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ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ
ΆΡΘΡΟ 1
Διούκηςη του Δόμου
Όργανα διούκηςησ του Δόμου εύναι το Δημοτικό υμβούλιο, η Οικονομικό Επιτροπό η Επιτροπό Ποιότητασ Ζωόσ, η Εκτελεςτικό Επιτροπό και ο Δόμαρχοσ.
ΆΡΘΡΟ 2
Αρμοδιότητεσ του Δημοτικού υμβουλύου
1. Σο Δημοτικό υμβούλιο ϋχει τη γενικό αρμοδιότητα να αποφαςύζει για όλα τα θϋματα
που αφορούν το Δόμο. Σο Δημοτικό υμβούλιο διατηρεύ πϊντα το δικαύωμα να ςυζητεύ
και να δύνει κατευθύνςεισ προσ τα υπόλοιπα όργανα του Δόμου επύ θεμϊτων γενικού
ενδιαφϋροντοσ καθώσ επύςησ και επύ θεμϊτων, που ςχετύζονται γενικότερα με τη
Διούκηςη του Δόμου, την οικονομικό πορεύα και την εν γϋνει λειτουργύα των νομικών
προςώπων δημοςύου δικαύου και των δημοτικών επιχειρόςεων.
2. Σο Δημοτικό υμβούλιο μπορεύ με απόφαςό του, που λαμβϊνεται με απόλυτη πλειοψηφύα του ςυνόλου των μελών του, η οπούα πρϋπει να εύναι ειδικϊ αιτιολογημϋνη, για
ιδιαύτερα ςοβαρϊ θϋματα, να αποφαςύζει να αςκόςει το ύδιο αρμοδιότητεσ των Επιτροπών Οικονομικών και Ποιότητασ Ζωόσ.
3. Σο Δημοτικό υμβούλιο αποφαςύζει για θϋματα τα οπούα τυχόν παραπϋμπουν οι
Επιτροπϋσ Οικονομικών και Ποιότητασ Ζωόσ, ςε αυτό για λόψη απόφαςησ, εφόςον
υπϊρχει ομόφωνη απόφαςη από τα τακτικϊ μϋλη τησ επιτροπόσ λόγω του επιτακτικού
χαρακτόρα του θϋματοσ.
ΆΡΘΡΟ 3
ύγκληςη του Δημοτικού υμβουλύου
1. Σο Δημοτικό υμβούλιο ςυνεδριϊζει ύςτερα από πρόςκληςη του Προϋδρου - ςτην οπούα αναγρϊφεται ο τόποσ και ο χρόνοσ τησ ςυνεδρύαςησ καθώσ και τα θϋματα Ημερόςιασ Διϊταξησ- τουλϊχιςτον μια φορϊ το μόνα.
2. Ο Πρόεδροσ καλεύ το υμβούλιο ςε ςυνεδρύαςη με γραπτό πρόςκληςη, ςτην οπούα
αναφϋρονται τα θϋματα τησ ημερόςιασ διϊταξησ, όποτε το ζητόςει ο Δόμαρχοσ ό η οικονομικό επιτροπό ό η επιτροπό ποιότητασ ζωόσ ό το ϋνα τρύτο (1/3) τουλϊχιςτον των
μελών του ςυμβουλύου ό το ςύνολο των ςυμβούλων τησ αντιπολύτευςησ. τισ δύο
τελευταύεσ περιπτώςεισ απαιτεύται γραπτό αύτηςη, ςτην οπούα θα αναφϋρονται τα
θϋματα που θα ςυζητηθούν.
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3 Οι ςυνεδριϊςεισ του Δημοτικού υμβουλύου διεξϊγονται κατϊ κανόνα τισ απόγευματινϋσ ώρεσ ϋωσ τισ βραδινϋσ, εκτόσ εξαιρϋςεων.
