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ΠΡΑΚΣΗΚΟ
ηεο 12/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
Σηνλ Πνιχγπξν, ζήκεξα είθνζη ηέζζεξηο (24) ηνπ κελφο Μαΐνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα
Γεπηέξα θαη ψξα 19:00 ην Γεκνηηθφ Σπκβνχιην ηνπ Γήκνπ Πνιπγχξνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή
δεκφζηα ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ πξψελ Ννκαξρηαθνχ Σπκβνπιίνπ
Πνιπγχξνπ, χζηεξα απφ ηελ κε αξηζ. 12/18.5.2011 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ
Γ.Σ. θ. Γεκεηξίνπ Εαγγίια ηνπ Λεσλίδα, ε νπνία επηδφζεθε θαη δεκνζηεχζεθε λφκηκα,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87).
Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ν Πξφεδξνο δηαπίζησζε όηη δελ
παξίζηαηαη ν Γήκαξρνο θ. Αζηέξηνο Εσγξάθνο θαη φηη ζε ζχλνιν 27 δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ
ήηαλ:
ΠΑΡΟΝΣΔ
Α/Α
Ολνκαηεπώλπκν
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Εαγγίιαο Γεκήηξηνο
Βνξδόο Υξήζηνο
Υιηνύκεο Αλδξέαο
Αβέξεο Αζαλάζηνο
Ληόληαο Γεώξγηνο
αξάληε Μαξία
Ενύλε ηέιια
Πύξξνο Ησάλλεο
Κνληνγηώξγεο Γεκήηξηνο
Λαθξόο Αιέμαλδξνο
νθνηάζηνο Υξήζηνο
Βνπιγαξάθεο Υξπζόζηνκνο
Γεκεηξηάδεο Υξήζηνο

ΑΠΟΝΣΔ

1
2
3
4

14

Δπαγγειηλόο Γεκήηξηνο

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Μπνγδάλνο Κσλ/λνο
Λαθαδάλεο Βαζίιεηνο
ηακνύδεο Διεπζέξηνο
Καπιάλεο Θσκάο
Γθνιόεο Γεώξγηνο
Μπάηζηνο Αζηέξηνο
Βνξδόο Υξήζηνο
Βαγησλάο Αζαλάζηνο
Παξζεληώηεο Νηθόιανο

Γθιάβαο Γεώξγηνο
Κπξηάθνπ Ηθηγέλεηα
Γήκεηζαο Γεκήηξηνο
ηκώλεο Ησάλλεο

Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Πξαβίηα Γ. Μαξία, γηα
ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ.
Σηε ζπλεδξίαζε θιήζεθαλ φινη νη Πξφεδξνη ησλ Γεκνηηθψλ θαη Τνπηθψλ Κνηλνηήησλ
θαη παξαβξέζεθε ν Πξφεδξνο Τνπηθήο Κνηλφηεηαο Οιύλζνπ θ. Βαγησλάο Κσλζηαληίλνο, ν
Πξφεδξνο Τνπηθήο Κνηλφηεηαο Μεηακφξθσζεο θ. Μαραίξαο Αλδξέαο, ε Πξφεδξνο
Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Πνιπγχξνπ θ. Άλλα Ρόθνπ θαη ν Πξφεδξνο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο
Οξκχιηαο θ. αξαθίδεο Αλαζηάζηνο.
Αξηζκόο ζέκαηνο: 18ν

Έγθξηζε Πξόηππνπ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο Γεκνηηθώλ
Κνηλνηήησλ

