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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 Επιτροπόσ Ποιότητασ Ζωόσ 

Η Επιτροπό Ποιότητασ Ζωόσ αποτελεύται από τον Δόμαρχο ό τον Αντιδόμαρχο 

που ορύζει ο Δόμαρχοσ ωσ Πρόεδρο αυτόσ και από δϋκα μϋλη εκ των οπούων τα 

τϋςςερα εκλϋγονται από τισ δημοτικϋσ παρατϊξεισ τησ μειοψηφύασ. Ο Πρόεδροσ 

τησ Επιτροπόσ Ποιότητασ Ζωόσ προςκαλεύ νόμιμα τον Αντιπεριφερειϊρχη Πε-

ριφερειακόσ Ενότητασ (Π.Ε.) Πϋλλασ για να μετϋχει τησ ςυζότηςησ. Σο προςκε-

κλημϋνο μϋλοσ δεν ϋχει δικαύωμα ψόφου παρϊ μόνο τοποθϋτηςησ.  

Άρθρο 3  

Αρμοδιότητεσ 

1. Η Επιτροπό Ποιότητασ Ζωόσ εύναι αποφαςιςτικό και ειςηγητικό όργανο ϊ-

ςκηςησ των ςχετικών με την ποιότητα ζωόσ, τη χωροταξύα, την πολεοδομύα 

και την προςταςύα του περιβϊλλοντοσ αρμοδιοτότων του Δόμου. Κατϊ την 

ϊςκηςη των ςχετικών αρμοδιοτότων τησ λαμβϊνει ειδικό μϋριμνα για το 

ςχεδιαςμό δρϊςεων που αποβλϋπουν ςτην αναβϊθμιςη τησ ποιότητασ ζωόσ 

και εν γϋνει την εξυπηρϋτηςη των ατόμων με αναπηρύεσ.  

Ειδικότερα :  

Α. Εύναι αρμόδια, για :  

I) τη χορόγηςη προϋγκριςησ ύδρυςησ καταςτημϊτων και επιχειρόςεων μετϊ 

από προϋλεγχο του ςχετικού αιτόματοσ του ενδιαφερομϋνου,  

ΙΙ) την ανϊκληςη ό την οριςτικό αφαύρεςη τησ ϊδειασ λειτουργύασ και ύδρυ-

ςησ των καταςτημϊτων, επιχειρόςεων και λοιπών εγκαταςτϊςεων και δρα-

ςτηριοτητων αρμοδιότητασ του Δόμου,  

ΙΙΙ) τη χορόγηςη ό ανϊκληςη τησ ϊδειασ λειτουργύασ μουςικόσ.  

 

Άρθρο 4  

 

ύγκληςη τησ Επιτροπόσ Ποιότητασ Ζωόσ 

1. Ο Πρόεδροσ τησ Επιτροπόσ καλεύ τα μϋλη ςε ςυνεδρύαςη με γραπτό πρό-

ςκληςη, ςτην οπούα αναφϋρονται τα θϋματα τησ ημερόςιασ διϊταξησ του-
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λϊχιςτον μια φορϊ το μόνα ό όποτε το ζητόςει ο Δόμαρχοσ – ςτην περύ-

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

του ςυνολικού αριθμού των μελών τησ. την τελευταύα περύπτωςη απαι-

τεύται γραπτό αύτηςη, ςτην οπούα αναφϋρονται τα θϋματα που θα ςυζη-

τηθούν.  

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

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

τροπό 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 α-

πόφαςη 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 Επιτροπόσ Ποιότητασ Ζωόσ εύναι δημόςιεσ και γύνονται 

ςτο Δημοτικό Μϋγαρο με την προεδρύα του Προϋδρου τησ Επιτροπόσ Ποι-

ότητασ Ζωόσ.  

2. Η Επιτροπό Ποιότητασ Ζωόσ, με αιτιολογημϋνη απόφαςη που απαγγϋλλεται 

ςε δημόςια ςυνεδρύαςη και με πλειοψηφύα των τεςςϊρων πϋμπτων (4/5) 

των μελών τησ, μπορεύ να ςυνεδριϊζει κεκλειςμϋνων των θυρών. 

