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                  ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
                  ∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

       Πατρ. Γρηγορίου Ε’ 12, Τ.Κ. 56123, Αµπελόκηποι 

                                      

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ  
Πληροφορίες : Θεοδωρίδου Αθηνά     
Tηλ.  : 2310 729621   
FAX :  2310  729684  
Email:a.theodoridou@ampelokipi-menemeni.gr            
 
               Απόσπασµα 

Από το πρακτικό της συνεδρίασης  
         της 30/03/2011 

 
Αριθµ. Απόφασης: 80/2011    
Αριθµ. Πρακτικού:  05/2011 

ΘΕΜΑ: Έγκριση Κανονισµού Λειτουργίας του Συµβουλίου της                     
              ∆ηµοτικής Κοινότητας Αµπελοκήπων  

 
 
Σήµερα 30/03/2011 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 στο Γραφείο της ∆ηµοτικής Κοινότητας, 
(∆ηµαρχείο Αµπελοκήπων), συνήλθε σε συνεδρίαση η ∆ηµοτική Κοινότητα Αµπελοκήπων, µετά 
από την Α.Π:3697/23-03-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από 
τα µέλη, σύµφωνα µε το ά. 88 παργρ. 1 και 2 του Ν.3852/2010. 
∆ιαπιστώθηκε απαρτία αφού σε σύνολο ένδεκα (11) µελών ήταν:                   
Παρόντες                

1.Κεσόγλου Παύλος                    7. Αβραµίδης Μωυσής 
2.Γεννηµατάς Ιωάννης                 8. Καϊκατζάνη Μαρία 
3.Ορφανίδου Στυλιανή                9. Τσοµπανοπούλου Μελίσα 
4.Πάντσης Θωµάς                       
5.Καραγιαννίδου Αναστασία        
6 Θεοχαρούδης Θεοχάρης.        

Απόντες 
1. Καρίκας Χρήστος 

2. Καλτσογιάννη Γεωργία 

                                                   
         Ο Πρόεδρος, µετά τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

   Πρακτικά κράτησε η ορισθείσα υπάλληλος του ∆ήµου  Θεοδωρίδου Αθηνά κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού.                                            
        

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη του Συµβουλίου το 
σχέδιο του Κανονισµού Εσωτερικής Λειτουργίας της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αµπελοκήπων, ο οποίος 
συντάχθηκε µε βάση τον ν. 3852/2010 και τις σχετικές εγκυκλίους που τον εξειδικεύουν ως προς τις 
αρµοδιότητες και τη λειτουργία των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων. Ανέγνωσε δε το προς έγκριση κείµενο 
και ζήτησε από το Συµβούλιο να αποφανθεί. 
 
Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας, µετά από διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη: 

1. το προσκοµισθέν προς έγκριση σχέδιο του Κανονισµού Εσωτερικής Λειτουργίας της 
∆ηµοτικής Κοινότητας 

2. Τον ν. 3852/2010 
3. Την αριθµ. 49/2010 Εγκύκλιου του υπουργείου Εσωτερικών  
4. Την εισήγηση του Προέδρου  

  
                                       Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι κατά πλειοψηφία οκτώ (8) προς έναν (1)  
 
Και εγκρίνει τον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Αµπελοκήπων, ο οποίος αναφέρει επί λέξει τα εξής:  

«Το παρόν σχέδιο προς ψήφιση αποτελεί πιστή µεταφορά του γράµµατος και γνήσια έκφραση του 

πνεύµατος των οικείων διατάξεων  

 



  

α.του Νόµου 3852/2010, και  

β. της σχετικώς εκδοθείσας µε αριθµό 49/2010 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, περί της 

λειτουργίας των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων. 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του ά. 2  Ν. 3852/2010, δηµοτικές κοινότητες είναι,  εφόσον έχουν 

πληθυσµό µεγαλύτερο από 2000 κατοίκους: 

� όλα τα σηµερινά τοπικά διαµερίσµατα, από τα οποία αποτελείται ο ∆ήµος ή η Κοινότητα που 

συνενώνεται 

� οι ∆ήµοι ή οι Κοινότητες που καταργήθηκαν ύστερα από εθελούσια συνένωση, σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του Π∆ 410/1995 και 

� οι ∆ήµοι ή οι Κοινότητες που συνενώνονται µε το άρθρο 1 του Ν.3852/2010 και δεν 

αποτελούνται από τοπικά διαµερίσµατα, 

Επίσης, ως δηµοτικές κοινότητες νοούνται: 

� τα τοπικά διαµερίσµατα των νησιωτικών ∆ήµων, εφόσον έχουν πληθυσµό µεγαλύτερο από 

1000 κατοίκους, οι πρώην Κοινότητες ή τοπικά διαµερίσµατα που εκτείνονται σε όλη την 

περιφέρεια του νησιού και δεν αποτελούν ∆ήµο, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 3852/2010, 

ανεξαρτήτως του αριθµού των κατοίκων αυτών 

 και 

� τα δηµοτικά διαµερίσµατα, στα οποία διαιρούνται οι ∆ήµοι, µε πληθυσµό άνω των 100.000 

κατοίκων, σύµφωνα µε το άρθρο 117 του Κ∆Κ. 

 ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗ : Η ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ 

Όργανα δηµοτικής κοινότητας 

Όργανα της δηµοτικής κοινότητας είναι: 

α) το συµβούλιο της δηµοτικής κοινότητας και 

β) ο πρόεδρος του συµβουλίου. 



  

Συµβούλια συγκροτούνται σε όλες τις δηµοτικές κοινότητες, ανεξαρτήτως εάν αποτελούν 

έδρα του νέου ∆ήµου και ανεξαρτήτως πληθυσµού,  σε αντίθεση µε ό,τι ίσχυε  στον Κ∆Κ 

(Ν3463/2006). 

Ανάλογα µε τον πληθυσµό κάθε ∆ηµοτικής Κοινότητας τα συµβούλια είναι: 

� 5µελή, για δηµοτικές κοινότητες µε πληθυσµό έως 10.000 κατοίκους 

� 11µελή, για δηµοτικές κοινότητες µε πληθυσµό από 10001 έως 50.000     κατοίκους 

� 15µελή, για δηµοτικές κοινότητες µε πληθυσµό από 50.001 κατοίκους και άνω. 

 Ο πρόεδρος του συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας εκλέγεται για θητεία ίση µε το ήµισυ 

της δηµοτικής περιόδου, δηλ. για 2,5 χρόνια. Ειδικά όµως για τη δηµοτική περίοδο 2011-2014 η 

πρώτη θητεία του προέδρου είναι διετής, ενώ η δεύτερη θητεία λήγει την 31η Αυγούστου 2014. 

ΑΡΘΡΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ 

Αρµοδιότητες προέδρου δηµοτικής κοινότητας 

 Ο πρόεδρος του συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας ασκεί τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 

� Εκπροσωπεί το συµβούλιο της δηµοτικής κοινότητας. 

