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Άρθρο 1  

Διούκηςη του Δόμου  

Ο Δόμοσ Πϋλλασ διοικεύται από το Δημοτικό υμβούλιο, την Οικονομικό Επιτρο-

πό, την Επιτροπό Ποιότητασ Ζωόσ και τον Δόμαρχο.  

Άρθρο 2  

ύνθεςη τησ Δημοτικόσ Κοινωφελόσ Επιχεύρηςησ Πολιτιςμού και Αλληλεγγύησ 

(ΔΗΚΕΠΑΠ)   

Η Δημοτικό Κοινωφελόσ Επιχεύρηςη Πολιτιςμού και Αλληλεγγύησ εύναι ςυλ-

λογικό όργανο παρακολούθηςησ και ελϋγχου τησ πολιτιςτικόσ λειτουργύασ του 

Δόμου. Αποτελεύται τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο αυτόσ και από οκτώ μϋλη εκ 

των οπούων τα δύο εκλϋγονται από την πλειοψηφύα και τα τϋςςερα εκλϋγονται 

από τισ δημοτικϋσ παρατϊξεισ τησ μειοψηφύασ. υμμετϋχουν ωσ τακτικϊ μϋλη 

τησ Επιχεύρηςησ ο Πρόεδροσ του Εμπορικού υλλόγου και ο Πρόεδροσ του Λαο-

γραφικού Μουςεύου Γιαννιτςών. Ο Πρόεδροσ προςκαλεύ επύςημα ςε ςυνεδρύαςη 

των Αντιδόμαρχο Πληροφορικόσ και Σεχνολογιών του Δόμου Πϋλλασ καθώσ και 

τον Δόμαρχο του Δόμου Μπαλύκεςιρ.  

Άρθρο 3  

Αρμοδιότητεσ  

1. Αναπτύςςει οργανωμϋνα τη μουςικό (λειτουργεύ το Αλεξϊνδρειο Ωδεύο 

Γιαννιτςών), τισ εικαςτικϋσ τϋχνεσ (λειτουργεύ καλλιτεχνικό εργαςτόρι 

και οργανώνει εκθϋςεισ), το χορό (παραδοςιακό, κλαςςικό και μοντϋρ-

νο), τον κινηματογρϊφο (θερινό cinema, αφιερώματα) και ϊλλεσ τϋχνεσ. 

2. Οργανώνει ςυνϋδρια ενιςχύοντασ την ϋρευνα τησ τοπικόσ ιςτορύασ και 

αρχαιολογύασ, αλλϊ και αναδεικνύοντασ τη ςύγχρονη επιςτημονικό 

δραςτηριότητα.  

3. τηρύζει τον αθλητιςμό ςυμμετϋχοντασ ό οργανώνοντασ αθλητικϋσ εκ-
δηλώςεισ. Ενιςχύει τουσ πολιτιςτικούσ και ϊλλουσ ςυλλόγουσ με ποικύλα 
μϋςα (οικονομικϊ και ηθικϊ).  

4. Μεριμνϊ για τη διατόρηςη και αναβύωςη του λαώκού πολιτιςμού δϋνο-
ντασ τον δημιουργικϊ με τη ςύγχρονη ζωό. 

5. Σο θερινό πρόγραμμα εκδηλώςεων αποτελεύ ϋνα ςημαντικό φεςτιβϊλ 
πολιτιςμού το οπούο μεταφϋρει αξιόλογα καλλιτεχνικϊ ςχόματα από όλη 
την Ελλϊδα ςτην πόλη των Γιαννιτςών.  

6. Σο κοινωνικό όραμα υλοποιεύται μϋςα από ειδικϊ προγρϊμματα. το 
πλαύςιο ςτόριξησ, βελτύωςησ των ςυνθηκών ζωόσ, ενημϋρωςησ για τα θϋ-
ματα υγεύασ και βοόθειασ κϊθε πολύτη αναπτύςςει και διαχειρύζεται μϋςα 



  

2Ο Συνέδριο Προσομοίωσης Δημοτικού Συμβουλίου  

ΕΝ ΕΡΓΩ | ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

Γιαννιτσά, Δήμος Πέλλας  

29/3-1/4/2018  

 

ΔΗΚΕΠΑΠ  
 

από χρηματοδοτούμενα προγρϊμματα ςημαντικϋσ δρϊςεισ που ϋχουν 
ϊμεςη ςχϋςη με τον ύδιο τον ϊνθρωπο.  

