οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων,
οπότε με την υποβολή της σχετικής πρότασης από αυτούς και χωρίς
συζήτηση, το θέμα τίθεται από τον Πρόεδρο σε ψηφοφορία και λαμβάνεται
απόφαση από το Συμβούλιο , με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού
αριθμού των μελών του ,για να συζητηθεί στη συνεδρίαση αυτή , σύμφωνα
με το άρθρο 67 , παρ. 7 , του ν. 3852 / 2010 .
22.
Κατεπείγον θεωρείται το θέμα εκείνο όταν από την αναβολή της
συζήτησης του , κινδυνεύουν άμεσα και σοβαρά τα δημοτικά συμφέροντα ή
η ζωή και η περιουσία των δημοτών . Η λήψη της εν λόγω απόφασης πρέπει
να είναι πλήρως αιτιολογημένη.
23. Ο χρόνος της συζήτησης των εκτός ημερησίας διατάξεως θεμάτων δεν
μπορεί να ξεπερνά τη μισή ώρα [1/2] .
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Η’.- Διαδικασία –Συζήτηση των Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης
24. Με την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας αρχίζει η συζήτηση
των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης .
25.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ο Πρόεδρος ανακοινώνει το θέμα
και τον Εισηγητή αυτού , Δήμαρχο ή Αντιδήμαρχο ή Πρόεδρο Ν.Π. ή
Σύμβουλο όπως επίσης και τους ειδικούς αγορητές και Συμβούλους της
πλειοψηφίας όπως και της μειοψηφίας ανά Παράταξη και ανά θέμα
συζήτησης. Στη συνέχεια και αφού περαιωθεί μέσα σε επτά [7] λεπτά της
ώρας και χωρίς διακοπή η εισήγηση του θέματος από τον εισηγητή αυτής ,
δίδει κατά προτεραιότητα και για πέντε [5] λεπτά της ώρας το λόγο στους
επικεφαλής των Παρατάξεων που επιθυμούν να μιλήσουν ή στους ειδικούς
αγορητές – συμβούλους των Παρατάξεων που έχουν οριστεί και δηλωθεί
από αυτές στο Προεδρείο πριν την έναρξη της συνεδρίασης και για πέντε
[5] λεπτά της ώρας και γι’ αυτούς και , τελευταία στον ειδικό αγορητή και
εισηγητή της πλειοψηφίας για επτά [7] λεπτά της ώρας στον καθένα , που
έχουν εγγραφεί από πριν για να μιλήσουν ανά θέμα .
26.
Δικαίωμα δευτερολογίας ανά Δημοτική Παράταξη και ανά θέμα για
άλλα πέντε [5] λεπτά της ώρας για το κλείσιμο του θέματος , έχουν μόνον
οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων που επιθυμούν να μιλήσουν
κατά τη σειρά εκλογής τους .
27. Τελευταίος ομιλητής σε κάθε θέμα –δευτερολογία - είναι ο εισηγητής ή
ο ειδικός αγορητής της πλειοψηφίας εκτός αν ζητήσει το λόγο και η
Δήμαρχος ή ο καθ’ ύλη αρμόδιος Αντιδήμαρχος .Στο σημείο αυτό δεν
επιτρέπεται καμία ομιλία ή δευτερολογία οποιουδήποτε.
28.
Για τις ερωτήσεις , που τυχόν υποβληθούν κατά τις συνεδριάσεις
του Συμβουλίου , ο χρόνος που διατίθεται στους ερωτώντες , ορίζεται στα
τρία [3] λεπτά της ώρας και απαντώνται από τον εισηγητή ή ειδικό αγορητή
ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο ή Πρόεδρο του Νομικού Προσώπου που αφορά.
29.
Για την δευτερολογία του εισηγητή ή ειδικού αγορητή της
πλειοψηφίας κάθε θέματος , ο χρόνος που διατίθεται για το κλείσιμο της
συζήτησης , ορίζεται στα επτά [7] λεπτά της ώρας .
30.
Για θέματα επί ‘’ προσωπικού ‘’ ζητήματος που ενδεχομένως
ανακύψουν σε βάρος θιγόμενου Συμβούλου κατά τις συνεδριάσεις , ο
χρόνος που διατίθεται κατά προτεραιότητα από τον Πρόεδρο στον θιγέντα
για να εκθέσει τον αυστηρά προσωπικό λόγο που τον έθιξε , ορίζεται στα
δύο [2] λεπτά της ώρας και σε περίπτωση που ο Πρόεδρος αποδεχθεί τη
βασιμότητα του αιτήματος του , ο προσβληθείς έχει στη διάθεση του από
τον Πρόεδρο , άλλα τρία [3] λεπτά της ώρας , για την αιτιολόγηση αυτού
και δεν επιτρέπεται πλέον καμία ομιλία ή παρέμβαση άλλου Συμβούλου στο
θέμα αυτό .
31.
Δικαίωμα λόγου στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου , για πέντε [5]
λεπτά της ώρας , έχουν και οι δημότες -πολίτες που έχουν άμεσο ή έμμεσο
έννομο ειδικό συμφέρον για να εκθέσουν τις απόψεις τους πάνω στο θέμα
που συζητείται.
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32.
Το ίδιο δικαίωμα λόγου στις συνεδριάσεις , για πέντε [5] λεπτά της
ώρας , έχουν και οι φορείς του Δήμου , για θέματα γενικότερου
ενδιαφέροντος του Δήμου που συζητούνται στο Συμβούλιο και έχουν
σχέση με το αντικείμενο των εργασιών τους.
33. Κάθε θέμα που θα συζητείται στις συνεδριάσεις , δεν επιτρέπεται να
απασχολεί το Δημοτικό Συμβούλιο σε διάρκεια χρόνου τέτοια , που να
ξεπερνά τον εύλογο , αναγκαίο και απαιτούμενο χρόνο που χρειάζεται
κάθε θέμα - εξ’ αιτίας του μεγάλου αριθμού των μελών του Συμβουλίου και
των εισηγητών και ειδικών αγορητών και συμβούλων που προεγγράφονται
για να μιλήσουν ανά θέμα πριν την έναρξη της συνεδρίασης , ανάλογα με
τη βαρύτητα και τη σημασία του , σε σημείο που να παρακωλύει τη
δημιουργική συζήτηση των θεμάτων και την αποτελεσματική λήψη των
αντίστοιχων αποφάσεων , με ατελέσφορες , απρόσφορες και περιττές
επικαλύψεις ομιλητών , με αποτέλεσμα η συζήτηση και η λήψη των
αναγκαίων αποφάσεων που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία του
Δήμου , να καθίσταται και ατελέσφορη και ανέφικτη.
34. Αποκλειστικός σκοπός όλων των πλευρών του Δημοτικού Συμβουλίου
και ενός εκάστου εκ των μελών του , πρέπει να είναι , το σύντομο και η
περιεκτικότητα του λόγου , ο αλληλοσεβασμός των μελών του , η
δημιουργική , απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία του Συμβουλίου
ως συνόλου , για την εύρυθμη λειτουργία τόσο του Δημοτικού Συμβουλίου
όσο και του Δήμου .Για το λόγο αυτό με την έναρξη της συζήτησης των
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης , δεν επιτρέπεται καμία απολύτως
παρεμβολή άλλων θεμάτων που δεν έχουν σχέση με αυτήν ,όπως επίσης και
οποιουδήποτε άλλου προσώπου εκτός Συμβουλίου που θα ζητήσει το λόγο
για να παρέμβει - μιλήσει και , ο Πρόεδρος οφείλει να εφαρμόσει με την
δέουσα προσοχή και επιμέλεια τον παρόντα Κανονισμό και χωρίς καμία
άλλη καθυστέρηση , για την συζήτηση όλων των θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης .
35.
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου , σε όλες τις περιπτώσεις της υπ’ αρ. 33
παραγράφου του παρόντος , όταν διαπιστώνει κατά τη εξέλιξη της
συζήτησης των θεμάτων ότι , έχουν εξαντληθεί σε μεγάλο βαθμό όλα τα
χρονικά περιθώρια της συζήτησης ανά θέμα, έχει το δικαίωμα να
παρεμβαίνει στη συζήτηση να περιορίζει τον αριθμό των Ειδικών Αγορητών
- Ομιλητών σε έναν [1] ανά Παράταξη , με βάση την προτεραιότητα της