� Ασκεί οποιαδήποτε  αρµοδιότητα  του   εκχωρεί  ο  δήµαρχος,   µε  απόφαση  του   που 

δηµοσιεύεται σε µία (1) τουλάχιστον ηµερήσια ή εβδοµαδιαία εφηµερίδα και στην ιστοσελίδα 

του δήµου. Η πράξη µε την οποία µεταβιβάζεται η αρµοδιότητα, ως κανονιστική, εξακολουθεί 

να ισχύει έως ότου καταργηθεί από µεταγενέστερη όµοια πράξη. 

�  Μεταφέρει και παρουσιάζει στον δήµαρχο και στα άλλα αρµόδια όργανα του δήµου τα 

προβλήµατα της δηµοτικής κοινότητας και συνεργάζεται µε το δήµαρχο, τον  αντιδήµαρχο ή 

τις αρµόδιες δηµοτικές υπηρεσίες προκειµένου  να προετοιµάσει θέµατα που θα συζητηθούν 

στο συµβούλιο δηµοτικής κοινότητας. 

� Παρακολουθεί την προώθηση από το δήµο  των αποφάσεων του συµβουλίου δηµοτικής 

κοινότητας και ενηµερώνει άµεσα το συµβούλιο. 

� Συµµετέχει υποχρεωτικά, µε δικαίωµα ψήφου, στις συνεδριάσεις του δηµοτικού συµβουλίου 

όταν στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν τη δηµοτική κοινότητας. 

�  Συµµετέχει στις συνεδριάσεις της εκτελεστικής επιτροπής, όταν συζητείται θέµα που αφορά 

τη δηµοτική κοινότητα 



  

� Εκτελεί τις αποφάσεις του συµβουλίου δηµοτικής κοινότητας. 

�  Ενεργεί πληρωµές από την πάγια προκαταβολή, που συνιστάται κατά τις σχετικές διατάξεις. 

Ο πρόεδρος του συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας ασκεί επίσης τις αρµοδιότητες του  

προέδρου της τοπικής κοινότητας, όπως αυτές περιγράφονται από τις διατάξεις  του άρ 82   Ν. 

3852/2010. Αναλυτικότερα:          

� µεριµνά για την καλή κατάσταση του δικτύου εσωτερικής και αγροτικής οδοποιίας της 

τοπικής κοινότητας, εποπτεύοντας τις εργασίες συντήρησης και υποβάλλοντας προς την 

τεχνική υπηρεσία δια του αρµόδιου αντιδηµάρχου, σχετικό υπόµνηµα όπου αναγράφεται το 

είδος των εργασιών, ο τόπος και ο χρόνος που έγιναν αυτές,  

� µεριµνά για την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και συνεργάζεται µε την αρµόδια 

υπηρεσία του δήµου για την καλή τήρηση αυτής, λαµβάνει µέτρα για την άµεση 

αποκατάσταση των ζηµιών επείγοντος χαρακτήρα στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης και 

σε εξαιρετικές περιπτώσεις αναθέτει την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης ζηµιών 

µικρής κλίµακας εάν από την καθυστέρηση αποκατάστασης δηµιουργείται άµεσος κίνδυνος 

για την επαρκή υδροδότηση της τοπικής κοινότητας, ενηµερώνοντας εγγράφως για το λόγο 

αυτόν τον αρµόδιο αντιδήµαρχο ή τον πρόεδρο της ∆ΕΥΑ,  

� µεριµνά για την αποκατάσταση ζηµιών και την καλή λειτουργία του δικτύου δηµοτικού 

φωτισµού και συνεργάζεται γι` αυτό µε την αρµόδια υπηρεσία του δήµου, 

� µεριµνά για την καλή κατάσταση και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών 

και συνεργάζεται µε τον υπεύθυνο λειτουργίας των παιδικών χαρών του δήµου, 

� µεριµνά για την εύρυθµη λειτουργία, τη συντήρηση και την ευταξία του κοιµητηρίου της 

τοπικής κοινότητας, προεγκρίνει την κατασκευή οικογενειακών τάφων και λοιπών ταφικών 

µνηµείων και εκδίδει τις άδειες ταφής, παράτασης ταφής και ανακοµιδής οστών, καταγράφει 

τα µέσα και το ανθρώπινο δυναµικό που µπορεί να συµβάλλει στην αντιµετώπιση φυσικών 

καταστροφών και είναι υπεύθυνος της οµάδας πυρασφάλειας της τοπικής κοινότητας. Για την 

κατάρτιση του σχεδίου πρόληψης πυρκαγιών και άλλων φυσικών καταστροφών 

συνεργάζεται µε τα αρµόδια όργανα του δήµου ενώ κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων 

αντιµετώπισης πυρκαγιών ή φυσικών καταστροφών τίθεται στη διάθεση των αρµοδίων 

αρχών, 

� είναι υπεύθυνος για την προστασία της δηµοτικής περιουσίας στα όρια της τοπικής 

κοινότητας και έχει καθήκον να αναφέρει αµελλητί στον δήµαρχο ή στον αρµόδιο 

αντιδήµαρχο ζηµιές ή προσβολές των ιδιοκτησιακών δικαιωµάτων του δήµου, 



  

� εισηγείται στο τοπικό συµβούλιο θέµατα της αρµοδιότητας του και 

εκτελεί τις αποφάσεις του τοπικού συµβουλίου, 

� ενεργεί πληρωµές από την πάγια προκαταβολή, που συνιστάται κατά τις σχετικές διατάξεις, 

ΑΡΘΡΟ ΤΡΙΤΟ 

Αρµοδιότητες αντιπροέδρου δηµοτικής κοινότητας 

  Ο αντιπρόεδρος του συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας αναπληρώνει τον πρόεδρο του 

συµβουλίου σε όλα του τα καθήκοντα, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. 

 Για τη θητεία του αντιπροέδρου ισχύουν όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για τη θητεία του 

προέδρου. 

ΑΡΘΡΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

Αρµοδιότητες συµβουλίου δηµοτικής κοινότητας 

Α.Αποφασιστικές αρµοδιότητες 

 Στο συµβούλιο της δηµοτικής κοινότητας, παρέχεται εκ του νόµου η δυνατότητα, στα όρια της 

περιφέρειας του, να αποφασίζει για τα εξής θέµατα, χωρίς τη σύµπραξη άλλων δηµοτικών οργάνων: 

� τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης ή εγκατάστασης καταστηµάτων, επιχειρήσεων και 

λοιπών δραστηριοτήτων, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, 

� τη χορήγηση και την ανάκληση άδειας λειτουργίας µουσικής. 

 Σε δήµους άνω των 10.000 κατοίκων, όπου συνίσταται Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, η 

αρµοδιότητα της ανάκλησης άδειας λειτουργίας µουσικής δεν ασκείται από το συµβούλιο της 

δηµοτικής κοινότητας αλλά από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. 

 Οι αποφάσεις αυτές των συµβουλίων δηµοτικών κοινοτήτων είναι εκτελεστές από τη 

δηµοσίευση τους, χωρίς να απαιτείται αντίστοιχη απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου. 

Β. Γνωµοδοτικές αρµοδιότητες 

Στο συµβούλιο δηµοτικής κοινότητας παρέχεται δυνατότητα να διατυπώνει γνώµη ή πρόταση σε 

άλλα διοικητικά όργανα του δήµου, τα οποία µπορούν ή οφείλουν να εκδώσουν κάποια διοικητική 

πράξη. 