ΆΡΘΡΟ 4
Λειτουργύα Δημοτικού υμβουλύου
1. Πριν την ϋναρξη τησ υνεδρύαςησ, ο Γραμματϋασ του Δημοτικού υμβουλύου εκφωνεύ
τον κατϊλογο των παρόντων ςυμβούλων, καταγρϊφει τουσ απόντεσ από τη ςυνεδρύαςη και ςημειώνει αν η απουςύα τουσ εύναι δικαιολογημϋνη ό όχι. Δικαιολογημϋνη
θεωρεύται μόνο η απουςύα Δημοτικού υμβούλου που ϋχει αποςτεύλει επιςτολό απουςύασ προσ τον Πρόεδρο. Ο Πρόεδροσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να την διαβϊςει ςτο ςώμα.
Αφού διαπιςτωθεύ απαρτύα, ο Πρόεδροσ κηρύςςει τη ϋναρξη τησ ςυνεδρύαςησ.
2. Ο Πρόεδροσ του Δημοτικού υμβουλύου διευθύνει τη ςυζότηςη και λαμβϊνει όλα τα
κατϊλληλα μϋτρα για την ευταξύα τησ ςυνεδρύαςησ, ϋχοντασ τη δυνατότητα να ζητόςει
ακόμα και την αποβολό όποιου διαταρϊςςει τη ςυνεδρύαςη. Δύνει το λόγο ςτουσ
Δημοτικούσ υμβούλουσ κατϊ ςειρϊ προτεραιότητασ ςύμφωνα με τουσ καταλόγουσ
ομιλητών που ςυντϊςςονται από τον Γραμματϋα και ϋχει τη δυνατότητα να ζητόςει
ακόμα και την αποβολό όποιου διαταρϊςςει τη ςυνεδρύαςη. ε περύπτωςη δεύτερησ αποβολόσ μϋλουσ του Δημοτικού υμβουλύου δεν επιτρϋπεται η ςυμμετοχό του ςτη λόψη
απόφϊςεων με τοποθϋτηςη και ψόφο.
3. Αν ο Πρόεδροσ απουςιϊζει ό κωλύεται να προεδρεύςει γιατύ επιθυμεύ να τοποθετηθεύ επύ θϋματοσ που ςυζητεύται, αναπληρώνεται νομύμωσ, από τον Αντιπρόεδρο. Αν
κωλύεται ό απουςιϊζει ο Αντιπρόεδροσ αςκεύ καθόκοντα Προϋδρου ϋνασ από τουσ διοριςμϋνουσ Αντιδημϊρχουσ με απόφαςη Δημϊρχου.
4. Ο Πρόεδροσ καταρτύζει την ημερόςια διϊταξη. την ημερόςια διϊταξη αναγρϊφονται
υποχρεωτικϊ όλα τα θϋματα που προτεύνει ο δόμαρχοσ, η εκτελεςτικό επιτροπό, η
Οικονομικό Επιτροπό και η Επιτροπό Ποιότητασ Ζωόσ. Σο Δημοτικό υμβούλιο ϋχει δικαύωμα να αποφαςύζει, μετϊ από ςχετικό πρόταςη-ειςόγηςη του Προϋδρου ό του Δημϊρχου ό υμβούλου – Επικεφαλόσ Παρϊταξησ και χωρύσ ςυζότηςη με την απόλυτη
πλειοψηφύα του ςυνολικού αριθμού των μελών, ότι ϋνα θϋμα, το οπούο δεν εύναι γραμμϋνο ςτην ημερόςια διϊταξη, να το ςυζητόςει και να πϊρει απόφαςη γι αυτό με την ύδια
πλειοψηφύα, πριν από την ϋναρξη τησ ςυζότηςησ των θεμϊτων ημερόςιασ διϊταξησ.
Κατϊ προτεραιότητα πϊντα μετϊ τον Δόμαρχο εκ-φρϊζουν τισ απόψεισ τουσ οι Επικεφαλόσ των Παρατϊξεων, με ςειρϊ εκλογόσ.