προεγγραφής αυτών στον κατάλογο εισηγητών και ειδικών αγορητών που
του έχουν δοθεί στην έναρξη της συνεδρίασης , όπως και να ζητά από τους
επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων να περιοριστούν μόνο στις
δευτερολογίες τους ή σε ένα μόνο ειδικό αγορητή που οι ίδιοι θα επιλέξουν
και θα ορίσουν, εκ των εγγεγραμμένων ήδη στο σχετικό κατάλογο ειδικών
αγορητών που παρέδωσαν στο Πρόεδρο κατά την έναρξη της συνεδρίασης
, για να μιλήσει για τρία [3] λεπτά της ώρας και , κατά τη σειρά εκλογής
τους , προκειμένου για οικονομία χρόνου να διασφαλιστεί , τόσο ο θεσμός ,
το κύρος και η αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του Συμβουλίου , όσο
και η συζήτηση όλων των θεμάτων της σχετικής συνεδρίασης και η λήψη
των αναγκαίων αποφάσεων , που ο Δήμος έχει άμεση ανάγκη για την
επίλυση τους.
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36.
Η Δήμαρχος, σε κάθε περίπτωση , κατά τη διάρκεια της συζήτησης
των θεμάτων έχει το δικαίωμα να λαμβάνει το λόγο κατά προτεραιότητα
και να εκφράζει τις απόψεις και προτάσεις της για οποιοδήποτε θέμα , και
θα είναι δε και η τελική ομιλήτρια .
37.
Με την ολοκλήρωση της συζήτησης ανά θέμα από τη Δήμαρχο ,
τον Αντιδήμαρχο , τον εισηγητή ή τον ειδικό αγορητή της πλειοψηφίας ,
δεν έχει το δικαίωμα να μιλήσει ούτε επικεφαλής Δημοτικών Παρατάξεων ,
ούτε και Δημοτικός Σύμβουλος και το θέμα τίθεται από το Πρόεδρο στην
ολομέλεια του Συμβουλίου προς ψηφοφορία και λήψη απόφασης .
38.
Ο Πρόεδρος κατά τη διάρκεια της συζήτησης κάθε θέματος,
καταγράφει την πρόταση της πλειοψηφίας που τίθεται σε τελική
ψηφοφορία , όπως και την τυχούσα της μειοψηφίας , θέτει αυτήν στο
Συμβούλιο για ψηφοφορία , σημειώνει την ψήφο των Συμβούλων κατά την
λήψη των αποφάσεων και καταγράφει επί της εισηγήσεως και εν συντομία
την απόφαση που ελήφθη ανά θέμα ημερήσιας διάταξης , όπως και όσους
Συμβούλους αποχωρούν από τη συνεδρίαση μετά την έναρξη ή κατά την
διάρκεια αυτής .
Θ’.- Δικαιώματα Προέδρων Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων
39.
Οι συμμετέχοντες στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
Πρόεδροι των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων έχουν το δικαίωμα,
μετά τις ομιλίες των επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων, να προβούν
σε ανακοινώσεις προς το Δημοτικό Συμβούλιο για θέματα αρμοδιότητας
τους όπως προβλέπονται στο άρθρο 83 του ν. 3852 / 2010 ή να
απευθύνουν τυχόν ερωτήσεις προς τη Δήμαρχο ή τον αρμόδιο, ανάλογα με
το θέμα, Αντιδήμαρχο.
40. Ακολουθεί από τον Πρόεδρο, την Δήμαρχο και, τα άμεσα εμπλεκόμενα
μέλη του Συμβουλίου, κατά τα ανωτέρω, η διαδικασία των απαντήσεων,
χωρίς διάλογο.
41.
Στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου καλούνται , εκτός των
Προέδρων των δύο Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων , όπως νόμος
προβλέπει και , όλα τα μέλη των δύο Συμβουλίων αυτών , ανάλογα με τα
θέματα που συζητούνται .
42.
Η πρόσκληση αποστέλλεται γραπτά στους Προέδρους αυτών και
ηλεκτρονικά με e-mail σ’ όλα τα μέλη αυτών, το οποίο οφείλουν να
γνωστοποιήσουν στη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου, με δική τους
μέριμνα και φροντίδα , διαφορετικά θα μπορούν να λαμβάνουν γνώση των
εκάστοτε συνεδριάσεων του Δ.Σ. , με πρόσβαση των ιδίων στις ιστοσελίδες
του Δήμου και του Δημοτικού Συμβουλίου .
Ι’.- Διαδικασία επί των Θεμάτων που τίθενται
κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης από τη Μειοψηφία
43.
θέματα που υποβάλλονται από τη μειοψηφία κατά τη διάρκεια της
συνεδρίασης δεν συζητιούνται σ’ αυτήν και ακολουθείται η διαδικασία που
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προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 3852 / 52 , περί των δικαιωμάτων της
μειοψηφίας .
44.
Ανάλογα με το θέμα που συζητείται, ο Πρόεδρος έχει το δικαίωμα
σύμφωνα με την παρ. 3 , περ.2 , του άρθρου 69 , του ν. 3852 / 2010 , να
καλεί στη συνεδρίαση τους Διευθυντές του Δήμου, δημοτικούς
υπαλλήλους, εκπροσώπους φορέων ή ιδιώτες , προκειμένου να δώσουν
πληροφορίες και να συμβάλλουν με τις τοποθετήσεις τους στην καλύτερη
διαμόρφωση της τελικής απόφασης.
45.
Η παρουσία των καλουμένων υπαλλήλων στο Δημοτικό Συμβούλιο
είναι υποχρεωτική και καταβάλλεται σ’ αυτούς αποζημίωση σύμφωνα με
την διάταξη του άρθρου 17 του ν. 3205 / 2003 [ ΦΕΚ 297 α’ ] όπως ισχύει
και του άρθρου 69 παρ. 3 του ν. 3852 / 2010 .
46. Τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις επί του θέματος που συζητείται και
μόνον , έπονται της εισήγησης και προηγούνται των τοποθετήσεων των
ομιλητών , ο χρόνος που διατίθεται γι’ αυτές , ορίζεται στα τρία [3] λεπτά
της ώρας . Δεν επιτρέπεται καμία παρέμβαση άλλων Συμβούλων , ούτε
γίνεται συζήτηση επί των ερωτήσεων , δίδονται μόνο απαντήσεις από τους
καθ’ ύλη αρμόδιους κατά τα ανωτέρω.
47.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συζήτησης του θέματος , ο
Πρόεδρος δίδει , για επτά [7] λεπτά της ώρας , το τελικό λόγο στη Δήμαρχο
ή στον Αρμόδιο Αντιδήμαρχο ή στον Εισηγητή ή στον τελικό Ειδικό
Αγορητή της Πλειοψηφίας που εισηγήθηκε το θέμα για να κλείσει με την
δευτερολογία του τη συζήτηση του θέματος , προκειμένου να τεθεί αυτό
στο Συμβούλιο για ψηφοφορία και λήψη της σχετικής απόφασης .
48. Με την εξάντληση του θέματος, κατά τα ανωτέρω , ο Πρόεδρος θέτει
το θέμα στην ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου προς ψήφιση και
έγκριση του και , ακολουθεί η ψηφοφορία με ανάταση της χειρός .
ΙΑ’ .- Γενικές Αρχές
49.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης των θεμάτων, οι ομιλητές που
τοποθετούνται στο Συμβούλιο για οποιοδήποτε θέμα , απευθύνονται προς
το Προεδρείο και το Σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου σε καμία δε
περίπτωση προσωπικά ή εναντίον οποιουδήποτε Συμβούλου ή Πολίτη που
παρακολουθεί τη συνεδρίαση .
50. Ο Εισηγητής ή ο ειδικός αγορητής ή ο ομιλητής δεν διακόπτεται, παρά
μόνο από τον Πρόεδρο , εφόσον εκφεύγει του θέματος ή αν
επαναλαμβάνεται ή αν καταχράται το χρόνο που έχει τεθεί από τον παρόντα
κανονισμό ή όταν απευθύνεται προσωπικά προς οποιονδήποτε ή αν
εκτρέπεται σε προσωπικές επιθέσεις και ύβρεις. Στην περίπτωση αυτή ο
Πρόεδρος έχει δικαίωμα να τον διακόψει ή και να του αφαιρέσει το λόγο.