7. Η ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π. ςτηρύζει και προβϊλει πρϊξεισ εθελοντιςμού, υλοποι-
ώντασ δρϊςεισ με τη ςυμμετοχό νϋων που ϋχουν ςχϋςη με τον τουριςμό, 
το περιβϊλλον και τον ςυνϊνθρωπο. υμμετϋχει ενεργϊ ςε προγρϊμματα 
κοινωνικόσ φροντύδασ και μϋριμνασ, ςτηρύζει κϋντρα δημιουργικόσ απα-
ςχόληςησ παιδιών και νϋων, προωθεύ δομϋσ μαζικόσ ϊθληςησ και 
λειτουργεύ ϋχοντασ πϊντα πρωταγωνιςτό τον ςυνϊνθρωπο. 

8. Η ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π. επιθυμεύ και εργϊζεται ώςτε να αποτελεύ μια βιώςιμη και 
ανταποδοτικό επιχεύρηςη πολιτιςμού. Αυτό αποτελεύ ϋνα ςύνθετο και 
δύςκολο ϋργο γιατύ η οικονομικό ανταπόδοςη των πολιτιςτικών ϋργων 
δεν εύναι πϊντα εφικτό ούτε και επιδιωκόμενη. Η οικονομικό ςτόριξη του 
Δόμου Πϋλλασ δύνει λύςεισ και εξαςφαλύζει την κϊλυψη των λειτουρ-
γικών εξόδων τησ επιχεύρηςησ. Επιπλϋον, υλοποιεύ Ευρωπαώκϊ προγρϊμ-
ματα με βαρύτητα κυρύωσ ςτην κοινωνικό πολιτικό και την οικονομικό 
ανϊπτυξη τησ περιφϋρειασ. Η Δημοτικό Κοινωφελόσ Επιχεύρηςη Πολιτι-
ςμού & Ανϊπτυξησ Πϋλλασ αποτελεύ ςημαντικό φορϋα πολιτιςμού και 
ανϊπτυξησ εφόςον ςτο πλαύςιο τησ προβολόσ και ςτόριξησ νϋων καλλι-
τεχνών και προώθηςησ τησ τϋχνησ ςτηρύζει αντύςτοιχεσ δρϊςεισ.  

 

Άρθρο 4 

ύγκληςη τησ Δημοτικόσ Κοινωφελόσ Επιχεύρηςησ Πολιτιςμού και Αλληλεγγύησ 

1. Ο Πρόεδροσ τησ Επιχεύρηςησ καλεύ τα μϋλη ςε ςυνεδρύαςη με γραπτό προσ-

κληςη, ςτην οπούα αναφϋρονται τα θϋματα τησ ημερόςιασ διϊταξησ τουλϊ-

χιςτον μια φορϊ το μόνα ό όποτε το ζητόςει ο Δόμαρχοσ – ςτην περύπτωςη 

που δεν εύναι ο ύδιοσ Πρόεδροσ τησ ό το ϋνα τρύτο (1/3) τουλϊχιςτον του ςυ-

νολικού αριθμού των μελών τησ. την τελευταύα περύπτωςη απαιτεύται γρα-

πτό αύτηςη, ςτην οπούα αναφϋρονται τα θϋματα που θα ςυζητηθούν.  

2. Ο Πρόεδροσ καταρτύζει την ημερόςια διϊταξη. την ημερόςια διϊταξη ανα-

γρϊφονται υποχρεωτικϊ όλα τα θϋματα που προτεύνει ο Δόμαρχοσ. Η Επι-

χεύρηςη μπορεύ να αποφαςύζει με την απόλυτη πλειοψηφύα του ςυνολικού 

αριθμού των μελών τησ ότι ςυγκεκριμϋνο θϋμα το οπούο δεν ϋχει εγγραφεύ 

ςτην ημερόςια διϊταξη και εύναι κατεπεύγον να το ςυζητϊ και να λαμβϊνει 

απόφαςη γι’ αυτό με την ύδια πλειοψηφύα, πριν την ϋναρξη τησ ςυζότηςησ 

των θεμϊτων τησ ημερόςιασ διϊταξησ.  