5. τισ ςυνεδριϊςεισ του υμβουλύου προςκαλεύται ο Δόμαρχοσ, αλλιώσ η ςυνεδρύαςη
εύναι ϊκυρη. Ο Δόμαρχοσ μετϋχει ςτισ ςυζητόςεισ του ςυμβουλύου χωρύσ ψόφο. Έχει δικαύωμα να εκφρϊςει τισ απόψεισ του κατϊ προτεραιότητα. Όταν ο Δόμαρχοσ απουςιϊςει τησ ϋδρασ αναπληρώνεται νομύμωσ από τον Αναπληρωτό Δόμαρχο και Αντιδόμαρχο που ορύζεται από τον Δόμαρχο.
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6. Ανϊλογα με το θϋμα που ςυζητεύται, ο Πρόεδροσ ϋχει το δικαύωμα να καλεύ ςτη ςυνεδρύαςη δημοτικούσ υπαλλόλουσ, εκπροςώπουσ φορϋων ό και ιδιώτεσ προκειμϋνου να
ςυμβϊλλουν ςτην καλύτερη διαμόρφωςη τησ απόφαςησ (πρόςωπα πύεςησ). Συχόν
διευκρινιςτικϋσ ερωτόςεισ, που δε ξεπερνούν τα τριϊντα (30΄΄) δευτερόλεπτα, ϋπονται
τησ ειςόγηςησ και προηγούνται των τοποθετόςεων των ομιλητών.
7. τισ ςυνεδριϊςεισ των Δημοτικών υμβουλύων λαμβϊνουν το λόγο εκτόσ από τον
Δόμαρχο, τον αρμόδιο Αντιδόμαρχο ό τον ειςηγητό τησ πλειοψηφύασ, οι Επικεφαλόσ
των Παρατϊξεων ό οι ειδικού αγορητϋσ ανϊ θϋμα, που ορύζονται από τισ Παρατϊξεισ με
προφορικό τουσ δόλωςη ςτο προεδρεύο. Επιπλϋον, λαμβϊνουν νόμιμα το λόγο όλα τα
πρόςωπα πύεςησ ϋχουν προςκληθεύ από τον Πρόεδρο του Δημοτικού υμβουλύου.
8. Μετϊ τον Δόμαρχο, λαμβϊνουν το λόγο οι αρμόδιοι ειςηγητϋσ και ϋπειτα οι Επικεφαλόσ των Παρατϊξεων τησ αντιπολύτευςησ κατϊ ςειρϊ του αριθμού των εδρών που
διαθϋτει η κϊθε παρϊταξη ςτο ςυμβούλιο. τη ςυνϋχεια οι λοιπού δημοτικού ςύμβουλοι
κατϊ ςειρϊ προτεραιότητασ. Οι Δημοτικού ύμβουλοι μπορούν να προβούν ςε ερωτόςεισ προσ τον Δόμαρχο, τον Πρόεδρο του Δημοτικού υμβουλύου και τουσ Αντιδημϊρχουσ. Ο χρόνοσ για κϊθε ερώτηςη δε μπορεύ να υπερβαύνει τα τριϊντα (30΄΄)
δευτερόλεπτα και η απϊντηςό τησ το ϋνα (1) λεπτό.
9. Ο Δόμαρχοσ, ο αρμόδιοσ Αντιδόμαρχοσ ό ειςηγητόσ τησ πλειοψηφύασ, οι Επικεφαλόσ
των Δημοτικών Παρατϊξεων, οι ειδικού αγορητϋσ και τα πρόςωπα πύεςησ ανϊ θϋμα
ϋχουν κατϊ τη ςυζότηςη δικαύωμα για πϋντε (5) λεπτϊ ομιλύασ ανϊ θϋμα με δικαύωμα
δευτερολογύασ δύο (2) λεπτϊ. Κατϊ τισ δευτερολογύεσ ο Δόμαρχοσ μιλϊει τελευταύοσ
εϊν το επιθυμεύ. Οι υπόλοιποι Δημοτικού ύμβουλοι (ακόμα και Αντιδόμαρχοι που δεν
εύναι καθ’ύλην αρμόδιοι), ϋχουν δικαύωμα τοποθϋτηςησ μϋχρι δυο λεπτϊ, χωρύσ δικαύωμα δευτερολογύασ. Κατϊ τη διϊρκεια τησ ςυνεδρύαςησ, ο Δόμαρχοσ μπορεύ να λαμβϊνει το λόγο κατϊ προτεραιότητα κϊθε ϊλλου.