ΙΒ’.- Ο Δημοκρατικός Αυτοδιοικητικός Πολιτικός Πολιτισμός
Αποτελεί Βασική αρχή της εύρυθμης λειτουργίας του Δημοτικού
Συμβουλίου
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51.
Φράσεις , λέξεις , υπονοούμενα και λοιπές εκφράσεις που δεν
συνάδουν στον Αυτοδιοικητικό – Πολιτικό - Πολιτισμό του Δημοκρατικά
εκλεγμένου Δημοτικού Συμβουλίου ‘’ Φιλαδέλφειας –Χαλκηδόνος ‘’ και ,
στον Δημοκρατικό και Δημιουργικό διάλογο των ελεύθερων απόψεων ,
θέσεων και προτάσεων , αλλά και της ελεύθερης και κατά συνείδηση
ψήφου των εκλεγμένων Συμβούλων , που με επιχειρήματα και πειθώ θα
πρέπει να αναπτύσσονται στις συνεδριάσεις αυτού , δεν έχουν θέση στις
συνεδριάσεις αυτού , είναι εκ των προτέρων καταδικαστέες απ’ όλους και
για όσους χρησιμοποιήσουν αυτές , δεν καταγράφονται οι φράσεις αυτές ,
με ευθύνη του Προέδρου , στα πρακτικά του Συμβουλίου και απαλείφονται
αυτών αν κατεγράφησαν και , ο παραβάτης του άρθρου αυτού ανακαλείται
από τον Πρόεδρο στη τάξη , επιπλήττεται από το Συμβούλιο για την
ανάρμοστη συμπεριφορά του που προσβάλλει όλο το Συμβούλιο και
καλείται δια του Προέδρου να μη τις επαναλάβει, για το εύρυθμο της
λειτουργίας του Σώματος .
52.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος οφείλει και είναι υποχρεωμένος να
συμπεριφέρεται στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και όχι μόνο,
με ιδιαίτερη ευπρέπεια και αμοιβαίο προς τους άλλους σεβασμό. Δεν
επιτρέπεται να εκτρέπεται σε ύβρεις ή καταφρονητικές εκδηλώσεις και
προσωπικές επιθέσεις και ούτε βεβαίως να διαταράσσει την ομαλή
λειτουργία της συνεδρίασης. Σε κάθε τέτοια περίπτωση ο Σύμβουλος
παραβαίνει την βασική αρχή της ως άνω παραγράφου του παρόντος
κανονισμού, με τις εντεύθεν συνέπειες γι’ αυτόν από την ολομέλεια του
Σώματος .
53.
Ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο
για την ευταξία της συνεδρίασης και να καλεί τον οποιονδήποτε
εκτρεπόμενο να ανακαλέσει ή να αναιρέσει τις ύβρεις και σε περίπτωση
άρνησης, να τον καλεί στην τάξη και να του αφαιρεί το λόγο.
54.
Ο Πρόεδρος , σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 69 του ν. 3852 /
2010 , μπορεί να ζητήσει σε περίπτωση μη συμμόρφωσης και την αποβολή
κάθε προσώπου που διαταράσσει τη συνεδρίαση , σύμφωνα με τα
ειδικότερα οριζόμενα στις πιό κάτω υπ’ αρ. 59 και 60 παραγράφους του
ενδεκάτου [11ου] άρθρου του παρόντος κανονισμού .
ΙΓ’.- Θέμα Διαδικασίας κατά τη συζήτηση
55.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος δικαιούται να θέσει θέμα μη τήρησης της
διαδικασίας κατά τη συζήτηση, αν κατά την κρίση του παραβιάζεται ο
Κανονισμός Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου και να ζητήσει να
αποφανθεί το Συμβούλιο. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος θέτει απ’
ευθείας το θέμα για ψήφιση στο Συμβούλιο και αυτό αποφαίνεται άμεσα
και χωρίς συζήτηση, αγορεύσεις και διαλογικές συζητήσεις, επί του
προβλήματος που δημιουργήθηκε .
56.
Αφού εξαντληθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος
κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης και όλοι οι Σύμβουλοι προσέρχονται και
υπογράφουν το βιβλίο με τα συνοπτικά χειρόγραφα πρακτικά .
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ΙΔ’.- Διακοπή Συνεδρίασης
57. Αν κατά τη διαδικασία της συνεδρίασης δημιουργηθούν θόρυβοι που
παρακωλύουν την ομαλή συνέχιση της, ο Πρόεδρος προειδοποιεί ότι θα τη
διακόψει και αν η ίδια κατάσταση συνεχιστεί, ο Πρόεδρος διακόπτει τη
συνεδρίαση για ορισμένη ώρα, που την διάρκεια αυτής ανακοινώνει στο
Σώμα. Κατά τη διακοπή οι Δημοτικοί Σύμβουλοι εξέρχονται της αίθουσας
συνεδρίασης. Μετά την παρέλευση του χρόνου διακοπής, ο Πρόεδρος
κηρύσσει τη συνέχιση των εργασιών της συνεδρίασης και, αν ο θόρυβος
συνεχιστεί, δικαιούται να αναβάλλει τα τυχόν θέματα που δεν
συζητήθηκαν, στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση και να κηρύξει την λήξη
της συνεδρίασης αυτής .
58.
Στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου οι παρευρισκόμενοι
πολίτες οφείλουν και πρέπει να φέρονται με σεβασμό και ευπρέπεια και να
παρακολουθούν με ιδιαίτερη ησυχία τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου. Δεν
επιτρέπεται να συνομιλούν, να σχολιάζουν, να επιδοκιμάζουν ή να
αποδοκιμάζουν τις απόψεις των Συμβούλων και γενικά να παρακωλύουν
την ομαλή διεξαγωγή της συνεδρίασης.
59.
Ο Πρόεδρος μπορεί σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ. 1 του ν. 3852 /
2010 , να αποβάλει από την αίθουσα καθένα από αυτούς που διαταράσσει
την τάξη ή παρακωλύει τη συνεδρίαση ή και να διατάξει την εκκένωση της
αίθουσας από το ακροατήριο.
60.
Ειδικότερα Δημοτικός Σύμβουλος που διαταράσσει την τάξη ή
παρακωλύει τη συνεδρίαση του Συμβουλίου , καλείται με πρώτη
πρόσκληση και σύσταση από τον Πρόεδρο να συμμορφωθεί στα
προβλεπόμενα , για κάθε πρόσωπο που διαταράσσει τη συνεδρίαση, στη
παρ. 1 του άρθρου 69 του ν. 3852 / 2010 και στον Κανονισμό λειτουργίας
του Δημοτικού Συμβουλίου και , σε περίπτωση μή συμμόρφωσης αυτού
προσκαλείται εκ νέου και με νέα δεύτερη σύσταση και πρόσκληση του
Προέδρου να επανέλθει στη τάξη και , εάν και πάλι αυτός αρνείται και δεν
εφαρμόζει την προβλεπόμενη τάξη της ακώλυτης συνεδρίασης του
Συμβουλίου, τότε ο Πρόεδρος θέτει το θέμα της συμπεριφοράς του εν
λόγω Συμβούλου στο Συμβούλιο για να αποφασίσει σχετικά .Το Συμβούλιο
τις περιπτώσεις Συμβούλου που διαταράσσει τη συνεδρίαση αποφασίζει
σχετικά [ π.χ. σύσταση , επίπληξη κ.λ.π. ] ή τα προβλεπόμενα στο άρθρο 69
παρ.1 του ν. 3852 / 2010 , με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών αυτού .
ΙΕ’.- Δημοσιογράφοι – ΜΜΕ - και Ευρύτερη Δημοσιότητα Συνεδριάσεων
61. Στους δημοσιογράφους και γενικά σε όλα τα τοπικά μέσα μαζικής
ενημέρωσης παρέχεται κάθε διευκόλυνση και αποστέλλεται στις
ηλεκτρονικές διευθύνσεις (e-mail address) αυτών που θα γνωστοποιηθούν
στη γραμματεία του Δ.Σ. , οι προσκλήσεις των θεμάτων ημερήσιας
διάταξης όπως και οι καθαρογραμμένες αποφάσεις που εγκρίθηκαν από τον
Ελεγκτή Νομιμότητας , γενικότερου ενδιαφέροντος που θα ζητούν . Για
αποφάσεις που άπτονται προσωπικών δεδομένων τηρούνται οι νόμιμες
διαδικασίες .
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62. Επιτρέπεται επίσης και η ραδιοφωνική , τηλεοπτική και διαδικτυακή