Άρθρο 5  

Σόποσ ςυνεδρύαςησ, απαρτύα, λόψη αποφϊςεων  

1. Οι ςυνεδριϊςεισ τησ Δημοτικόσ Κοινωφελόσ Επιχεύρηςησ Πολιτιςμού και Αλ-

ληλεγγύησ εύναι δημόςιεσ και γύνονται ςτο Δημοτικό Μϋγαρο με την προε-
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δρύα του Προϋδρου τησ Δημοτικόσ Κοινωφελόσ Επιχεύρηςησ Πολιτιςμού και 

Αλληλεγγύησ.  

2. Η Δημοτικό Κοινωφελόσ Επιχεύρηςη Πολιτιςμού και Αλληλεγγύησ, με αιτι-

ολογημϋνη απόφαςη που απαγγϋλλεται ςε δημόςια ςυνεδρύαςη και με πλει-

οψηφύα των τεςςϊρων πϋμπτων (4/5) των μελών τησ, μπορεύ να ςυνε-

δριϊζει κεκλειςμϋνων των θυρών. 

3. Η Δημοτικό Κοινωφελόσ Επιχεύρηςη Πολιτιςμού και Αλληλεγγύησ ϋχει α-

παρτύα, εφόςον, κατϊ την ϋναρξη τησ ςυνεδρύαςησ, τα μϋλη που εύναι παρό-

ντα εύναι περιςςότερα από αυτϊ που απουςιϊζουν. Πριν την ϋναρξη τησ ςυ-

νεδρύαςησ τησ Επιτροπόσ, ο Αντιπρόεδροσ τησ Δημοτικόσ Κοινωφελούσ Ε-

πιχεύρηςησ Πολιτιςμού και Αλληλεγγύησ λαμβϊνει παρουςύεσ και καταγρϊ 

φει τουσ απόντεσ.  

4. Σα μϋλη τησ Δημοτικόσ Κοινωφελούσ Επιχεύρηςησ Πολιτιςμού και Άλλη-

λεγγύησ που όταν παρόντα κατϊ την ϋναρξη τησ ςυνεδρύαςησ και με την πα-

ρουςύα τουσ υπόρξε απαρτύα, και αν ακόμα αποχωρόςουν μεταγενϋςτερα, 

θεωρούνται παρόντα μϋχρι το τϋλοσ τησ ςυνεδρύαςησ, ωσ προσ την ύπαρξη 

τησ απαρτύασ. Η απαρτύα αυτό θεωρεύται ότι ςυντρϋχει για όλα τα θϋματα 

τησ ημερόςιασ διϊταξησ τησ ςυγκεκριμϋνησ ςυνεδρύαςησ. την περύπτωςη 

αυτό, για λόψη απόφαςησ για κϊθε ςυγκεκριμϋνο θϋμα, η απαιτούμενη πλει-

οψηφύα δεν υπολογύζεται επύ των πραγματικϊ παρόντων μελών κατϊ τη ψη-

φοφορύα, αλλϊ επύ του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτύα  

5. Η Δημοτικό Κοινωφελόσ Επιχεύρηςη Πολιτιςμού και Αλληλεγγύησ λαμβϊνει 

τισ αποφϊςεισ τησ με την απόλυτη πλειοψηφύα των παρόντων μελών τησ. ε 

περύπτωςη ιςοψηφύασ επικρατεύ η ψόφοσ του Προϋδρου.  

6. Αν ο Πρόεδροσ τησ Δημοτικό Κοινωφελοὐσ Επιχεύρηςη Πολιτιςμού και Αλ-

ληλεγγύησ απουςιϊζει, κωλύεται ό επιθυμεύ να τοποθετηθεύ ςτη ςυζότηςη 

επύ των θεμϊτων ημερόςιασ διϊταξησ ωσ Δημοτικόσ ύμβουλοσ τησ Δημο-

τικόσ Αρχόσ, προεδρεύει νόμιμα ο Αντιπρόεδροσ τησ Επιχεύρηςησ. Όςο προε-

δρεύει ο Πρόεδροσ, ο Αντιπρόεδροσ κϊθεται ςτη θϋςη του Αντιπροϋδρου ςτο 

Προεδρεύο ό ςτα ϋδρανα τησ Δημοτικόσ Αρχόσ ςε περύπτωςη που επιθυμεύ να 

τοποθετεύ ςε θϋματα ημερόςιασ διϊταξησ.  