10. Ο Δόμαρχοσ, ο Πρόεδροσ και τα υπόλοιπα μϋλη του Δημοτικού υμβουλύου καθώσ
και οι κατϊ το νόμο ςυμμετϋχοντεσ ςτισ ςυζητόςεισ μπορούν να επικαλεςτούν παρεμπύπτοντα ζητόματα που αφορούν ιδύωσ την τόρηςη του παρόντοσ κανονιςμού. Ο επικαλούμενοσ παρεμπύπτον ζότημα ό προςωπικό ζότημα οφεύλει να το προςδιορύςει μϋςα
ς’ ϋνα λεπτό τησ ώρασ και να το ςτηρύξει ςε ςυγκεκριμϋνη διϊταξη του παρόντοσ κανονιςμού, διαφορετικϊ ο Πρόεδροσ απορρύπτει την επύκληςη. Για παρεμπύπτοντα και
προςωπικϊ ζητόματα αποφαύνεται ο Πρόεδροσ. Αν διατυπωθούν αντιρρόςεισ απόφαςύζει ςχετικϊ το Δημοτικό υμβούλιο με ανϊταςη ό διϋγερςη χωρύσ ϊλλη ςυζότηςη.
Επύκληςη παρεμπύπτοντοσ ό ζητόματοσ προςωπικού δεν επιτρϋπεται μετϊ την ϋναρξη
τησ ψηφοφορύασ για κύριο θϋμα. Σα ύδια πρόςωπα μπορούν να επικαλεςτούν προςωπικό ζότημα που θεωρεύται η κατϊ τη ςυνεδρύαςη μομφό ςε βϊροσ τουσ που περιϋχει
υβριςτικό εκδόλωςη εναντύον τουσ ό απόδοςη διαφορετικόσ γνώμησ από εκεύνη που
εξϋφραςαν.
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11. Οι νϋεσ προτϊςεισ που τύθενται από τισ Παρατϊξεισ τησ Αντιπολύτευςησ ςυζητιούνται και εν τϋλει ψηφύζονται μόνο αν υπϊρχει ϋγκριςη τησ απόλυτησ πλειοψηφύασ
του Δημοτικού υμβουλύου ό ομοφωνύα όλων των μελών τησ αντιπολύτευςησ.
12. Οι διαλογικϋσ ςυζητόςεισ απαγορεύονται. Διακοπό ομιλητό μπορεύ να γύνει αν το
επιτρϋψει ο ύδιοσ και αν ςυμφωνόςει ο Πρόεδροσ. την περύπτωςη αυτό η διακοπό αυτό δε μπορεύ να υπερβεύ το ϋνα λεπτό χωρύσ ιςόχρονη παρϊταςη του χρόνου ομιλύασ.
12. Ο ομιλητόσ δε μπορεύ να απομακρύνεται από το υπό ςυζότηςη θϋμα, διαφορετικϊ, ο
Πρόεδροσ τον καλεύ να επανϋλθει ςε αυτό. Αν δε ςυμμορφωθεύ, ο Πρόεδροσ τον προειδοποιεύ ότι θα του αφαιρϋςει τον λόγο. Αν και μετϊ τη νϋα αυτό επιςόμανςη ο ομιλητόσ
δεν επανϋλθει ςτο θϋμα, ο Πρόεδροσ του αφαιρεύ τον λόγο. Ο Πρόεδροσ αφαιρεύ τον
λόγο από οποιοδόποτε παύρνει τον λόγο χωρύσ ςχετικό ϊδεια.
12. Αφού εξαντληθούν οι ομιλύεσ επύ του ςυζητόςει θϋματοσ, ο Πρόεδροσ ζητϊ από τισ
παρατϊξεισ του Δόμου να καταθϋςουν τυχόν προςθόκεσ ενώ ο Δόμαρχοσ αποφαύνεται
αν τισ αποδϋχεται ςτην πρόταςό του. Ο Πρόεδροσ διατυπώνει την οριςτικό πρόταςη
προσ ψόφιςη του θϋματοσ ενώ ακολουθεύ ονομαςτικό ψηφοφορύα εκφωνούμενη από
τον Γραμματϋα του Δημοτικού υμβουλύου.