  

Έτσι, το συµβούλιο δηµοτικής κοινότητας   προτείνει:  

� τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, εκτός από τους νοµούς Αττικής και 

Θεσσαλονίκης, 

� τις  θέσεις όπου  επιτρέπεται   η  άσκηση   υπαίθριου   στάσιµου  εµπορίου,   η  λειτουργία 

εµποροπανηγύρεων,   χριστουγεννιάτικων   αγορών    και    γενικά    οι    υπαίθριες   

εµπορικές δραστηριότητες 

 Στις ανωτέρω περιπτώσεις οι αποφάσεις του συµβουλίου λαµβάνονται µε την απόλυτη 

πλειοψηφία των µελών του. Στη συνέχεια αποστέλλονται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, 

προκειµένου αυτή να διαµορφώσει την εισήγηση της προς το δηµοτικό συµβούλιο, το οποίο και θα 

προβεί στην έκδοση των σχετικών κανονιστικών αποφάσεων. Σε δήµους όπου δε συνιστάται 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αποστέλλονται κατευθείαν στο δηµοτικό συµβούλιο. 

 Σηµειώνεται ότι η «πρόταση» υποβάλλεται µε πρωτοβουλία του γνωµοδοτικού οργάνου, 

στη συγκεκριµένη περίπτωση του συµβουλίου δηµοτικής  κοινότητας, ενώ το όργανο που τελικώς 

λαµβάνει την απόφαση, δηλ. το δηµοτικό συµβούλιο, δεν µπορεί να εκδώσει διοικητική πράξη αν 

δεν υποβληθεί πρόταση.  

 Μπορεί όµως να την αποκρούσει µε ειδική αιτιολογία, οπότε απέχει από την έκδοση 

διοικητικής πράξης, χωρίς αυτό να αποτελεί παράλειψη ή άρνηση οφειλόµενης ενέργειας. Αν τη 

δεχτεί δεν µπορεί να την τροποποιήσει εκδίδοντας πράξη διαφορετική από την πρόταση. 

 Το συµβούλιο της δηµοτικής   κοινότητας εκφέρει γνώµη   είτε µε δική του πρωτοβουλία 

είτε κατόπιν παραποµπής από τα αρµόδια όργανα του δήµου, για τα ακόλουθα θέµατα: 

� τη δυνατότητα λειτουργίας υπηρεσιακών µονάδων του δήµου στη δηµοτική κοινότητα, µε 

κριτήριο την καλύτερη εξυπηρέτηση των δηµοτών και την ανάπτυξη της περιοχής, 

�  την αξιοποίηση των δηµοτικών ακινήτων που βρίσκονται στα όρια της δηµοτικής 

κοινότητας, 

� την πολεοδοµική ανάπτυξη και ανάπλαση της περιοχής, 

� τη συντήρηση των δηµοτικών οδών, τη συντήρηση, καθαριότητα και λειτουργία των 

πλατειών, δηµοτικών αλσών, κήπων, υπαίθριων χώρων αναψυχής και γενικά όλων των 

κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων της περιοχής της δηµοτικής κοινότητας, 

� την κυκλοφορία και τη συγκοινωνία της περιοχής της δηµοτικής κοινότητας, 



  

� την εκτέλεση νέων έργων, τη συντήρηση και λειτουργία των έργων 

που έχουν εκτελεστεί, 

� την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, την  

� αναβάθµιση της αισθητικής περιοχών, καθώς και για την καθαριότητα αυτών, 

� την προστασία της δηµόσιας υγείας και την προστασία των κατοίκων από την 

ηχορύπανση, 

� την περισυλλογή και εν γένει τη µέριµνα για τα αδέσποτα ζώα, 

� τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και γενικότερα την ανάπτυξη της περιοχής της 

δηµοτικής κοινότητας σε πολιτιστικά, πνευµατικά, κοινωνικά θέµατα, 

� τη µέριµνα για την υγεία, την πρόνοια και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και γενικά τη 

φροντίδα ώστε η λειτουργία και ανάπτυξη της περιοχής της δηµοτικής κοινότητας να 

αποβλέπει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων της, 

� την εύρυθµη λειτουργία των δηµοτικών ιδρυµάτων, δηµοτικών νοµικών προσώπων, 

εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, δηµοτικών επιχειρήσεων και γενικότερα των παρεχοµένων 

υπηρεσιών στην περιφέρεια της δηµοτικής κοινότητας, 

� την εξέταση γενικών ή ειδικών προβληµάτων που αφορούν τους κατοίκους και την 

περιφέρεια της δηµοτικής κοινότητας ιδίως αστέγων και ευπαθών οµάδων του 

πληθυσµού της περιοχής της, 

� την αξιοποίηση των τοπικών πόρων της περιοχής της δηµοτικής κοινότητας, 

� την προώθηση του εθελοντισµού και τη συνεργασία µε οµάδα εθελοντών 

� τον ορισµό οικισµού ως ιστορική έδρα του δήµου, 

� τον τρόπο διάθεσης των βοσκήσιµων εκτάσεων που βρίσκονται στην περιφέρεια της 

δηµοτικής κοινότητας, 

� την εκµίσθωση χωρίς δηµοπρασία δηµοτικών δασικών εκτάσεων που βρίσκονται στην 

περιφέρεια της δηµοτικής κοινότητας 

� την εκποίηση, εκµίσθωση, δωρεάν παραχώρηση χρήσης, ανταλλαγή και δωρεά, 

περιουσιακών στοιχείων του δήµου που βρίσκονται στα όρια της τοπικής κοινότητας, 



  

� τη χορήγηση χρηµατικών βοηθηµάτων και ειδών διαβίωσης ή 

περίθαλψης σε οικονοµικά αδυνάτους κατοίκους και πολύτεκνους, καθώς και τη µείωση 

δηµοτικών φόρων ή τελών ή απαλλαγή από αυτούς για τα προβλεπόµενα από τις 

ισχύουσες διατάξεις πρόσωπα, καθώς και τα πρόσωπα που χρήζουν «βοήθειας στο 

σπίτι» και «διοικητικής βοήθειας». Η σχετική απόφαση λαµβάνεται µε την απόλυτη 

πλειοψηφία των µελών του. 

Γ.    ∆ΙΑΤΥΠΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ 

 Το συµβούλιο εκφέρει σύµφωνη γνώµη: 

� στο δηµοτικό συµβούλιο, σχετικά µε το ενδεχόµενο συγχώνευσης δηµοτικών κοινοτήτων ή 

ένταξη τους σε άλλον όµορο δήµο. Επίσης, σε δήµους µε πληθυσµό µεγαλύτερο των 

100.000 κατοίκων σχετικά µε τον ανακαθορισµό ή όχι του αριθµού και των ορίων των 

δηµοτικών κοινοτήτων. 

� στην οικονοµική επιτροπή,   για την αποδοχή κληροδοτήµατος, κληρονοµιάς ή δωρεάς, η 

οποία διατίθεται ρητά και αποκλειστικά για τη δηµοτική κοινότητα. 