μέσω internet κάλυψη και μετάδοση των εργασιών και συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου , στα πλαίσια της ευρύτερης δυνατής δημοσιότητας
των εργασιών συνεδρίασης αυτού προς το κοινό [ δημότες ] για να έχουν
την καλύτερη δυνατή και άμεση ανοιχτή δημόσια πληροφόρηση και γνώση
της δημοκρατικής λειτουργίας αυτού όλοι οι Δημότες .
ΑΡΘΡΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ
Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Δημοτικών Συμβούλων.
1.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι έχουν την υποχρέωση να συμμετέχουν
ενεργά σε όλες τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και των
Επιτροπών που έχουν εκλεγεί ή ορισθεί , καθώς και να εκτελούν με
επιμέλεια τα καθήκοντά τους και κάθε εργασία που τους αναθέτει το
Συμβούλιο , όπως ,και να ενημερώνουν τον Πρόεδρο κατά τα ανωτέρω, σε
περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τους .
2.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος εκφράζει τη γνώμη του και ψηφίζει με
απόλυτη ελευθερία, αποβλέποντας πάντοτε στην εξυπηρέτηση του
συμφέροντος του συνόλου των δημοτών και κατοίκων του Δήμου.
3.
Μεριμνά κατά την άσκηση των καθηκόντων του , για την τήρηση των
αρχών της νομιμότητας, της διαφάνειας, της αποδοτικότητας και της
χρηστής διοίκησης.
5.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος οφείλει και υποχρεούται να εξοφλεί τυχόν
οφειλή του προς το Δήμο ή τα Νομικά του Πρόσωπα κατά τις διατάξεις του
άρθρου 30 ΚΔΚ , μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών, αφότου κατέστη
οριστική και αμετάκλητη η βεβαίωση της οφειλής και έλαβε γνώση αυτής.
6.
Αν ένας Σύμβουλος δεν εκτελεί τις υποχρεώσεις του ως αιρετός και
απουσιάζει χωρίς γραπτή και αιτιολογημένη ενημέρωση του Προέδρου του
Δημοτικού Συμβουλίου , για τον δικαιολογημένο λόγο του κωλύματος ή
της απουσίας του από τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου , υποπίπτει στις
παραβάσεις που ορίζονται στο άρθρο 68 του ν. 3852 / 2010 .
7.
Αν οι απουσίες της προηγουμένης παραγράφου είναι τρείς [3]
συνεχείς και αδικαιολόγητες, ο Πρόεδρος οφείλει και υποχρεούται,
σύμφωνα με το άρθρο 68 [ παρ. 3 , 4 και 5 ] του ν. 3852 / 2010 , να
ενημερώσει γραπτώς τον Ελεγκτή Νομιμότητας για κάθε περίπτωση
αδικαιολόγητης απουσίας Συμβούλου σε τρείς συνεχείς συνεδριάσεις .
8.
Την ίδια υποχρέωση έχει ο Πρόεδρος έναντι του ως άνω Ελεγκτή
Νομιμότητας
και σε κάθε άλλη περίπτωση μη εκτέλεσης των
υποχρεώσεων Συμβούλου , για διάστημα μεγαλύτερο των τριών [3] μηνών.
9.
Σε Δημοτικό Σύμβουλο που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρείς [3]
συνεχείς συνεδριάσεις , μπορεί να επιβληθεί , σύμφωνα με την παρ. 3 του
άρθρου 68 του ν. 3852 / 2010 και με την διαδικασία του άρθρου 234 του
ιδίου νόμου , η πειθαρχική ποινή της αργίας και σε περίπτωση υποτροπής
μπορεί να επιβληθεί η πειθαρχική ποινή της έκπτωσης .
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10.
Αν ένας Σύμβουλος επιθυμεί να μη εκτελεί τις υποχρεώσεις του για
διάστημα που υπερβαίνει τις τριάντα [30] ημέρες , πρέπει να έχει τη
σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου , διαφορετικά η απουσία του , είναι
αδικαιολόγητη .
11.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου που παραλείπει να
ενημερώνει γραπτά τον Ελεγκτή Νομιμότητας , σύμφωνα με την παρ. 5 στο
τέλος αυτής , του άρθρου 68 , του ν. 3852 / 2010 , υποπίπτει ο ίδιος σε
σοβαρή παράλειψη καθήκοντος και στις προβλεπόμενες σε βάρος του
συνέπειες .
12.
Δημοτικός Σύμβουλος δεν μπορεί να μετάσχει στη συζήτηση ενός
θέματος ή στην κατάρτιση λήψης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ή
να συμμετέχει σε γνωμοδοτικά συλλογικά όργανα, τα οποία γνωμοδοτούν
για θέμα που θα εισαχθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, εφόσον ο ίδιος ή
συγγενής του έως το δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έχει υλικό ή
ηθικό συμφέρον.
13.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος στην περίπτωση της προηγούμενης
παραγράφου , έχει υποχρέωση να ενημερώσει το Σώμα για το κώλυμα αυτό
και να απέχει , τόσο κατά τη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος , όσο
και κατά τη λήψη της απόφασης. Σε διαφορετική περίπτωση η απόφαση
είναι άκυρη.
14.
Ο Σύμβουλος που έλαβε μέρος στην παραπάνω συνεδρίαση
διαπράττει σοβαρή παράβαση καθήκοντος και τιμωρείται σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία , με την ποινή της αργίας .
15.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση,
πριν από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και μετά την αποστολή
της γραπτής πρόσκλησης τους για συνεδρίαση [ 3 ημέρες ] , όλων των
εισηγήσεων και των στοιχείων που αφορούν τα θέματα της ημερήσιας
διάταξης. Όσον αφορά τις προσκλήσεις συνεδριάσεων του Δ.Σ. και τις
εισηγήσεις των υπηρεσιών του Δήμου προς το Δημοτικό Συμβούλιο , αυτές
θα αναρτώνται με φροντίδα της Γραμματείας του Προέδρου του Δ.Σ. στo
διαδικτυακό τόπο (site) του Δημοτικού Συμβουλίου και θα αποστέλλονται
στους Συμβούλους στις προσωπικές ή επαγγελματικές ή δηλωθέντες στη
γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου , ηλεκτρονικές διευθύνσεις (e-mail
address) αυτών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αρχή του παρόντος
κανονισμού .
16.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι μπορούν να καταθέτουν και γραπτές
ερωτήσεις, προς την Δήμαρχο , τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ή
τον αρμόδιο , ανάλογα με το θέμα αρμοδιότητας , Αντιδήμαρχο, οι οποίες
θα απαντώνται γραπτά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή
προφορικά , το αργότερο μέσα σε ένα [1] μήνα από την πρωτοκόλληση του
εγγράφου αιτήματός τους.
17.
Η Δήμαρχος , οι Δημοτικοί Σύμβουλοι που είναι Αντιδήμαρχοι, τα
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , οι
Πρόεδροι Διοικητικών Συμβουλίων των δημοτικών νομικών προσώπων
δημοσίου δικαίου , ιδρυμάτων ή επιχειρήσεων Ο.ΤΑ. ή Συνδέσμων
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οφείλουν και είναι υποχρεωμένοι , εμπρόθεσμα και κάθε χρόνο, κατά το
διάστημα της θητείας τους και για τρία χρόνια μετά τη λήξη της , να
υποβάλλουν στον αρμόδιο Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου , δήλωση
περιουσιακής κατάστασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3213/2003.

ΑΡΘΡΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ
Σύσταση Επιτροπών Δημοτικού Συμβουλίου.
1.
Στο Δήμο , εκτός των θεσμικών Δημοτικών Επιτροπών που ρητά
προβλέπονται από το ν. 3852 / 2010 που συμμετέχουν υποχρεωτικά
Σύμβουλοι απ’ όλες τις Δημοτικές Παρατάξεις της Πλειοψηφίας και της
Μειοψηφίας κατά τον αριθμό των μελών αυτών που υποχρεωτικά ορίζεται ,
συστήνονται παράλληλα από το Δημοτικό Συμβούλιο , σύμφωνα με το
άρθρο 70 του ν. 3852 / 2010 , και διάφορες άλλες Επιτροπές , που το
Δημοτικό Συμβούλιο θα κρίνει χρήσιμες και αναγκαίες για την επεξεργασία
και την εισήγηση θεμάτων της αρμοδιότητας του , πέραν εκείνων που
ανήκουν στην αρμοδιότητα της Δημάρχου ή άλλου Οργάνου του Δήμου ή
το ίδιο το Συμβούλιο μεταβίβασε σε Επιτροπή του .

2. Το Δημοτικό Συμβούλιο με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του,

αποφασίζει στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του και συγκροτεί ενδεικτικά τις
παρακάτω δημοτικές Επιτροπές:
[α] την Δημοτική Επιτροπή Εθελοντικής Προσφοράς Πολιτών για τη
διαχείριση της προστασίας του άλσους, [β] την Δημοτική Επιτροπή
Εθελοντικής Προσφοράς Γυναικών για τα παιδιά με ειδικές δεξιότητες
ΑμεΑ, [γ] την Δημοτική Επιτροπή για τη διαχείριση των εκδηλώσεων της
Πρωτομαγιάς, [δ] την Δημοτική Επιτροπή καταμέτρησης των χρημάτων
που προέρχονται από τα παγκάρια της δημοτικής Εκκλησίας «Άγιοι
Ταξιάρχες» που βρίσκεται στο νεκροταφείο, [ε] την Δημοτική Επιτροπή
Διοργάνωσης και Διαχείρισης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Δήμου, [στ]
την Δημοτική Επιτροπή Διοργάνωσης των Φεστιβάλ Γειτονιάς ανά δημοτική
κοινότητα Φιλαδέλφειας και Χαλκηδόνος, [ζ] την Δημοτική Επιτροπή
Πολιτικής Προστασίας και Αντιμετώπισης Έκτακτων Συνθηκών και
Αναγκών. [η] την Δημοτική Επιτροπή Απόρων , [θ] την Δημοτική Επιτροπή
Προστασίας ποταμών , παραποτάμιων περιοχών και ρεμάτων Κηφισού και
Ποδονίφτη , [ι] την Δημοτική Επιτροπή Ευζωίας των ζώων και διασφάλισης
της δημόσιας υγείας , [ια] την Δημοτική Επιτροπή για την ανέργερση του
γηπέδου της ΑΕΚ στη Ν. Φιλαδέλφεια .
3. Σε κάθε περίπτωση το Δημοτικό Συμβούλιο και ανάλογα με τις ανάγκες
του Δήμου, συγκροτεί αντίστοιχες Επιτροπές που έχει ανάγκη ο Δήμος μας,
για την εύρυθμη λειτουργία του , ύστερα από εισήγηση πρόταση της
Δημάρχου, του Προέδρου ή του αρμοδίου Αντιδημάρχου, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 70 του Νόμου 3852/2010. Οι Επιτροπές αυτές
λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 101 του Κώδικα Δήμων
και Κοινοτήτων, του άρθρου 70 του Νόμου 3852/2010 και του Νόμου
2690/1999.
4.
Η συγκρότηση των Επιτροπών αυτών γίνεται ύστερα από σχετική
εισήγηση του Προέδρου ή της Δημάρχου και με απόφαση του Δημοτικού
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Συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των
μελών του [ τουλάχιστον 17 επί συνόλου 33 ] .
5.