ΆΡΘΡΟ 5
Δημοςιότητα του Δημοτικού υμβουλύου, Πληροφόρηςη Δημοτών
1. Όλεσ οι ςυνεδριϊςεισ του Δημοτικού υμβουλύου εύναι δημόςιεσ.
2. τισ ςυνεδριϊςεισ του Δημοτικού υμβουλύου, όλοι παρευριςκόμενοι πολύτεσ πρϋπει
να εύναι ευπρεπεύσ και κόςμιοι.
3. τουσ δημοςιογρϊφουσ και γενικϊ ςε όλα τα μϋςα μαζικόσ ενημϋρωςησ παρϋχεται
κϊθε διευκόλυνςη. Επιτρϋπεται η ραδιοφωνικό ό τηλεοπτικό κϊλυψη των ςυνεδριϊςεων.
4. Σο Δημοτικό υμβούλιο κατϊ αυξημϋνη πλειοψηφύα τεςςϊρων πϋμπτων (4/5) του
ςυνόλου των υμβούλων μπορεύ να ςυνεδριϊςει κεκλειςμϋνων των θυρών.
5. Σο Δημοτικό υμβούλιο εξαςφαλύζει ςτουσ δημότεσ του πλόρη πληροφόρηςη για τα
προβλόματα του Δόμου και τησ ευρύτερησ περιφϋρειασ, καθώσ και για τη δραςτηριότητϊ του.
ΆΡΘΡΟ 6
Σόποσ υνεδρύαςησ
1.Οι ςυνεδριϊςεισ του Δημοτικού υμβουλύου γύνονται ςτο δημοτικό κατϊςτημα υπό
την προεδρύα του Προϋδρου του Δημοτικού υμβουλύου ό του Αντιπροϋδρου που τον αναπληρώνει νόμιμα ό του –προςωρινϊ- προεδρεύοντοσ Αντιδημϊρχου.
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ΆΡΘΡΟ 7
Απαρτύα & Λόψη αποφϊςεων
1. Σο Δημοτικό υμβούλιο ςυνεδριϊζει νόμιμα εφόςον ϋχει απαρτύα.
2. Σο Δημοτικό υμβούλιο ϋχει απαρτύα όταν εύναι παρόν το όμιςυ πλϋον ενόσ του ςυνόλου των Δημοτικών υμβούλων.
3. την περύπτωςη αποχώρηςησ μελών του υμβουλύου κατϊ τη διϊρκεια τησ ςυνεδρύαςησ, η πλειοψηφύα ορύζεται με βϊςη τον αριθμό των μελών που απαιτούνται για
απαρτύα.
4. Ο Δόμαρχοσ μετϋχει ςτισ ςυζητόςεισ του Δημοτικού υμβουλύου χωρύσ να ϋχει δικαύωμα ψόφου.
5. Οι αποφϊςεισ λαμβϊνονται με φανερό ψηφοφορύα για κϊθε θϋμα ξεχωριςτϊ και
γύνεται με ονομαςτικό κλόςη κϊθε δημοτικού ςυμβούλου ο οπούοσ ψηφύζει υπϋρ, παρών
ό κατϊ τησ διαμορφωθεύςασ πρόταςησ.
6. Μυςτικό ψηφοφορύα γύνεται μόνο ςτισ περιπτώςεισ που προβλϋπονται από τισ
διατϊξεισ. Απαιτεύται η χρόςη ψηφοδελτύων.
7. Για την λόψη αποφϊςεων των Δημοτικών υμβουλύων η απαρτύα και οι απαραύτητεσ πληροφορύεσ υπολογύζονται με βϊςη τον αριθμό των Δημοτικών υμβούλων που
ϋχουν ορκιςτεύ.