3. Η Επιτροπό Ποιότητασ Ζωόσ ϋχει απαρτύα, εφόςον, κατϊ την ϋναρξη τησ ςυ-

νεδρύαςησ τα μϋλη που εύναι παρόντα εύναι περιςςότερα από αυτϊ που α-

πουςιϊζουν. Πριν την ϋναρξη τησ ςυνεδρύαςησ τησ Επιτροπόσ, ο Αντιπρό-

εδροσ τησ Επιτροπόσ Ποιότητασ Ζωόσ λαμβϊνει παρουςύεσ και κατϊγρϊφει 

τουσ απόντεσ.  

4. Σα μϋλη τησ Επιτροπό Ποιότητασ Ζωόσ που όταν παρόντα κατϊ την ϋναρξη 

τησ ςυνεδρύαςησ και με την παρουςύα τουσ υπόρξε απαρτύα, και αν ακόμα α-

ποχωρόςουν μεταγενϋςτερα, θεωρούνται παρόντα μϋχρι το τϋλοσ τησ ςυ-

νεδρύαςησ, ωσ προσ την ύπαρξη τησ απαρτύασ. Η απαρτύα αυτό θεωρεύται ότι 

ςυντρϋχει για όλα τα θϋματα τησ ημερόςιασ διϊταξησ τησ ςυγκεκριμϋνησ ςυ-

νεδρύαςησ. την περύπτωςη αυτό, για λόψη απόφαςησ για κϊθε ςυγκε-

κριμϋνο θϋμα, η απαιτούμενη πλειοψηφύα δεν υπολογύζεται επύ των πραγ-

ματικϊ παρόντων μελών κατϊ τη ψηφοφορύα, αλλϊ επύ του αριθμού των 

μελών που απαιτούνται για την απαρτύα. 

5. Η Επιτροπό Ποιότητασ Ζωόσ λαμβϊνει τισ αποφϊςεισ τησ με την απόλυτη 

πλειοψηφύα των παρόντων μελών τησ. ε περύπτωςη ιςοψηφύασ επικρατεύ η 

ψόφοσ του Προϋδρου.  
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6. Αν ο Πρόεδροσ τησ Επιτροπόσ Ποιότητασ Ζωόσ απουςιϊζει, κωλύεται ό επι-

θυμεύ να τοποθετηθεύ ςτη ςυζότηςη επύ των θεμϊτων ημερόςιασ διϊταξησ 

ωσ Δημοτικόσ ύμβουλοσ τησ Δημοτικόσ Αρχόσ, προεδρεύει νόμιμα ο Αντι-

πρόεδροσ τησ Επιτροπόσ. Όςο προεδρεύει ο Πρόεδροσ τησ Επιτροπόσ, ο Αντι-

πρόεδροσ κϊθεται ςτη θϋςη του Αντιπροϋδρου ςτο Προεδρεύο ό ςτα ϋδρανα 

τησ μεύζονοσ Αντιπολύτευςησ ςε περύπτωςη που επιθυμεύ να τοποθετεύ ςε 

θϋματα ημερόςιασ διϊταξησ.  

7. Κατϊ τη λόψη αποφϊςεων, μϋλοσ τησ Επιτροπόσ Ποιότητασ Ζωόσ μπορεύ να 

ψηφύςει υπϋρ, κατϊ ό παρών επύ τησ τελικόσ πρόταςησ που ειςηγεύται ο 

Πρόεδροσ τησ Επιτροπόσ, ϋπειτα από την ςυζότηςη.   

8. Οι αποφϊςεισ τησ Επιτροπόσ Ποιότητασ Ζωόσ λαμβϊνονται με φανερό ψη-

φοφορύα εκτόσ των περιοριςτικϊ αναφερόμενων ςτο νόμο περιπτώςεων, 

όπου απαιτεύται μυςτικό ψηφοφορύα.  