Στις Επιτροπές αυτές του Δημοτικού Συμβουλίου θα συμμετέχουν :

[α] εκτός από τους Συμβούλους που θα ορίζονται από την
Δημοτική Παράταξη της Πλειοψηφίας μαζί με τα λοιπά πρόσωπα που θα
προτείνονται από τη Δημοτική Αρχή και ,
[β] από ένας Σύμβουλος από κάθε Δημοτική Παράταξη που θα
προτείνεται από αυτές , σύμφωνα με το άρθρο 70 παρ. 2 του ιδίου νόμου
και, θα λειτουργούν σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 3852 / 2010
, του ΚΔΚ, του παρόντος άρθρου και , του ν. 2690/1999.
6.
Οι Επιτροπές θα αποτελούνται από 11 έως 13 μέλη , τα οποία είναι
Δημοτικοί Σύμβουλοι , ιδιώτες και υπάλληλοι του δήμου, που προτείνονται
κατά τα ανωτέρω . Κατά τη συγκρότηση των Επιτροπών εκείνων που θα
έχουν μείζονα σημασία ως εκ του αντικειμένου των εργασιών τους , μπορεί
το Συμβούλιο να ορίσει με τη σχετική απόφαση του και μεγαλύτερο αριθμό
των προσώπων που θα συμμετάσχουν στη συγκρότηση αυτών .
7.
Πρόεδρος της κάθε Επιτροπής θα ορίζεται Δημοτικός Σύμβουλος με
τη περί συγκρότησης της Επιτροπής απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου .
Στη πρώτη συνεδρίασή της , η Επιτροπή εκλέγει μεταξύ των μελών της ,
τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα αυτής .
8.
Οι ως άνω Επιτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου συγκροτούνται από
το Δημοτικό Συμβούλιο και σ’ αυτές θα συμμετέχουν [α] Δημοτικοί
Σύμβουλοι κατά τα ανωτέρω , [β] υπάλληλοι της αρμόδιας διεύθυνσης του
Δήμου , [γ] ιδιώτες εμπειρογνώμονες στα θέματα της Επιτροπής και [δ]
εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων της περιοχής , σύμφωνα με την παρ. 2 ,
του άρθρου 70 , του ν. 3852 / 2010 .
9.
Οι Επιτροπές μελετούν τα θέματα που παραπέμπει σε αυτές το
Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από πρόταση της Δημάρχου ή του Προέδρου
του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 70 του ν. 3852 /
2010 .
10.
Οι Επιτροπές διατυπώνουν την άποψη τους, με σχετική γραπτή
έκθεσή τους , στην οποία αναγράφονται και οι τυχόν διαφορετικές απόψεις
που διαμορφώθηκαν σ’ αυτές. Η έκθεση υποβάλλεται εντός της
τασσομένης προθεσμίας.
11.
Εάν η Επιτροπή καθυστερήσει να υποβάλλει τη σχετική έκθεση, ο
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να εγγράψει το θέμα στην
ημερήσια διάταξη και χωρίς την έκθεση της Επιτροπής.
12.
Στις ανωτέρω Επιτροπές , εφόσον κριθεί αναγκαίο , μπορεί να
ορίζεται με απόφαση της Δημάρχου δημοτικός υπάλληλος για τη διοικητική
υποστήριξη αυτής. Τηρούνται γραπτά τα πρακτικά , οι προτάσεις και τα
πορίσματα καθώς και η έκθεση που ανατέθηκε σ’ αυτήν υποβάλλεται στον
Πρόεδρο εγγράφως .
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13.
Θέματα που εισάγει προς συζήτηση στο Συμβούλιο η Οικονομική
Επιτροπή ή η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής , δεν παραπέμπονται σε επιτροπή .
ΑΡΘΡΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Δημοτικές Παρατάξεις.
1.
Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ανήκουν, σύμφωνα με το άρθρο
66 του ν. 3852 / 2010 , σε Δημοτικές Παρατάξεις , ανάλογα με το
συνδυασμό που έχουν εκλεγεί, εφόσον αυτός ο συνδυασμός έχει εκλέξει
τουλάχιστον ένα σύμβουλο. Επικεφαλής κάθε Παράταξης είναι ο
Σύμβουλος που ήταν υποψήφιος Δήμαρχος .
2.
Μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί με γραπτή δήλωσή του
προς το Προεδρείο να ανεξαρτητοποιηθεί από τη Δημοτική Παράταξη , με
την οποία έχει εκλεγεί, και να παραμείνει ως ανεξάρτητος, χωρίς δικαίωμα
προσχώρησης σε άλλη δημοτική παράταξη , σύμφωνα με την παρ. 4 , του
άρθρου 66 , του ν. 3852 / 2010 .
3.
Εάν η Δημοτική Παράταξη έχει τουλάχιστον τρία μέλη, μπορεί με
αιτιολογημένη απόφαση και με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) να
διαγράψει Σύμβουλο που είναι μέλος της.
4. Όταν μία Παράταξη διαγράψει κάποιο Δημοτικό Σύμβουλος ο οποίος
είναι μέλος της , την απόφαση αυτή την υποβάλλει προς το Προεδρείο του
Δημοτικού Συμβουλίου , το οποίο οφείλει να την αναφέρει ενώπιον των
μελών του , καθώς και να την κοινοποιήσει ενώπιον του ελεγκτή
νομιμότητας . Δεν προβλέπεται από το νόμο η δυνατότητα προσχώρησης σε
άλλη Παράταξη διαγραφέντος ή παραιτηθέντος μέλους άλλης Παράταξης .
Οι Σύμβουλοι αυτοί εκπίπτουν αυτοδίκαια των τυχόν αξιωμάτων που
κατέχουν και θεωρούνται ανεξάρτητα μέλη μη ανήκοντα σε καμία
Παράταξη και συνυπολογίζονται πλασματικά βέβαια στα μέλη της
μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου .
5.
Οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων λαμβάνουν το λόγο κατά
τις συζητήσεις των θεμάτων στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
αμέσως μετά τον Πρόεδρο και την Δήμαρχο και κατά προτεραιότητα έναντι
των λοιπών Δημοτικών Συμβούλων , προκειμένου να προβούν σε
ανακοινώσεις ή προτάσεις προς το Δημοτικό Συμβούλιο ή να απευθύνουν
ερωτήσεις ή να ζητήσουν ενημέρωση για κάποιο θέμα.
6.
Μπορούν επίσης να ζητούν συγκεκριμένα στοιχεία από τη Δήμαρχο,
το Πρόεδρο του Δ.Σ., την Οικονομική Επιτροπή ή την Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής , τους Αντιδημάρχους και τους Προέδρους των Ν.Π.Δ.Δ. , για
οποιοδήποτε θέμα αφορά το Δήμο για την πληρέστερη ενημέρωση τους
κατά την άσκηση των καθηκόντων των μελών τους.
7.
Εξαιρούνται της προτεραιότητας λόγου , οι περιπτώσεις που έχει
εξαντληθεί η συζήτηση και η ολοκλήρωση ενός θέματος κατά τις
συνεδριάσεις του Συμβουλίου , οπότε ισχύουν όσα αναφέρονται στο
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σχετικό κεφάλαιο του παρόντος κανονισμού , με τελευταίους ομιλητές τους
αναφερόμενους στο σχετικό άρθρο του παρόντος κανονισμού.
8.
Στις επιτροπές που συστήνονται από το Δημοτικό Συμβούλιο, για τη
μελέτη και εισήγηση εξειδικευμένων θεμάτων, συμμετέχουν ανά ένας [1]
εκπρόσωπος απ’ όλες τις Δημοτικές Παρατάξεις κατά τα ειδικότερα
προαναφερθέντα στο σχετικό άρθρο του παρόντος κανονισμού , περί
συγκρότησης των Επιτροπών του Δημοτικού Συμβουλίου .
9.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, η Δήμαρχος ως Επικεφαλής
της Δημοτικής Παράταξης της Πλειοψηφίας και οι τέσσερις [4] επικεφαλής
των Δημοτικών Παρατάξεων του συνόλου της Μειοψηφίας , αποτελούν το
Θεσμικό Διαπαραταξιακό Όργανο , το οποίο ανά τρίμηνο θα συνέρχεται με
πρωτοβουλία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητά και
να επιλύει πρακτικά ζητήματα που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της
αποστολής των Δημοτικών Παρατάξεων και των Μελών τους κατά την εν
γένει λειτουργία τους στο Δημοτικό Συμβούλιο .
10.
Ειδικότερα, με ευθύνη του Προέδρου με την αποστολή της
πρόσκλησης συνεδρίασης και πριν από τη συνεδρίαση του Δημοτικού
συμβουλίου ή της Οικονομικής Επιτροπής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
, βρίσκονται στη διάθεση των Δημοτικών Παρατάξεων και των Συμβούλων
αυτών , όλοι οι φάκελοι με τις εισηγήσεις και τα στοιχεία των θεμάτων που
θα συζητηθούν στις συνεδριάσεις των ως άνω οργάνων .
11. Στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του Δήμου μπορεί να διατεθεί στις
Δημοτικές Παρατάξεις χώρος και η απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή
(γραφική ύλη, χρήση τηλεφωνικής συσκευής κ.ά.) για την απρόσκοπτη
λειτουργία τους .
ΑΡΘΡΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ
Συμμετοχή στις Τοπικές Υποθέσεις
1. Με ευθύνη του Δημοτικού Συμβουλίου:
1. Καταρτίζεται Χάρτα, στην οποία καταγράφεται το πλαίσιο των
δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που έχουν οι δημότες και οι κάτοικοι
στο πλαίσιο λειτουργίας του Δήμου , του Δημοτικού Συμβουλίου και των
υπηρεσιών που παρέχονται. Η Χάρτα με ευθύνη του Προέδρου αναρτάται
στους χώρους των υπηρεσιών του Δήμου και στις ιστοσελίδες του Δήμου
και του Δημοτικού Συμβουλίου .
2.
Συντάσσονται οδηγοί του Δημότη , στους οποίους περιγράφονται η
διαδικασία, οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής των υπηρεσιών τους (π.χ.
για την καθαριότητα, την παιδική προστασία, τον πολιτισμό κ.λπ.).
3. Οργανώνονται ομάδες εθελοντισμού για πρωτοβουλίες και δράσεις που
λαμβάνει ο Δήμος και αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες και δράσεις για
συμμετοχή των πολιτών στα δημοτικά δρώμενα των Πόλεων Φιλαδέλφειας
και Χαλκηδόνας.
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2.