ΆΡΘΡΟ 8
Πρακτικϊ υνεδρύαςησ Δημοτικού υμβουλύου
1. τη ςυνεδρύαςη του Δημοτικού υμβουλύου, τηρούνται πρακτικϊ με ευθύνη του
Γραμματϋα του Δημοτικού υμβουλύου. τα πρακτικϊ ςυμπεριλαμβϊνονται οι ςυζητόςεισ οι ψηφοφορύεσ, οι απόψεισ και οι μειοψηφούςεσ γνώμεσ.
2. Σα πρακτικϊ καταρτύζονται με τη βοόθεια κϊθε ηλεκτρονικού μϋςου.
3. Σα πρακτικϊ υπογρϊφονται από όλα τα μϋλη που μετϋχουν ςτη υνεδρύαςη.
4. Οποιοςδόποτε Δημοτικόσ ύμβουλοσ μπορεύ να λϊβει αντύγραφα των πρακτικών.
ΆΡΘΡΟ 9
Τποχρεώςεισ και δικαιώματα του Δημοτικού υμβούλου
1. Οι Δημοτικού ύμβουλοι εύναι υποχρεωμϋνοι να ςυμμετϋχουν ςτην υνεδρύαςη του
Δημοτικού υμβουλύου και να ενημερώνουν τον Πρόεδρο ςε περύπτωςη απουςύασ τουσ.
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Επύςησ, εύναι υποχρεωμϋνοι να ςυμμετϋχουν ςτισ Επιτροπϋσ ςτισ οπούεσ τουσ ϋχει εκλϋξει το Δημοτικό υμβούλιο καθώσ και να εκτελούν με αφοςύωςη τα καθόκοντϊ τουσ.
2. Ο Δημοτικόσ ύμβουλοσ εκφρϊζει τη γνώμη του και ψηφύζει κατϊ ςυνεύδηςη, απόβλϋποντασ πϊντα ςτην εξυπηρϋτηςη του δημότη.
3. Οι Δημοτικού ύμβουλοι ϋχουν δικαύωμα να λαμβϊνουν γνώςη, τουλϊχιςτον μια μϋρα
πριν τη υνεδρύαςη του Δημοτικού υμβουλύου, όλων των ειςηγόςεων και των απόφϊςεων που αφορούν τα θϋματα τησ Ημερόςιασ Διϊταξησ.
4. Οι Δημοτικού ύμβουλοι μπορούν να ζητούν δια του Προϋδρου, από τον Δόμαρχο, την
Οικονομικό Επιτροπό, την Επιτροπό Ποιότητασ Ζωόσ και τουσ Αντιδημϊρχουσ ςυγκεκριμϋνα ςτοιχεύα, που εύναι χρόςιμα για την ϊςκηςη των καθηκόντων τουσ.
ΆΡΘΡΟ 10
Δημοτικϋσ Παρατϊξεισ
1. Σα μϋλη του Δημοτικού υμβουλύου διακρύνονται ςε Δημοτικϋσ Παρατϊξεισ, ανϊ-λογα
με τον υνδυαςμό που ϋχουν εκλεγεύ.
2. Επικεφαλόσ τησ κϊθε Δημοτικόσ Παρϊταξησ εύναι ο Τποψόφιοσ Δόμαρχοσ.
3. Μϋλοσ Δημοτικού υμβουλύου με γραπτό του δόλωςη προσ το προεδρεύο μπορεύ να
ανεξαρτητοποιηθεύ από τον υνδυαςμό με τον οπούο ϋχει εκλεγεύ. Ο Δόμαρχοσ ό ο
Επικεφαλόσ Παρϊταξησ ϋχει δικαύωμα διαγραφόσ μϋλουσ του Δημοτικού υνδυαςμού
αν εγκρύνεται από τα δύο τρύτα (2/3) των εκλεγμϋνων δημοτικών ςυμβούλων του.