7. Κατϊ τη λόψη αποφϊςεων, μϋλοσ τησ Δημοτικό Κοινωφελόσ Επιχεύρηςη Πο-

λιτιςμού και Αλληλεγγύησ  μπορεύ να ψηφύςει υπϋρ, κατϊ ό παρόν επύ τησ 

τελικόσ πρόταςησ που ειςηγεύται ο Πρόεδροσ τησ Επιτροπόσ, ϋπειτα από την 

ςυζότηςη   

8. Οι αποφϊςεισ τησ Δημοτικόσ Κοινωφελούσ Επιχεύρηςησ Πολιτιςμού και Αλ-

ληλεγγύησ λαμβϊνονται με φανερό ψηφοφορύα. 

 

Άρθρο 6  



  

2Ο Συνέδριο Προσομοίωσης Δημοτικού Συμβουλίου  

ΕΝ ΕΡΓΩ | ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

Γιαννιτσά, Δήμος Πέλλας  

29/3-1/4/2018  

 

ΔΗΚΕΠΑΠ  
 

Λειτουργύα τησ Δημοτικόσ Κοινωφελούσ Επιχεύρηςησ Πολιτιςμού και 

Αλληλεγγύησ  

1. Ο Πρόεδροσ τησ Δημοτικόσ Κοινωφελούσ Επιχεύρηςησ Πολιτιςμού και Αλ-

ληλεγγύησ κηρύςςει την ϋναρξη και τη λόξη τησ ςυνεδρύαςησ, διευθύνει τη 

ςυζότηςη και λαμβϊνει τα κατϊλληλα μϋτρα για την ευταξύα τησ ςυ-

νεδρύαςησ, ϋχοντασ τη δυνατότητα να ζητόςει ακόμα και την αποβολό ό-

ποιου τη διαταρϊςςει. Αν ο Πρόεδροσ απουςιϊζει, κωλύεται ό επιθυμεύ να 

τοποθετηθεύ ςτη ςυζότηςη επύ των θεμϊτων ημερόςιασ διϊταξησ ωσ Δη-

μοτικόσ ύμβουλοσ τησ Δημοτικόσ Αρχόσ, προεδρεύει νόμιμα ο Αντιπρόεδροσ 

τησ Επιτροπόσ. Όςο προεδρεύει ο Πρόεδροσ τησ Επιτροπόσ ο Αντιπρόεδροσ 

κϊθεται ςτη θϋςη του Αντιπροϋδρου ςτο Προεδρεύο ό ςτα ϋδρανα τησ 

Δημοτικόσ Αρχόσ ςε περύπτωςη που επιθυμεύ να τοποθετεύ ςε θϋματα ημε-

ρόςιασ διϊταξησ. 

2. Πριν ο Πρόεδροσ κηρύξει την ϋναρξη τησ ςυνεδρύαςησ, ο Αντιπρόεδροσ 

εκφωνεύ τον κατϊλογο των παρόντων, και ςτη διϊρκεια αυτόσ όςουσ από-

χωρούν, κατϊγρϊφει τουσ απόντεσ, ςημειώνει τουσ υποψόφιουσ ομιλητϋσ 

ςυμπεριλαμβανομϋνων και των προςκεκλημϋνων μελών και τη ψόφο των 

μελών και ϋχει την ευθύνη για την ςύνταξη των πρακτικών τησ ςυνεδρύαςησ.  

Μετϊ την ϋναρξη τησ ςυνεδρύαςησ, ο Πρόεδροσ ανακοινώνει τα θϋματα τησ 

ημερόςιασ διϊταξησ και ακολουθεύ η ςυζότηςό τουσ. Σα θϋματα τα ειςη-

γεύται ο Πρόεδροσ ό κϊποιο από τα μϋλη τησ πλειοψηφύασ ό ο εκϊςτοτε 

αρμόδιοσ Αντιδόμαρχοσ που ϋχει προςκληθεύ νόμιμα από τον Πρόεδρο. Η ει-

ςόγηςη ςε κϊθε θϋμα δε μπορεύ να ξεπερνϊ τα ϋξι (6) λεπτϊ τησ ώρασ. Μετϊ 

το πϋρασ τησ ειςόγηςησ, ο Πρόεδροσ δύνει το δικαύωμα ςε ϋνα δημοτικό ςύμ-

βουλο του κϊθε ςυνδυαςμού τησ αντιπολύτευςησ προκειμϋνου να θϋςει ϋνα 

διευκρινιςτικό ερώτημα προσ τον ειςηγητό, ώςτε να διαμορφώςουν ορ-

θότερα το λόγο τουσ. Η ερώτηςη δε πρϋπει να ξεπερνϊ τα τριϊντα (30΄΄) 

δευτερόλεπτα. Μετϊ το πϋρασ των ερωτόςεων, ο  Πρόεδροσ δύνει το λόγο 

ςτουσ ειδικούσ αγορητϋσ  των Δημοτικών Παρατϊξεων τησ Αντιπολύτευςησ. 