 Επισηµαίνεται ότι η γνώµη διατυπώνεται ύστερα από ερώτηµα του οργάνου που λαµβάνει 

απόφαση και διακρίνεται σε απλή και σύµφωνη. Η απλή γνώµη δε δεσµεύει το όργανο που 

αποφασίζει το οποίο µπορεί να αποφασίσει και διαφορετικά από τη γνωµοδότηση, αφού 

αιτιολογήσει την απόφαση του. Αντίθετα, η σύµφωνη γνώµη δεσµεύει το αποφασίζον όργανο,  µε 

την έννοια ότι το όργανο που λαµβάνει απόφαση µπορεί ή να εκδώσει την πράξη σύµφωνα µε τη 

γνωµοδότηση ή, αν δεν την αποδέχεται, µε ειδική αιτιολογία να µην εκδώσει πράξη αν ενεργεί στο 

πλαίσιο µιας διακριτικής ευχέρειας που του το επιτρέπει. `Όταν στις διατάξεις η γνώµη δε 

χαρακτηρίζεται ως σύµφωνη, νοείται ως απλή. 

Ε. ΛΟΙΠΕΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ  

 Εκτός από τις παραπάνω αρµοδιότητες το συµβούλιο δηµοτικής κοινότητας, επίσης: 

� καταρτίζει σχέδιο προϋπολογισµού εξόδων της κοινότητας που, κατόπιν ελέγχου από την 

οικεία οικονοµική επιτροπή, εντάσσεται στο σχέδιο προϋπολογισµού του δήµου. 

� εισηγείται στην εκτελεστική επιτροπή τις δράσεις και τα έργα τοπικού χαρακτήρα που 

πρέπει να περιλαµβάνει το επιχειρησιακό πρόγραµµα του δήµου, ανάλογα µε τις ανάγκες  

των κατοίκων της περιφέρειας του. 

� ασκεί, αποκλειστικά στα όρια της συγκεκριµένης κοινότητας, όποιες αρµοδιότητες του 

µεταβιβάζει το δηµοτικό συµβούλιο µε απόφαση του. 



  

  Η απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου µε την οποία µεταβιβάζονται αρµοδιότητες 

στο συµβούλιο δηµοτικής κοινότητας, λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των 

µελών του, δηµοσιεύεται σε µία (1) τουλάχιστον ηµερήσια ή εβδοµαδιαία εφηµερίδα και αναρτάται 

στην ιστοσελίδα του δήµου23. Πρόκειται για απόφαση η οποία έχει κανονιστικό χαρακτήρα και η 

οποία εξακολουθεί να ισχύει έως ότου καταργηθεί από µεταγενέστερη όµοια πράξη. 

ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΕΥΤΕΡΗ: Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

ΑΡΘΡΟ ΠΕΜΠΤΟ 

Σύγκληση συµβουλίου δηµοτικής κοινότητας 

 Το συµβούλιο δηµοτικής κοινότητας   συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του προέδρου 

του  

� µία (1) τουλάχιστον φορά το µήνα υποχρεωτικά, ακόµα και αν δεν υπάρχουν θέµατα για 

συζήτηση ή µοναδικό θέµα είναι η ενηµέρωση δηµοτών σε ορισµένα θέµατα, 

� κάθε φορά που   το απαιτούν οι υποθέσεις της δηµοτικής κοινότητας, 

� όποτε   υπάρχουν  κατεπείγουσες  περιπτώσεις,  οι   οποίες   δικαιολογούν  την  άµεση 

σύγκληση του συµβουλίου για ορισµένα θέµατα 

  Η πρόσκληση, στην οποία αναγράφονται, οπωσδήποτε, τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης 

καθώς και ο τόπος και χρόνος (ηµεροµηνία και ώρα) πραγµατοποίησης της συνεδρίασης, µπορεί 

να είναι γραπτή ή ηλεκτρονική και επιδίδεται στους συµβούλους τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις 

ηµερολογιακές ηµέρες πριν από την ηµέρα της συνεδρίασης. ∆ηµοσιεύεται επίσης στο  γραφείο της 

δηµοτικής κοινότητας. Οι συνεδριάσεις µπορεί να γίνουν και ηµέρα Κυριακή. 

 Στις περιπτώσεις κατεπείγουσας σύγκλησης του συµβουλίου, όµως, η πρόσκληση, που 

πρέπει να αναφέρει γιατί η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα, είναι δυνατόν να επιδοθεί ακόµα και την 

ηµέρα της συνεδρίασης. Για το κατεπείγον των θεµάτων αποφαίνεται το συµβούλιο πριν από τη 

συζήτηση. 

 Αδικαιολόγητη παράλειψη του προέδρου της δηµοτικής κοινότητας να συγκαλέσει το 

συµβούλιο επί δύο (2) συνεχείς µήνες ή δύο (2) συνεχείς φορές µπορεί να του επιφέρει την ποινή 

της αργίας και σε περίπτωση υποτροπής της έκπτωσης από το αξίωµα του σύµφωνα µε την   

πειθαρχική διαδικασία του άρθρου 234 του Ν. 3852/201024. 

ΑΡΘΡΟ ΕΚΤΟ 



  

Τόπος συνεδρίασης- Απαρτία- Λήψη αποφάσεων 

 Οι συνεδριάσεις του συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας είναι δηµόσιες, µπορεί δηλ. να 

τις παρακολουθήσει όποιος επιθυµεί, και γίνονται στο γραφείο αυτής υπό την προεδρία του 

προέδρου του συµβουλίου της. 

 Η συνεδρίαση είναι νόµιµη µόνο αφού διαπιστωθεί απαρτία, δηλ. παράσταση τουλάχιστον 

των δύο τρίτων (2/3) των µελών του συµβουλίου. Στα µέλη υπολογίζεται και ο πρόεδρος.  

 Τα δύο τρίτα των µελών του συµβουλίου είναι: 

� Στα 5µελή συµβούλια οι 3 

� Στα 11 µελή συµβούλια οι 7 

� Στα 15µελή συµβούλια οι 10 

     Αν σε κάποια συνεδρίαση διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας, το συµβούλιο καλείται σε νέα 

συνεδρίαση που πραγµατοποιείται το νωρίτερο µετά από 24 ώρες στον ίδιο τόπο και µε την ίδια 

ηµερήσια διάταξη. 

  Η λήψη των αποφάσεων γίνεται µε φανερή ψηφοφορία, για κάθε θέµα ξεχωριστά, και µε 

την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, αν δεν ορίζεται διαφορετικά από άλλη διάταξη. Σε 

περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προέδρου. Αν κάποιο µέλος του συµβουλίου αρνηθεί 

την ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά την συνεδρίαση και η ψήφος του ως 

αρνητική. 

 Εάν κατά την έναρξη της συνεδρίασης υπήρχε απαρτία αλλά στη συνέχεια αποχώρησαν 

τόσα µέλη ώστε εκείνα που απέµειναν να είναι λιγότερα από όσα απαιτούνται για τον σχηµατισµό 

απαρτίας,  τα  µέλη  που  αποχώρησαν θεωρούνται παριστάµενα  προκειµένου να διαφυλαχθεί η 

απαρτία. Η απαρτία αυτή θεωρείται ότι συντρέχει για όλα τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην 

ηµερήσια διάταξη της συνεδρίασης. Στην περίπτωση αυτή για τη λήψη απόφασης επί κάθε 

συγκεκριµένου θέµατος η απαιτούµενη πλειοψηφία δεν υπολογίζεται επί των πραγµατικά 

παρόντων µελών κατά τη ψηφοφορία, αλλά βάσει του αριθµού των µελών που απαιτούνται για την 

απαρτία. 