Το Δημοτικό Συμβούλιο:

4.
Ενθαρρύνει με συγκεκριμένα μέτρα και πρωτοβουλίες του , τη
συμμετοχή των πολιτών στην έρευνα, στην ιστορία των δύο Πόλεων [
Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας ] , στον εντοπισμό, στην καταγραφή και στην
επίλυση των τοπικών προβλημάτων και αναγκών και μεριμνά για τη διαρκή
βελτίωση της διαφάνειας της δράσης του και την ενδυνάμωση της
κοινωνικής συνοχής.
5.
Διασφαλίζει με τις αποφάσεις που λαμβάνει το δικαίωμα πρόσβασης
μέσω του διαδικτύου στις παρεχόμενες από το Δήμο Υπηρεσίες όλων των
κατοίκων, ανεξαρτήτως εθνικότητας , θρησκείας , φύλου, γλώσσας ,
φυλετικής ή κοινωνικής ομάδας στην οποία ανήκουν και συγκροτεί και τις
προβλεπόμενες από τις διατάξεις του ν. 3852 / 2010 Επιτροπές .
6.
Συγκροτεί το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών του άρθρου 78 , του
Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του άρθρου 77 και , την
Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του άρθρου 76 , του ν. 3852 / 2010 και ,
ακροάται σε ειδικές συνεδριάσεις του Δ.Σ. αυτούς με τις εκθέσεις τους , τις
προτάσεις , τις παρατηρήσεις και τις επισημάνσεις τους , έτσι ώστε να
διασφαλιστούν με πλήρη διαφάνεια τα οριζόμενα από τη σχετική
νομοθεσία και ,να βελτιωθούν ποιοτικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες του
Δήμου μας .
7.
Διαβουλεύεται με τους συλλογικούς κοινωνικούς φορείς και τις
ενδιαφερόμενες ομάδες πληθυσμού , τόσο κατά την προεργασία εκπόνησης
των προγραμμάτων δράσης και των κανονιστικών πράξεων που τους
αφορούν , όσο και κατά τη λήψη αποφάσεων γενικού ενδιαφέροντος .
ΑΡΘΡΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ
Δημοσιότητα - Αναφορές και Προτάσεις
Πληροφόρηση Δημοτών και Κατοίκων
1.
Δημότες και κάτοικοι που έχουν ειδικό έννομο συμφέρον, μετά από
αίτησή τους, λαμβάνουν κυρωμένα αντίγραφα των συγκεκριμένων
αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που τους αφορούν . Σε περίπτωση
που είναι δυσχερής η έκδοση αντιγράφων, τίθενται τα παραπάνω στοιχεία
σε πλήρη γνώση των αιτούντων μέσω της ηλεκτρονικής ενημέρωσης
αυτών.
2.
Το Δημοτικό Συμβούλιο συζητά υποχρεωτικά προτάσεις που
κατατίθενται γραπτά σ' αυτό από τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) άτομα για
την επίλυση ζητημάτων αρμοδιότητας του Δημοτικού Συμβουλίου. Η
Δήμαρχος ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για τη σχετική απόφαση που
ελήφθη.
3.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφαίνεται επί αναφορών, ερωτήσεων και
αιτήσεων, αρμοδιότητάς του , που υποβάλλονται σε αυτό από δημότες και
κατοίκους ατομικά ή συλλογικά εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από
την κατάθεσή τους.
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4.
Το Δημοτικό Συμβούλιο εξασφαλίζει στους δημότες πλήρη
πληροφόρηση για τα κάθε είδους προβλήματα της περιφέρειάς του, καθώς
και για τη δραστηριότητά του, αναφορικά με την αντιμετώπιση και λύση
των προβλημάτων αυτών , μέσω των ιστοσελίδων αυτού και του Δήμου ,
στις οποίες μπορούν να έχουν πρόσβαση όλοι οι ενδιαφερόμενοι ή οι
έχοντες άμεσο ειδικό έννομο συμφέρον εκ των αποφάσεων που θα
λαμβάνονται σ’ αυτό.
ΑΡΘΡΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ
Απολογισμός Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής.
1.
Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε χρόνο σε ειδική δημόσια
συνεδρίαση κατά την οποία γίνεται απολογισμός των πεπραγμένων της
Δημοτικής Αρχής σε ό,τι αφορά τη Διοίκηση του Δήμου, την εφαρμογή του
προγράμματος Δημοτικής δράσης και την εν γένει οικονομική κατάσταση
του Δήμου.
2.
Η παραπάνω ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
γίνεται μέχρι τέλος Ιουνίου κάθε έτους και ανακοινώνεται πριν από
δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες με κάθε πρόσφορο τρόπο και μέσω
των ιστοσελίδων του Δήμου και του Δημοτικού Συμβουλίου , με ευθύνη τον
Προέδρου. Σε αυτήν καλούνται οι δημόσιες αρχές, επιμελητήρια, σύλλογοι
εργαζομένων, επαγγελματιών και κατοίκων και άλλοι φορείς που δρουν
στην πόλη, καθώς και οι κάτοικοι.
3.
Το Δημοτικό Συμβούλιο επιλέγει τον προσφορότερο χώρο για τη
διεξαγωγή της ανωτέρω συνεδρίασης. Η συνεδρίαση αυτή μπορεί να γίνει
και στις δύο Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου μας , προκειμένου να έχουν
άμεση και πλήρη γνώση αυτού , οι δημότες και των δύο πόλεων του Δήμου
μας .
4.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου επιμελείται σε συνεργασία
με τη Δήμαρχο και τις αρμόδιες υπηρεσίες , για τη σωστή οργάνωση της
συνεδρίασης και την εμπεριστατωμένη σύνταξη του απολογισμού των
πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής στους τομείς που αφορούν την
οικονομική κατάσταση, τη Διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του
προγράμματος Δημοτικής Δράσης.
5.
Με ευθύνη του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου πέντε (5) μέρες
πριν από τη συνεδρίαση βρίσκονται στη διάθεση των Δημοτικών
Παρατάξεων το κείμενο του απολογισμού πεπραγμένων με όλα τα στοιχεία
που το συνοδεύουν.
6.
Στηn παραπάνω ειδική δημόσια συνεδρίαση, τη συζήτηση την
διευθύνει ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.
7.
Η Δήμαρχος εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου ενημερώνει το
ακροατήριο για τα πεπραγμένα της δημοτικής αρχής και στη συνέχεια
τοποθετούνται όλες οι Δημοτικές Παρατάξεις δια των εκπροσώπων τους με
τη σειρά της εκλογικής τους δύναμης.
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8.
Στη συνεδρίαση αυτή , μπορούν να πάρουν το λόγο τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου και τα μέλη των Συμβουλίων των Δημοτικών
Κοινοτήτων του Δήμου. Στη συνέχεια δίδεται ο λόγος στους εκπροσώπους
των φορέων και σε μεμονωμένους πολίτες, προκειμένου να διατυπώσουν
παρατηρήσεις σχετικές με τον απολογισμό.
9. Σε περίπτωση που παρέλθει το χρονικό διάστημα που προβλέπεται
χωρίς να κινηθούν οι διαδικασίες για την πραγματοποίηση της ειδικής
δημόσιας συνεδρίασης απολογισμού, μπορούν οι Δημοτικές Παρατάξεις ή οι
Δημοτικοί Σύμβουλοι να προκαλέσουν τη συνεδρίαση αυτή σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 95 του ΚΔΚ.
10.
Σχετικά με τον απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής ,
ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 163 του Κ.Δ.Κ. [ ν. 3463 / 2006 ] που
αναφέρει και για τον ισολογισμό του Δήμου .

ΑΡΘΡΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου.
1.
Το Δημοτικό Συμβούλιο υποστηρίζεται διοικητικά από την
προβλεπόμενη από τον Ο.Ε.Υ. «Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου» με
αρμοδιότητες διεκπεραίωσης όλων των διοικητικών θεμάτων που αφορούν
το Δημοτικό Συμβούλιο και το Προεδρείο του.
2. Στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας αυτής συμπεριλαμβάνονται η σύνταξη
των χειρόγραφων πρακτικών των συνεδριάσεων τον Δημοτικού
Συμβουλίου, η τήρηση του αριθμημένου βιβλίου πρακτικών , η
καθαρογραφή των αποφάσεων , η δημοσίευση και η διεκπεραίωση των
αποφάσεων που λαμβάνονται, η τήρηση του αρχείου των αποφάσεων και
των λοιπών σχετικών εγγράφων, η διεξαγωγή της αλληλογραφίας και
γενικά κάθε σχετική με τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου
διοικητική εργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΔΚ , του ν. 3852 / 2010
και του παρόντος Κανονισμού.
3. Η υπηρεσία της Γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου είναι αρμόδια
για την έγκαιρη προώθηση στο Δημοτικό Συμβούλιο των αναφορών και
ερωτήσεων των πολιτών ώστε οι απαντήσεις να δίνονται μέσα σε
προθεσμία τριάντα (30) ημερών και την ενημέρωση των ενδιαφερομένων
επί των αποφάσεων που λαμβάνονται επί αυτών.
ΑΡΘΡΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ
Ισχύς - Τροποποίηση - Κανονισμού.
1.
Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει από τη νόμιμη ψήφισή
του από το Δημοτικό Συμβούλιο που λαμβάνεται με την απόλυτη
πλειοψηφία του συνόλου των μελών του και τη δημοσίευση του στο
Δημαρχείο και στις ιστοσελίδες του Δήμου και του Δημοτικού Συμβουλίου.
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2.
Για τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία του Δημοτικού
Συμβουλίου και δεν ρυθμίζονται από τον παρόντα Κανονισμό , το ν. 3852 /
2010 και τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, εφαρμόζονται αναλογικά οι
διατάξεις τον ν. 2690 / 1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας).
3.
Τροποποίηση του παρόντος Κανονισμού , γίνεται κατόπιν αποφάσεως
του Δημοτικού Συμβουλίου , που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία
του συνόλου των μελών του.
4.
Κάθε προηγούμενος κανονισμός λειτουργίας των Δημοτικών
Συμβουλίων των πρώην Δήμων Ν. Φιλαδέλφειας και Ν. Χαλκηδόνας,
καταργείται .
Ο παρόν Κανονισμός Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου
Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος, καταρτίστηκε και κωδικοποιήθηκε στο ως
άνω ενιαίο κείμενο αυτού κατά κεφάλαια, άρθρα και επί μέρους διατάξεις
και αρχές, μετά τις διορθώσεις, τις συμπληρώσεις, τροποποιήσεις και
προσθήκες που διατυπώθηκαν και έγιναν αποδεκτές και που επήλθαν στο
αρχικό εισηγητικό προσχέδιο αυτού, κατά την συζήτηση αυτού στην
συνεδρίαση της 9ης Φεβρουαρίου 2011 [ 4η Συνεδρίαση ] του Δημοτικού
Συμβουλίου και, ο οποίος ψηφίστηκε και εγκρίθηκε με την απόλυτη
πλειοψηφία των μελών αυτού, με είκοσι -20-ψήφους υπέρ και έξι -6- κατά.
Οι πέντε -5- Δημοτικοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Καλημέρα Όμορφη
Πόλη» [ Χ. Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος, Ι. Τομπούλογλου, Σπ.
Γραμμένος, Σωτ. Κοσκολέτος και Χρ. Κοπελούσος ] αποχώρησαν της
συνεδρίασης πριν την έναρξη της ψηφοφορίας και οι άλλοι δύο -2Δημοτικοί Σύμβουλοι [ Γεωργαμλής Λύσσανδρος και Γκούμα Δανάη ],
απουσίαζαν από την συνεδρίαση από την έναρξη αυτής .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.:

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ -ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

ΠΑΠΑΝΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΠΑΪΔΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ
ΧΩΡΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
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ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ ΑΓΑΝΙΚΗ
ΣΙΜΙΓΔΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΥΡΑΚΗ – ΦΙΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΑΛΟΣΤΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ – ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΒΑΛΑΣΣΑΣ ΒΕΡΓΗΣ
ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΑΛΛΙΟΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2. Η παρούσα Απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 25/2011.
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡ. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.
Κανταρέλης Δημήτριος
Μπόβος Χαράλαμπος
Παπανίκα Αικατερίνη
Κότσιρας Παύλος

109

Παϊδας Αδαμάντιος
Χωρινός Ζαχαρίας
Καβακοπούλου-Σταματιάδου Αγανίκη
Σιμιγδαλά Ειρήνη
Νικολόπουλος Φώτιος
Παπαλουκά Ευτυχία
Λαζαρίδης Πέτρος
Δημακόπουλος Χρήστος
Κουτσάκης Μιχαήλ
Αγαγιώτου Βασιλική
Παπανικολάου Νικόλαος
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή
Καλόστος Ιερόθεος
Παπακώστας Γεώργιος
Καραβίας Γεώργιος
Κόντος Σταύρος
Κοσμά Σταυρούλα
Βαλασσάς Βεργής
Πολίτης Σταύρος
Μάλλιος Κλεομένης-Αθανάσιος
Δερμανούτσου Δήμητρα, Πρόεδρος Συμβουλίου Δ.Κοιν. Ν. Φιλαδέλφειας

Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπεύθυνη Διεκπ/σεως

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

Αρχείου-Πρωτοκόλλου
Ελ. Σούλα
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