Μετϊ το πϋρασ τησ ειςόγηςησ, ο Πρόεδροσ λαμβϊνει τον διαμορφωμϋνο 

κατϊλογο των ομιλητών από τον Αντιπρόεδρο και δύνει το λόγο κατϊ ςειρϊ 

εγγραφόσ. Η διϊρκεια τησ πρωτομιλύασ δεν ξεπερνϊ τα τϋςςερα (4) λεπτϊ 

τησ ώρασ. Αφού εξαντληθεύ ο κατϊλογοσ των ομιλητών με τισ πρωτολογύεσ, ο 

Πρόεδροσ διατυπώνει την οριςτικό πρόταςη προσ ψόφιςη του θϋματοσ, 

όπωσ διαμορφώθηκε, με τισ τροπολογύεσ που πιθανόν ϋχουν επϋλθει. Επύ τησ 

τελικόσ πρόταςησ ϋχουν δικαύωμα να δευτερολογόςουν όςοι μύληςαν χωρύσ 

να ξεπερϊςουν τα δυο (2) λεπτϊ τησ ώρασ. Οι ειδικού αγορητϋσ επύ του θϋ-

ματοσ ϋχουν δικαύωμα για μια τελευταύα ερώτηςη προσ τον ειςηγητό που δε 

θα ξεπερνϊ τα εύκοςι (20΄΄) δευτερόλεπτα. Ο ειςηγητόσ επύςησ δευτερολογεύ 
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για τρύα (3) λεπτϊ τησ ώρασ εφόςον το κρύνει απαραύτητο. Σϋλοσ, ο Πρό-

εδροσ επαναλαμβϊνει την πρόταςη και γύνεται η ψηφοφορύα. 

3. Κατϊ τη διϊρκεια τησ ςυζότηςησ των θεμϊτων, οι ομιλητϋσ οι οπούοι το-

ποθετούνται απευθύνονται προσ τον Πρόεδρο ό τον προεδρεύοντα Αντι-

πρόεδρο και όχι προςωπικϊ. Σα μϋλη εκφρϊζονται κατϊ ςυνεύδηςη, από-

ςκοπούντεσ ςτην εξυπηρϋτηςη των δημοτών και του Δόμου. Ο ομιλητόσ δε 

διακόπτεται, παρϊ μόνο αν εκφεύγει του χρόνου ό του θϋματοσ ό εκτρϋπεται 

ςε προςωπικϋσ ύβρεισ. την περύπτωςη αυτό ο Πρόεδροσ δύναται να του α-

φαιρϋςει το λόγο.  

Άρθρο 7 

Δικαιώματα και υποχρεώςεισ του Προϋδρου  

1. Αν ο Πρόεδροσ τησ Δημοτικό Κοινωφελούσ Επιχεύρηςη Πολιτιςμού και Αλ-

ληλεγγύησ εύναι Αντιδόμαρχοσ που ϋχει ορύςει ο Δόμαρχοσ, αυτόσ ςυνερ-

γϊζεται με τον Δόμαρχο, ώςτε να ςυμπεριληφθούν ςτην ημερόςια διϊταξη 

τα θϋματα που ο Δόμαρχοσ προτεύνει.  

2. O Πρόεδροσ δεν ϋχει δικαύωμα ψόφου επύ των θεμϊτων παρϊ μόνο ςε περύ-

πτωςη που διαπιςτωθεύ ιςοψηφύα. ’ αυτό την περύπτωςη επικρατεύ η ψό-

φοσ του Προϋδρου.  

3. Ο Αντιπρόεδροσ τησ Δημοτικό Κοινωφελούσ Επιχεύρηςη Πολιτιςμού και Αλ-

ληλεγγύησ ψηφύζει επύ των θεμϊτων. 