 Στις συνεδριάσεις του συµβουλίου λαµβάνουν το λόγο, εκτός του Προέδρου και του 

αντιπροέδρου, οι επικεφαλής των παρατάξεων και ειδικοί αγορητές ανά θέµα, που ορίζονται από 

τις παρατάξεις. Με τον ίδιο τρόπο µπορούν να εγγραφούν ως οµιλητές και δηµοτικοί σύµβουλοι 

που επιθυµούν να τοποθετηθούν ανά θέµα.  



  

 Ο Πρόεδρος καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη. Το συµβούλιο έχει δικαίωµα να 

αποφασίζει, µετά από σχετική πρόταση-εισήγηση του προέδρου, του αντιπροέδρου ή συµβούλου 

επικεφαλής δηµοτικής παράταξης και χωρίς συζήτηση, µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού 

αριθµού των µελών του, ότι ένα θέµα, το οποίο δεν είναι γραµµένο στην ηµερήσια διάταξη, είναι 

κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι` αυτό µε την ίδια πλειοψηφία, πριν από την 

έναρξη της συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. Κατά προτεραιότητα και πάντα µετά 

τον Πρόεδρο εκφράζουν τις απόψεις τους οι επικεφαλής των παρατάξεων, σύµφωνα µε τη σειρά 

εκλογής. 

 Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το συµβούλιο µπορεί να συνεδριάζει, εκτός της έδρας του, στις 

δηµοτικές κοινότητες, ύστερα από απόφαση των τριών πέµπτων (3/5) του συνόλου των µελών του. 

 Μετά την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος ανακοινώνει στο σώµα κάθε έγγραφο που 

απευθύνεται στο Συµβούλιο.  

 Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος µπορεί να προβεί σε οποιαδήποτε ανακοίνωση, ενηµέρωση ή 

πρόταση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.  

 Μετά τον Πρόεδρο, οι επικεφαλείς των δηµοτικών παρατάξεων της µειοψηφίας, κατά τη 

σειρά της δυνάµεώς τους, και στη συνέχεια οι λοιποί Σύµβουλοι, µπορούν να προβούν σε 

ανακοινώσεις ή προτάσεις προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ή να απευθύνουν ερωτήσεις ή να ζητούν 

συγκεκριµένα στοιχεία, χρήσιµα για την άσκηση των καθηκόντων τους. 

  Ακολουθεί η διαδικασία των απαντήσεων, χωρίς διάλογο, µε τη δυνατότητα και 

υποχρέωση του ∆ηµάρχου και των Αντιδηµάρχων για παροχή στοιχείων και πληροφοριών εντός 

ενός µηνός.  

 Οι προτάσεις που τυχόν υποβλήθηκαν από τους αναφεροµένους δεν επιτρέπεται να 

συζητηθούν, εκτός αν χαρακτηρισθούν ως κατεπείγον θέµα, οπότε και εφαρµόζονται οι διατάξεις 

της παρ. 7 του ά. 67 Ν.3852/2010 και η συζήτηση προηγείται των θεµάτων της ηµερήσιας 

διάταξης. Ο χρόνος για τη συζήτηση των εκτός ηµερήσιας διάταξης θεµάτων δεν µπορεί να 

ξεπερνά τη µία ώρα.  

 Ακολουθεί η συζήτηση επί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. Τα θέµατα τα εισηγείται ο 

∆ήµαρχος ή ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος, η παρουσία του οποίου είναι αναγκαία στη συνεδρίαση.  

 Στις συνεδριάσεις συµβουλίων λαµβάνουν το λόγο, οι επικεφαλής των παρατάξεων και 

ειδικοί αγορητές ανά θέµα, που ορίζονται από τις παρατάξεις. Με τον ίδιο τρόπο µπορούν να 

εγγραφούν ως οµιλητές και σύµβουλοι που επιθυµούν να τοποθετηθούν ανά θέµα.  



  

 Η εισήγηση σε κάθε θέµα δεν µπορεί χρονικά να ξεπερνά τα δέκα λεπτά της 

ώρας. Η διάρκεια της πρωτοµιλίας δεν ξεπερνά τα πέντε λεπτά της ώρας.  

 Ανάλογα µε το θέµα που συζητείται, ο Πρόεδρος έχει το δικαίωµα να καλεί στη συνεδρίαση 

∆ηµοτικούς Υπαλλήλους, εκπροσώπους φορέων ή ιδιώτες, προκειµένου να συµβάλουν µε τις 

τοποθετήσεις τους στην καλύτερη διαµόρφωση της απόφασης.  Τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις, 

έπονται της εισήγησης και προηγούνται των τοποθετήσεων των οµιλητών .  

 Αφού εξαντληθεί ο κατάλογος των οµιλητών µε τις πρωτοµιλίες, ο Πρόεδρος διατυπώνει 

την οριστική πρόταση προς ψήφιση του θέµατος, όπως διαµορφώθηκε µε τις τροπολογίες που 

πιθανόν έχουν επέλθει. Επί της τελικής αυτής πρότασης, έχουν δικαίωµα να δευτερολογήσουν όσοι 

µίλησαν , χωρίς να ξεπεράσουν τα τρία λεπτά της ώρας. Σε κάθε περίπτωση, ο Πρόεδρος κατά τη 

διάρκεια της συζήτησης µπορεί να λαµβάνει το λόγο κατά προτεραιότητα απέναντι σε κάθε άλλον 

και να εκφράζει τις απόψεις του. Ο εισηγητής, εφόσον κρίνει απαραίτητο, δευτερολογεί για πέντε 

λεπτά της ώρας. Τέλος, µετά την εξάντληση των θεµάτων, ο Πρόεδρος επαναλαµβάνει την 

πρόταση ή τις προτάσεις και γίνεται ψηφοφορία.  

 Κατά τη διάρκεια της συζήτησης των θεµάτων , οι οµιλητές που τοποθετούνται 

απευθύνονται προς το σώµα και όχι προσωπικά. Οι Σύµβουλοι εκφράζονται κατά συνείδηση, 

αποσκοπούντες στην εξυπηρέτηση των δηµοτών και του ∆ήµου γενικότερα.  

 Ο οµιλητής δεν διακόπτεται παρά µόνο αν εκφεύγει του θέµατος ή εκτρέπεται σε 

προσωπικές επιθέσεις και ύβρεις. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος δικαιούται να τον διακόψει ή 

και να του αφαιρέσει το λόγο. 

 Όποιος ζητήσει να απαντήσει σε προσωπικό ζήτηµα που δηµιουργήθηκε στη διάρκεια της 

συνεδρίασης του δίδεται από τον πρόεδρο ο λόγος, αφού προσδιορίσει επακριβώς το προσωπικό 

ζήτηµα σε ένα λεπτό και η οµιλία του δεν µπορεί να ξεπεράσει τα τρία λεπτά.  