4. Μϋλοσ του Δημοτικού υμβουλύου που ανεξαρτητοποιόθηκε ό διαγρϊφηκε από την
παρϊταξό του δε μπορεύ να ενταχθεύ ςε ϊλλη Δημοτικό Παρϊταξη και δε μπορεύ να εξακολουθεύ να εύναι μϋλοσ του Προεδρεύου ό τησ Οικονομικόσ Επιτροπόσ ό τησ Επιτροπόσ
Ποιότητασ Ζωόσ, όπου εκλϋχθηκε ωσ μϋλοσ τησ Παρϊταξησ από την οπούα ανεξαρτητοποιόθηκε ό διαγρϊφηκε καθώσ να οριςθεύ ό να παραμεύνει Αντιδόμαρχοσ κατϊ
τη διϊρκεια τησ θητεύασ του.
5. Ο Δημοτικόσ ύμβουλοσ που διαγρϊφηκε ό ανεξαρτητοποιόθηκε από την Παρϊ-ταξό
του εύναι δυνατόν να επανενταχθεύ ςτη ςυγκεκριμϋνη Παρϊταξη εφόςον αυτό γύνει
δεκτό από τα δύο τρύτα (2/3) τησ Παρϊταξησ. Προκειμϋνου για παρατϊξεισ που ϋχουν
τουλϊχιςτον τρύα μϋλη και από όλα τα μϋλη, προκειμϋνου με παρατϊξεισ με λιγότερα
από τρύα μϋλη.
Β΄ ΜΕΡΟ
ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΝΕΔΡΙΟΤ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ
ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ | ΕΝ ΕΡΓΩ
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1. Η παρακολούθηςη για τη χορόγηςη βεβαύωςησ ςυμμετοχόσ εύναι υποχρεωτικό.
Δικαύωμα απουςύασ για τουσ Δημοτικούσ υμβούλουσ προβλϋπεται για τη ςυνεδρύαςη
του Δημοτικού υμβουλύου την Πϋμπτη 29 Μαρτύου 2018. Ο Δημοτικόσ ύμβουλοσ που
θα απουςιϊζει για επαγγελματικούσ ό ακαδημαώκούσ λόγουσ από τη ςυνεδρύαςη του
Δημοτικού υμβουλύου Πϋλλασ (29/3/2018), ςυμπληρώνει την επιςτολό απουςύασ και
ςτην αποςτϋλλει ςτον Πρόεδρο του Δημοτικού υμβουλύου μϋςω τησ ηλεκτρονικόσ
διεύθυνςησ en_ergw2017@hotmail.com .
2. Η ενδυμαςύα των ςυμμετεχόντων πρϋπει να εύναι ευπρεπόσ και να αρμόζει ςτισ
περιςτϊςεισ.
3. Η ςυμπεριφορϊ πρϋπει να εύναι κόςμια και να αποδύδει τον πρϋποντα ςεβαςμό ςτον
χώρο.
4. Ο ςεβαςμόσ ςτο ωρϊριο κατϊ την προςϋλευςη των ςυμμετεχόντων κρύνεται απαραύτητοσ.
5. Η πρώτη υνεδρύαςη του Δημοτικού υμβουλύου θα πραγματοποιηθεύ το απόγευμα
τησ Πϋμπτησ 29 Μαρτύου 2018. O ςκοπόσ τησ εύναι ϊκρωσ αναγνωριςτικόσ προκειμϋνου
οι ςυμμετϋχοντεσ να εξοικειωθούν με τη διαδικαςύα. Μοναδικό θϋμα ςυζότηςησ εύναι η
ϋγκριςη ό μη του παρόντοσ Κανονιςμού Δημοτικού υμβουλύου. Οι Δημοτικού ύμβουλοι όλων των παρατϊξεων θα μπορϋςουμε να καταθϋςουν τισ προτϊςεισ τουσ, αφού
πρώτα αυτϋσ θα ϋχουν ςυζητηθεύ ςτο «Προςυμβούλιο» τησ κϊθε Δημοτικόσ Παρϊταξησ
πριν από την ϋναρξησ τησ πρώτησ ςυνεδρύαςησ του Δημοτικού υμβουλύου.