4. Υροντύζει η πρόςκληςη για ςυνεδρύαςη να επιδοθεύ νομύμωσ ςτα μϋλη τησ 

Δημοτικό Κοινωφελούσ Επιχεύρηςη Πολιτιςμού και Αλληλεγγύησ και ςτον 

αρμόδιο Αντιδόμαρχο, όταν ςυζητούνται θϋματα των αρμοδιοτότων του, 

όπωσ επύςησ να γνωςτοποιηθεύ ςτο Δόμαρχο, αν αυτόσ δε προεδρεύει. Ο 

αρμόδιοσ Αντιδόμαρχοσ λογύζεται ωσ προςκεκλημϋνο μϋλοσ και δε ϋχει 

δικαύωμα ψόφου επύ των θεμϊτων παρϊ μόνο ειςόγηςη ό τοποθϋτηςη.  

5. Σα μϋλη ϋχουν το δικαύωμα τησ κατϊ ςυνεύδηςη γνώμησ και ψόφου κατϊ 

ςυνεύδηςη. τισ ςυνεδριϊςεισ οφεύλουν να ςυμπεριφϋρονται με ευπρϋπεια 

και αμοιβαύο ςεβαςμό. Δεν επιτρϋπεται να εκτρϋπονται ςε ύβρεισ ό κατϊ-

φρονητικϋσ εκδηλώςεισ και προςωπικϋσ επιθϋςεισ που διαταρϊςςουν τη 

ςυνεδρύαςη. Ο Πρόεδροσ καλεύ τον εκτρεπόμενο να ανακαλϋςει ό να αναι-

ρϋςει τισ ύβρεισ και ςε περύπτωςη ϊρνηςησ τον καλεύ ςτην τϊξη και του 

αφαιρεύ τον λόγο.  

Άρθρο 8 

Πρακτικϊ υνεδριϊςεων Δημοτικό Κοινωφελούσ Επιχεύρηςη Πολιτιςμού και 

Αλληλεγγύησ 
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1. Σα μϋλη τησ Δημοτικό Κοινωφελούσ Επιχεύρηςη Πολιτιςμού και Αλληλεγ-

γύησ δικαιούνται να ζητούν αντύγραφα των πρακτικών τησ Επιτροπόσ.  

2. τη ςυνεδρύαςη τησ Δημοτικό Κοινωφελούσ Επιχεύρηςη Πολιτιςμού και Αλ-

ληλεγγύησ τηρούνται πρακτικϊ με ευθύνη του Αντιπροϋδρου τησ.  

3. τα πρακτικϊ καταχωρούνται ςυνοπτικϊ οι ειςηγόςεισ και ςυζητόςεισ, ό 

όταν ςυντρϋχει περύπτωςη, καταχωρούνται αυτούςιεσ ςυζητόςεισ και ειςη-

γόςεισ για τα διϊφορα θϋματα. Καταχωρούνται οι αποφϊςεισ που λαμ-

βϊνονται, καθώσ και η γνώμη τησ μειοψηφύασ.  

4. τα πρακτικϊ αναγρϊφονται απαραιτότωσ η χρονολογύα τησ ςυνεδρύαςησ, η 

πρόςκληςη προσ τα μϋλη, οι παρόντεσ, οι απόντεσ, τα θϋματα που ςυζη-

τόθηκαν και οι αποφϊςεισ που ϋχουν ληφθεύ για κϊθε ϋνα θϋμα. Ο Δόμαρχοσ 

καλεύται νόμιμα από τον Πρόεδρο ωςτόςο αν δε παραβρεθεύ, δε καταγρϊ-

φεται ςτουσ απόντεσ.  

5. Σα πρακτικϊ υπογρϊφονται από όλα τα μϋλη που μετϋχουν ςτην 

ςυνεδρύαςη. Η ϊρνηςη τησ υπογραφόσ και η αιτύα τησ αναφϋρονται ςτα πρα-

κτικϊ, αφού προηγουμϋνωσ το μϋλοσ που αρνεύται υπογρϊψει καταθϋςει 

εγγρϊφωσ τουσ λόγουσ ϊρνηςόσ του. Σότε, η μη υπογραφό των πρακτικών 

δεν επηρεϊζει το κύροσ τησ απόφαςησ.  

6. Σα πρακτικϊ τησ κϊθε ςυνεδρύαςησ, όπωσ και η κϊθε απόφαςη, παύρνουν 

αύξοντα αριθμό. 

 