 

ΑΡΘΡΟ ΕΒ∆ΟΜΟ 

∆ιαδικασία υλοποίησης  αποφάσεων  συµβουλίου δηµοτικής κοινότητας 

   Οι αποφάσεις του συµβουλίου µε τις οποίες αυτό διατυπώνει γνώµη για ζητήµατα της 

αρµοδιότητας του, διαβιβάζονται από τον πρόεδρο του συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας στον 

δήµαρχο µέσα σε προθεσµία οκτώ (8) ηµερών από τη συνεδρίαση. Ο δήµαρχος φροντίζει να 

τεθούν αµέσως υπόψη των αρµόδιων οργάνων του δήµου (δηλ. του δηµοτικού συµβουλίου, της 

Οικονοµικής Επιτροπής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής), τα οποία οφείλουν να τις µελετήσουν 



  
και να ενηµερώσουν σχετικά για κάθε θέµα το συµβούλιο της δηµοτικής κοινότητας µέσα σε 

ένα (1) µήνα. 

Τα αρµόδια όργανα µπορούν:  

� να επιστρέψουν την απόφαση του συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας µε παρατηρήσεις 

για τυχόν επανεξέταση του θέµατος, 

� να την παραπέµψουν στο δηµοτικό συµβούλιο, εάν αυτό είναι αρµόδιο  

� να τη διαβιβάσουν στις αρµόδιες υπηρεσίες του δήµου  προκειµένου να γίνουν οι 

απαραίτητες ενέργειες. 

 Σε κάθε περίπτωση τα αρµόδια όργανα του δήµου οφείλουν να ενηµερώνουν τον πρόεδρο 

της δηµοτικής κοινότητας για τα µέτρα που παίρνονται για την προώθηση των θεµάτων που 

περιλαµβάνονται στις αποφάσεις του συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας. 

 Ο πρόεδρος του συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας στον οποίο κοινοποιούνται όλες οι 

ενέργειες, πράξεις και παρατηρήσεις των οργάνων και υπηρεσιών του δήµου που αναφέρονται στις 

αποφάσεις γενικά του συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας, υποχρεούται να ενηµερώνει αµέσως το 

συµβούλιο δηµοτικής κοινότητας. 

  Στα συµβούλια των δηµοτικών κοινοτήτων αποστέλλεται αντίγραφο της ηµερήσιας 

διάταξης του δηµοτικού συµβουλίου και των αποφάσεων αυτού και των άλλων συλλογικών οργάνων 

του δήµου. 

ΑΡΘΡΟ ΟΓ∆ΟΟ 

Κώλυµα συµµετοχής συµβούλου σε συνεδριάσεις του συµβουλίου 

  Οι διατάξεις που αναφέρονται στο κώλυµα συµµετοχής δηµοτικού συµβούλου στη 

συνεδρίαση του συµβουλίου εφαρµόζονται και για τους συµβούλους της δηµοτικής κοινότητας. 

 Έτσι, σύµβουλος δηµοτικής κοινότητας δεν µπορεί να µετάσχει στη συζήτηση ενός 

θέµατος ή στην κατάρτιση αποφάσεως του συµβουλίου εφόσον ο ίδιος ή συγγενής του έως το 

δεύτερο βαθµό εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας έχει υλικό ή ηθικό συµφέρον. 

 Σύµβουλος που, ενώ είχε κώλυµα, έλαβε µέρος στη συνεδρίαση διαπράττει σοβαρή 

παράβαση καθήκοντος και τιµωρείται µε την ποινή της αργίας, σύµφωνα µε την προβλεπόµενη 

διαδικασία, ενώ η σχετική απόφαση είναι εκ του νόµου άκυρη. 

ΑΡΘΡΟ ΕΝΑΤΟ 



  

Υποχρεώσεις συµβούλων δηµοτικών κοινοτήτων 

Οι σύµβουλοι των δηµοτικών κοινοτήτων έχουν τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των δηµοτικών 

συµβούλων. Έτσι: 

� υποχρεούνται να µετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του συµβουλίου και να ενηµερώνουν σε 

περίπτωση απουσίας τους τον Πρόεδρο.  

� έχουν υποχρέωση να εκτελούν οποιαδήποτε εργασία τους αναθέτει το συµβούλιο και να 

εκτελούν µε επιµέλεια τα λοιπά καθήκοντα τους, όπως προβλέπει ο νόµος. 

� Εκφράζουν επίσης τη γνώµη τους και ψηφίζουν κατά συνείδηση, µε γνώµονα πάντα την 

εξυπηρέτηση του συµφέροντος  του συνόλου των κατοίκων της κοινότητας.  

� Μεριµνούν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για την τήρηση των αρχών της 

νοµιµότητας, της διαφάνειας, της αποδοτικότητας και της χρηστής διοίκησης. 

  Οι σύµβουλοι δηµοτικής κοινότητας οφείλουν να εξοφλούν τυχόν οφειλή προς το δήµο, τα 

νοµικά του πρόσωπα, και τις δηµοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, κατά τις διατάξεις του ά. 15 Ν. 

3852/2010, µέσα σε προθεσµία δύο (2) µηνών αφότου κατέστη οριστική η βεβαίωση της οφειλής και 

έλαβαν γνώση αυτής ή, σε περίπτωση άσκησης ένδικων βοηθηµάτων, αφότου εκδόθηκε τελεσίδικη 

δικαστική απόφαση. 

 Σε σύµβουλο που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις, µπορεί 

να επιβληθεί σύµφωνα µε το άρθρο 234 του Ν. 3852/2010, η πειθαρχική ποινή της αργίας και σε 

περίπτωση υποτροπής της έκπτωσης. 

 Σύµβουλος που επιθυµεί να µην εκτελεί τις υποχρεώσεις του για διάστηµα που υπερβαίνει 

τις τριάντα (30) ηµέρες, πρέπει να έχει τη σύµφωνη γνώµη του συµβουλίου. 

 Σε σύµβουλο που δεν εκτελεί τις υποχρεώσεις του για διάστηµα που υπερβαίνει τους τρεις 

(3) συνεχείς µήνες, χωρίς την άδεια του συµβουλίου, µπορεί να επιβληθεί , σύµφωνα µε τη 

διαδικασία του άρθρου 234 του Ν. 3852/2010, η πειθαρχική ποινή της αργίας ή η πειθαρχική ποινή 

της έκπτωσης µε απόφαση του Ελεγκτή Νοµιµότητας. 

 Ο πρόεδρος του συµβουλίου δηµοτικής κοινότητας υποχρεούται να ενηµερώνει γραπτώς 

τον Ελεγκτή Νοµιµότητας για κάθε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας συµβούλου σε τρεις 

συνεχείς συνεδριάσεις, καθώς και σε κάθε περίπτωση µη εκτέλεσης των υποχρεώσεων συµβούλου 

για διάστηµα µεγαλύτερο από τρεις (3) συνεχείς µήνες. Η παράλειψη αυτής της υποχρέωσης από 

τον πρόεδρο του συµβουλίου δηµοτικής κοινότητας αποτελεί σοβαρή παράβαση καθήκοντος και 

επιφέρει τις αντίστοιχες συνέπειες. 