6. Για την πρώτη υνεδρύαςη ςτισ 29 Μαρτύου 2018 καθώσ και για την υνεδρύαςη τησ
1 Απριλύου 2018, θα υπϊρξει γραπτό πρόςκληςη από τον Πρόεδρο του Δημοτικού
υμβουλύου προσ τον Δόμαρχο, το ςύνολο των Δημοτικών υμβούλων αλλϊ και τα Πρόςωπα Πύεςησ που θα κληθούν για να τοποθετηθούν επύ ςυγκεκριμϋνων θεμϊτων.
7. Κατϊ τη διϊρκεια τησ ςυνεδρύαςησ του Δημοτικού υμβουλύου , όταν ο Πρόεδροσ
αποχωρεύ από την ϋδρα του τον αναπληρώνει νόμιμα ο Αντιπρόεδροσ του Δημοτικού
υμβουλύου. Κατϊ τη διϊρκεια τησ ςυζότηςησ που διευθύνει ο Αντιπρόεδροσ, ο Πρόεδροσ λογύζεται ωσ Δημοτικόσ ύμβουλοσ τησ Δημοτικόσ Αρχόσ ενώ ανϊ πϊςα ςτιγμό
μπορεύ να καταλϊβει τη ϋδρα του ςτο Προεδρεύο. Σαυτόχρονα, ασ ςημειωθεύ πωσ όταν
προεδρεύει τησ ϋδρασ ο Πρόεδροσ του Δημοτικού υμβουλύου ο Αντιπρόεδροσ λογύζεται
ωσ Δημοτικόσ ύμβουλοσ τησ Μεύζονοσ Αντιπολύτευςησ και ο Γραμματϋασ ωσ Δημοτικόσ
ύμβουλοσ τησ Ελϊςςονοσ Αντιπολύτευςησ (τρύτοσ ςυνδυαςμόσ) .
8. Ανϊλογεσ με τισ ανωτϋρω θεωρούνται και οι κινόςεισ των Προϋδρων των Επιτροπών
και Επιχειρόςεων. Κατϊ τη διϊρκεια τησ ςυνεδρύαςησ Δημοτικόσ Επιτροπόσ και
Επιχεύρηςησ (βλ. ΔΗΚΕΠΑΠ), όταν ο Πρόεδροσ αποχωρεύ από την ϋδρα του τον αναπληρώνει νόμιμα ο Αντιπρόεδροσ τησ Επιτροπόσ. Κατϊ τη διϊρκεια τησ ςυζότηςησ που
διευθύνει ο Αντιπρόεδροσ, ο Πρόεδροσ λογύζεται ωσ Δημοτικόσ ύμβουλοσ τησ Δημοτικόσ Αρχόσ ενώ ανϊ πϊςα ςτιγμό μπορεύ να καταλϊβει τη ϋδρα του ςτο Προεδρεύο.
Σαυτόχρονα, ασ ςημειωθεύ πωσ ςτισ περιπτώςεισ τησ Οικονομικόσ Επιτροπόσ και τησ
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Επιτροπόσ Ποιότητασ Ζωόσ, όταν προεδρεύει τησ ϋδρασ ο Πρόεδροσ τησ Επιτροπόσ ο
Αντιπρόεδροσ λογύζεται ωσ Δημοτικόσ ύμβουλοσ τησ Μεύζονοσ Αντιπολύτευςησ. Αντύθετα, οι Αντιπρόεδροι των χολικών Επιτροπών και τησ ΔΗΚΕΠΑΠ προϋρχονται από
την παρϊταξη τησ πλειοψηφύασ.
9. Σα λαώκϊ μϋλη (κοινό) δεν ϋχουν δικαύωμα λόγου και ψόφου ςτην Ολομϋλεια. Κατ’
εξαύρεςη, τα λαώκϊ μϋλη μπορούν να ςυνομιλούν και να δραςτηριοποιούνται κατϊ τη
διϊρκεια του Δημοτικού υμβουλύου τόςο με τουσ Δημοτικούσ υμβούλουσ αλλϊ και τα
«πρόςωπα πύεςησ», μόνο με τη μορφό τησ ϊτυπησ ςυνομιλύας.
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