Άρθρο 6  

Λειτουργύα τησ Επιτροπόσ Ποιότητασ Ζωόσ 

1. Ο Πρόεδροσ τησ Επιτροπόσ Ποιότητασ Ζωόσ κηρύςςει την ϋναρξη και τη λόξη 

τησ ςυνεδρύαςησ, διευθύνει τη ςυζότηςη και λαμβϊνει τα κατϊλληλα μϋτρα 

για την ευταξύα τησ ςυνεδρύαςησ, ϋχοντασ τη δυνατότητα να ζητόςει ακόμα 

και την αποβολό όποιου τη διαταρϊςςει. Αν ο Προεδροσ τησ Επιτροπόσ Ποι-

ότητασ Ζωόσ 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 Επιτροπόσ. Όςο προ-

εδρεύει ο Πρόεδροσ τησ Επιτροπόσ ο Αντιπρόεδροσ κϊθεται ςτη θϋςη του 

Αντιπροϋδρου ςτο Προεδρεύο ό ςτα ϋδρανα τησ μεύζονοσ Αντιπολύτευςησ ςε 

περύπτωςη που επιθυμεύ να τοποθετεύ ςε θϋματα ημερόςιασ διϊταξησ. 

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

φωνεύ τον κατϊλογο των παρόντων, και ςτη διϊρκεια αυτόσ όςουσ αποχω-

ρούν, κατϊγρϊφει τουσ απόντεσ, ςημειώνει τουσ υποψόφιουσ ομιλητϋσ 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 ει-

ςηγεύται 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 

ςύμβουλο του κϊθε ςυνδυαςμού τησ αντιπολύτευςησ προκειμϋνου να θϋςει 

ϋνα διευκρινιςτικό ερώτημα προσ τον ειςηγητό, ώςτε να διαμορφώςουν 
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ορθότερα 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 δια-μορφώθηκε, με τισ τροπολογύεσ που πιθανόν ϋχουν επϋλθει. Επύ 

τησ τελικόσ πρόταςησ ϋχουν δικαύωμα να δευτερολογόςουν όςοι μύληςαν 

χωρύσ να ξε-περϊςουν τα δυο (2) λεπτϊ τησ ώρασ. Οι ειδικού αγορητϋσ επύ 

του θϋματοσ ϋ-χουν δικαύωμα για μια τελευταύα ερώτηςη προσ τον ειςηγητό 

που δε θα ξεπερνϊ τα εύκοςι (20΄΄) δευτερόλεπτα. Ο ειςηγητόσ επύςησ δευ-

τερολογεύ για τρύα (3) λεπτϊ τησ ώρασ εφόςον το κρύνει απαραύτητο. Σϋλοσ, 

ο Πρόεδροσ επαναλαμβϊνει την πρόταςη και γύνεται η ψηφοφορύα. 

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

θετούνται απευθύνονται προσ τον Πρόεδρο ό τον προεδρεύοντα Αντιπρό-

εδρο και όχι προςωπικϊ. Σα μϋλη εκφρϊζονται κατϊ ςυνεύδηςη, αποςκο-

πούντεσ ςτην εξυπηρϋτηςη των δημοτών και του Δόμου. Ο ομιλητόσ δε δια-

κόπτεται, 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 Επιτροπόσ Ποιότητασ Ζωόσ εύναι Αντιδόμαρχοσ που ϋχει 

ορύςει ο Δόμαρχοσ, αυτόσ ςυνεργϊζεται με τον Δόμαρχο, ώςτε να ςυμπε-

ριληφθούν 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 Επιτροπόσ Ποιότητασ Ζωόσ ψηφύζει επύ των θεμϊτων.  

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

Επιτροπόσ Ποιότητασ Ζωόσ και ςτον αρμόδιο Αντιδόμαρχο, όταν ςυζη-

τούνται 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. Επιπλϋον φροντύζει η πρόςκληςη να επιδοθεύ 
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νομύμωσ και ςε όλουσ τουσ εκπροςώπουσ των φορϋων που ςυζητούνται 

θϋματα που τουσ αφορούν.  

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 Επιτροπόσ Ποιότητασ Ζωόσ 

1. Σα μϋλη τησ Επιτροπόσ Ποιότητασ Ζωόσ δικαιούνται να ζητούν αντύγραφα 

των πρακτικών τησ Επιτροπόσ.  

2. τη ςυνεδρύαςη τησ Επιτροπόσ Ποιότητασ Ζωόσ 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 λαμβϊ-

νονται, 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 ςυζητό-

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

καλεύται νόμιμα από τον Πρόεδρο τησ Επιτροπόσ ωςτόςο αν δε παραβρεθεύ, 

δε καταγρϊφεται ςτουσ απόντεσ.  

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

δρύαςη. 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 αύ 

ξοντα αριθμό.  