  

ΑΡΘΡΟ ∆ΕΚΑΤΟ 

Συµµετοχή προέδρων δηµοτικών κοινοτήτων  στις συνεδριάσεις του δηµοτικού 

συµβουλίου 

 Όταν στην ηµερήσια διάταξη συνεδρίασης του δηµοτικού συµβουλίου περιλαµβάνονται 

θέµατα που αφορούν αντίστοιχες δηµοτικές κοινότητες, προσκαλούνται και συµµετέχουν στη 

συνεδρίαση µε δικαίωµα ψήφου, οι πρόεδροι µιας ή περισσοτέρων δηµοτικών κοινοτήτων. 

 Σε περίπτωση µη πρόσκλησης τους, η σχετική απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου 

πάσχει ακυρότητας. Σε περίπτωση που ο πρόεδρος κωλύεται, µπορεί να αναπληρωθεί από τον 

αντιπρόεδρο του συµβουλίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 81, παρ. 3, ο οποίος διαθέτει 

επίσης το δικαίωµα ψήφου. 

 Στην απόφαση για τη συµµετοχή τους, στην κρίση δηλαδή αν κάποιο θέµα είναι 

ενδιαφέροντος της συγκεκριµένης δηµοτικής κοινότητας, καλείται να προβεί ο πρόεδρος του 

δηµοτικού συµβουλίου που θα απευθύνει τις προσκλήσεις για τη συνεδρίαση. 

   Σε ό,τι αφορά στη συµµετοχή προέδρου δηµοτικής κοινότητας σε συνεδριάσεις του 

δηµοτικού συµβουλίου και το θέµα του υπολογισµού της απαρτίας και της απαιτούµενης για τη 

λήψη   απόφασης πλειοψηφίας, επισηµαίνουµε τα εξής: 

 Η απαρτία για όλες τις αποφάσεις του δηµοτικού συµβουλίου λογίζεται στην αρχή της 

συνεδρίασης, χωρίς να ληφθεί υπόψιν η παρουσία των προέδρων των δηµοτικών κοινοτήτων, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 96 του Κ∆Κ.  

 Αυτό σηµαίνει ότι η παρουσία προέδρου δηµοτικής κοινότητας δεν µπορεί να δηµιουργήσει 

την απαιτούµενη απαρτία σε περίπτωση που δεν παρίστανται τα προβλεπόµενα ελάχιστα µέλη του 

δηµοτικού συµβουλίου. Η απαρτία στην αρχή της συνεδρίασης θεωρείται ότι συντρέχει για όλα τα 

θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη της συνεδρίασης αυτής. Η ψήφος του 

προέδρου του συµβουλίου δηµοτικής κοινότητας λαµβάνεται υπόψη ισότιµα µε την ψήφο των 

δηµοτικών συµβούλων κατά τον υπολογισµό της πλειοψηφίας και προσµετράται στον αριθµό των 

ψήφων που απαιτούνται για τη λήψη της απόφασης.  

 Επισηµαίνεται ότι ο πρόεδρος του συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας έχει δικαίωµα 

ψήφου µόνο για τα ζητήµατα που αφορούν τη δηµοτική κοινότητα την οποία εκπροσωπεί. 

 Στο πρακτικό συνεδρίασης του δηµοτικού συµβουλίου θα καταγραφεί η παρουσία του 

προέδρου και θα αναφερθεί η ψήφος που έδωσε. 

ΑΡΘΡΟ ΕΝ∆ΕΚΑΤΟ 



  

Έλεγχος νοµιµότητας 

    Οι αποφάσεις του συµβουλίου δηµοτικής κοινότητας δεν εµπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 

225 του Ν. 3852/2010 και εποµένως δεν αποστέλλονται υποχρεωτικά για έλεγχο νοµιµότητας στην 

Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Ο Ελεγκτής Νοµιµότητας, ωστόσο, σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του άρθρου 226, παρ. 1 του Ν. 3852/2010, µπορεί αυτεπαγγέλτως να ακυρώσει οποιαδήποτε 

εκτελεστή απόφαση του συµβουλίου δηµοτικής κοινότητας ή του προέδρου του 

       Ωστόσο, αποφάσεις του συµβουλίου δηµοτικής κοινότητας που εκδίδονται σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 83, παρ. 9 του Ν. 3852/2010, ύστερα δηλαδή από µεταβίβαση σε αυτό 

αρµοδιοτήτων του δηµοτικού συµβουλίου, αποστέλλονται υποχρεωτικά για έλεγχο νοµιµότητας 

στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α., εφόσον αφορούν:  

• ρυθµίσεις κανονιστικού περιεχοµένου,  

• την ανάθεση έργων, υπηρεσιών, µελετών και προµηθειών 

• την αγορά και εκποίηση ακινήτων,  

• την κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, 

• την επιβολή φόρων, τελών, δικαιωµάτων,  

• τη σύναψη κάθε µορφής συµβάσεων, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται και εκείνες που 

προβλέπονται από ειδικές διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, 

• τη σύναψη δανείων,  

• τη διενέργεια τοπικού δηµοψηφίσµατος όταν τούτο προβλέπεται από την κείµενη 

νοµοθεσία  

• τις διαδικασίες κατάρτισης των επιχειρησιακών προγραµµάτων 

 Οι ανωτέρω αποφάσεις αποστέλλονται για έλεγχο νοµιµότητας συνοδευόµενες από 

αντίγραφο του αποδεικτικού δηµοσίευσης µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών. 

 Οι πράξεις των συµβουλίων των δηµοτικών κοινοτήτων προσβάλλονται από οποιονδήποτε 

έχει έννοµο συµφέρον µε ειδική διοικητική προσφυγή ενώπιον του Ελεγκτή Νοµιµότητας, σύµφωνα 

µε το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010. 

ΑΡΘΡΟ ∆Ω∆ΕΚΑΤΟ 



  

Πρακτικά συνεδρίασης 

  Στη συνεδρίαση του συµβουλίου δηµοτικής κοινότητας τηρούνται πρακτικά µε ευθύνη 

υπαλλήλου του δήµου, ο οποίος ορίζεται από τον δήµαρχο. Τα πρακτικά αυτά γράφονται σε ειδικό 

βιβλίο αριθµηµένο και µονογραφηµένο από δηµόσιο υπάλληλο που ορίζει ο Γενικός Γραµµατέας 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. Ο υπάλληλος αυτός κρατεί παράλληλα και πρόχειρα συνοπτικά 

πρακτικά που µονογράφονται από όσους συµµετέχουν στη συνεδρίαση. 

 Στα πρακτικά καταχωρίζονται οι αποφάσεις του συµβουλίου και οι γνώµες της µειοψηφίας. 

Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα µέλη που µετέχουν στη συνεδρίαση. Όταν ένας σύµβουλος 

αρνείται να υπογράψει, η άρνηση και η αιτία της αναφέρονται στα πρακτικά. 

 Τα πρακτικά κάθε συνεδρίασης παίρνουν ιδιαίτερο αύξοντα αριθµό. Κάθε χρόνο αρχίζει 

νέα αρίθµηση. Πρακτικό συντάσσεται και όταν η συνεδρίαση µαταιώνεται για οποιονδήποτε λόγο. 

 Κάθε απόφαση του συµβουλίου παίρνει ιδιαίτερο αριθµό και στην αρχή κάθε χρόνου 

γίνεται νέα αρίθµηση και των αποφάσεων αυτών. Οποιοσδήποτε σύµβουλος µπορεί να λάβει 

αντίγραφα των πρακτικών ή πλήρη γνώση αυτών, στην περίπτωση που είναι δυσχερής η έκδοση 

των αντιγράφων. 

ΑΡΘΡΟ ∆ΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ 

∆ηµοσίευση αποφάσεων συµβουλίου δηµοτική κοινότητας 

 Για τη δηµοσίευση των αποφάσεων του συµβουλίου δηµοτικής κοινότητας ισχύει ό,τι και γι` 

αυτές τους δηµοτικού συµβουλίου. Έτσι, τρεις (3) ηµέρες µετά τη συνεδρίαση του συµβουλίου 

δηµοτικής κοινότητας δηµοσιεύεται πίνακας στον οποίο σηµειώνονται τα θέµατα που συζητήθηκαν, 

ο αριθµός των αποφάσεων και περίληψη του περιεχοµένου τους.  

 Ο πίνακας αυτός αναρτάται στο γραφείο της δηµοτικής κοινότητας. Για τις δηµοσιεύσεις 

συντάσσεται αποδεικτικό από τον αρµόδιο υπάλληλο. Με φροντίδα του προέδρου της δηµοτικής 

κοινότητας οι αποφάσεις του συµβουλίου δηµοτικής κοινότητας αναρτώνται στην ιστοσελίδα του 

δήµου. 

 Ο πρόεδρος του συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας, µέσα σε οκτώ (8) ηµέρες από τη 

συνεδρίαση, διαβιβάζει στο δήµαρχο απόσπασµα των πρακτικών του συµβουλίου, το οποίο 

περιλαµβάνει κάθε απόφαση χωριστά, µαζί µε αντίγραφο του αποδεικτικού δηµοσίευσης. 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΗ:  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  

ΑΡΘΡΟ ∆ΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 



  

Γραφείο δηµοτικής κοινότητας 

    Κάθε δηµοτική κοινότητα διαθέτει δικό της γραφείο. Το γραφείο της δηµοτικής κοινότητας 

ονοµάζεται ∆ηµοτικό Γραφείο ακολουθούµενο από το όνοµα της συγκεκριµένης δηµοτικής 

κοινότητας. 

ΑΡΘΡΟ ∆ΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ 

Λειτουργία αποκεντρωµένων υπηρεσιακών µονάδων 

Το δηµοτικό συµβούλιο καθορίζει ποιες υπηρεσιακές µονάδες µπορεί να λειτουργήσουν στις 

δηµοτικές κοινότητες, λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής. 

ΑΡΘΡΟ ∆ΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ 

Γραµµατειακή υποστήριξη 

 Με απόφαση του δηµάρχου, µετά από εισήγηση της εκτελεστικής επιτροπής, ορίζονται 

υπάλληλοι του δήµου για τη γραµµατειακή εξυπηρέτηση των συµβουλίων των τοπικών κοινοτήτων 

καθώς και του εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας, τη στελέχωση των υπηρεσιών του δήµου που 

εδρεύουν σε τοπικές κοινότητες και την παροχή «διοικητικής βοήθειας» των κατοίκων ενώ 

διατίθενται κατάλληλοι χώροι και εξοπλισµός για τις ανάγκες της τοπικής κοινότητας. 

ΑΡΘΡΟ ∆ΕΚΑΤΟ ΕΒ∆ΟΜΟ 

Χρήση σφραγίδας 

Οι δηµοτικές κοινότητες δεν έχουν δική τους νοµική προσωπικότητα και ως εκ τούτου δεν µπορούν 

να έχουν δική τους σφραγίδα. Είναι όµως δυνατόν, µε ευθύνη του προέδρου του συµβουλίου της 

δηµοτικής κοινότητας, να χρησιµοποιούν τη σφραγίδα του δήµου είτε για τις ανάγκες της τρέχουσας 

αλληλογραφίας, είτε προκειµένου ο πρόεδρος του συµβουλίου να υπογράφει πιστοποιητικά, 

βεβαιώσεις και άλλα έγγραφα για την εξυπηρέτηση των κατοίκων της δηµοτικής κοινότητας, είτε για 

να επικυρώνει δηµόσια έγγραφα, εφόσον έχει εξουσιοδοτηθεί µε σχετική απόφαση του δηµοτικού 

συµβουλίου. 

ΑΡΘΡΟ ∆ΕΚΑΤΟ ΟΓ∆ΟΟ 

Χρήση πρωτοκόλλου 

Με τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας καθορίζεται αν οι υπηρεσιακές µονάδες του δήµου που 

λειτουργούν στις δηµοτικές κοινότητες διαθέτουν δικό τους πρωτόκολλο ή όχι, ανάλογα µε τις κατά 

τόπον ανάγκες και δυνατότητες τους. Είναι πάντως δυνατόν, στα πλαίσια του ίδιου δήµου, µία 



  
δηµοτική κοινότητα να διαθέτει δικό της πρωτόκολλο ούτως ώστε η διεκπεραίωση 

εγγράφων και της τυχόν εισερχόµενης και εξερχόµενης αλληλογραφίας να γίνεται µε αυτό, ενώ 

άλλες να εξυπηρετούνται από το κεντρικό πρωτόκολλο του δήµου το οποίο είναι συνεχόµενο και το 

οποίο µπορεί να λαµβάνεται τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά. 

ΑΡΘΡΟ ∆ΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ 

Αναφορές πολιτών στο συµβούλιο της δηµοτικής ή τοπικής κοινότητα 

Πέρα των προβλεπόµενων υποχρεώσεων δηµοσιότητας, το συµβούλιο της δηµοτικής κοινότητας 

µπορεί µε απόφαση του να καθορίζει τον τρόπο και τις διαδικασίες µε τις οποίες θα εξασφαλίζεται 

στους δηµότες πλήρης πληροφόρηση για τα κάθε είδους ζητήµατα της κοινότητας καθώς και για τη 

δραστηριότητα του οικείου συµβουλίου και των αρµοδίων οργάνων του δήµου αναφορικά µε τα 

ζητήµατα αυτά». 

                       

Μειοψήφησε η κα Τσοµπανοπούλου Μελίσα, δηλώνοντας ότι η Λαϊκή Συσπείρωση διαφωνεί 
συνολικά µε τον ν. 3852/2010, βάσει του οποίου συντάχθηκε το προς ψήφιση σχέδιο, διότι ο νόµος 
αυτός χτυπά τα λαϊκά στρώµατα και την εργατική τάξη µεταφέροντας στους ∆ήµους αρµοδιότητες 
που θα έπρεπε να ασκούνται από το κράτος, και τις οδηγεί προς ιδιωτικοποίηση, ενισχύοντας την 
κερδοφορία των ιδιωτών σε βάρος των οικονοµικά αδυνάτων .  

 

 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό: 80/2011   

 

Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφεται ως εξής: 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

Ακριβές απόσπασµα, Αµπελόκηποι, 31/03/2011  

 

 
Ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας  

 
 

                                                   Κεσόγλου Παύλος 
 