Αξηζκόο Απόθαζεο : 259
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Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ θ. Εαγγίιαο Γεκήηξηνο, εηζεγνχκελνο ην 18ν
ζέκα, αλέθεξε ηα εμήο: «ην ζέκα είλαη ηππηθφ, αθνξά ζηελ έγθξηζε ηνπ Πξόηππνπ
Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο Γεκνηηθώλ Κνηλνηήησλ, φπσο αθξηβψο καο έξρεηαη απφ ην
Υπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη παξαθαιψ γηαλ ηελ νκφθσλε ςήθηζή ηνπ»
Σνλ ιόγν πήξε ν αξρεγόο ηεο κείδνλνο κεηνςεθίαο θ. Κσλζηαληίλνο Μπνγδάλνο ν νπνίνο
ζέιεζε λα πξνζηεζεί ζην άξζξν 5 (ζηελ Σχγθιεζε ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο
Κνηλφηεηαο) κηα άιιε παξάγξαθνο ε νπνία λα ιέεη, φηη ‘γπαπηή ππόζκληζη με ηα θέμαηα ηηρ
Ημεπήζιαρ Διάηαξηρ να αποζηέλλεηαι και ζηοςρ Δημοηικούρ Σςμβούλοςρ ηηρ Δημοηικήρ
Ενόηηηαρ πος ανήκει η Δημοηική Κοινόηηηα και ζηοςρ επικεθαλήρ ηων παπαηάξεων ηος
Δημοηικού Σςμβοςλίος’».
Σηελ ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο θάιεζε ην Σψκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Τν Σπκβνχιην αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε, έιαβε ππφςε ηνπ ηνλ Πξόηππν Καλνληζκό
Λεηηνπξγίαο Γεκνηηθώλ Κνηλνηήησλ, θαη κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε
Απνθαζίδεη νκόθσλα
Δγθξίλεη ηνλ Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο Γεκνηηθώλ Κνηλνηήησλ κε ηελ πξνζζήθε κεηά ηελ
παξάγξαθν 4, θαη ν νπνίνο ζα έρεη σο εμήο:
Άξζξν 1
Καζνξηζκόο Γεκνηηθώλ Κνηλνηήησλ
Τν δεκνηηθφ ζπκβνχιην ηνπ Γήκνπ ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ έρνληαο ππφςε:
Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.3852/2010, κε ηηο νπνίεο ζπζηάζεθε ν δήκνο απνηεινχκελνο απφ ηνπο
πξψελ δήκνπο: Α)ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ, Β) ΟΡΜΤΛΗΑ, Γ) ΑΝΘΔΜΟΤΝΣΑ, Γ) ΕΔΡΒΟΥΩΡΗΩΝ,
Τηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 8, 65, 67, 79, 81, 83, 86, 87, 88 ,89 ,90 θαη 91 ηνπ Ν.3852/2010 πνπ αθνξνχλ
ηηο δεκνηηθέο θνηλφηεηεο, ηα φξγαλα, ηε ζχλζεζε, ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηελ ιεηηνπξγία απηψλ, πξνβαίλεη ζηελ
ςήθηζε ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ησλ δεκνηηθψλ θνηλνηήησλ.
Οη δεκνηηθέο θνηλφηεηεο ηνπ Γήκνπ ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ ζηηο νπνίεο αθνξά ν παξψλ Καλνληζκφο είλαη:
Α)ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ, Β) ΟΡΜΤΛΗΑ, Γ) ΓΑΛΑΣΗΣΑ, Γ) ΠΑΛΑΗΟΥΧΡΑ.
Άξζξν 2
Όξγαλα Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο - Δθινγή Πξνέδξνπ - Αληηπξνέδξνπ
1.
Όξγαλα ησλ δεκνηηθψλ θνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ. ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ, θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Ν.3852/2010 είλαη
ην ζπκβνχιην ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο θαη ν πξφεδξνο ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο.
2.
Τελ πξψηε Κπξηαθή ηνπ Σεπηεκβξίνπ ηεο έλαξμεο ηεο δεκνηηθήο πεξηφδνπ θαη ηελ πξψηε Κπξηαθή ηνπ
κελφο Φεβξνπαξίνπ ηνπ ηξίηνπ έηνπο απηήο ην ζπκβνχιην ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο ζπλέξρεηαη γηα ηελ εθινγή
πξνέδξνπ θαη αληηπξνέδξνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζ.79 ηνπ Ν.3852/10, φπσο θάζε θνξά ηζρχεη.
3. Καηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ ηζρχνπλ νη πξνζεζκίεο θαη εκεξνκελίεο ηνπ άξζ.282
παξ.16 ηνπ Ν. 3852/2010 , δειαδή ε ζεηεία ηνπ πξνέδξνπ θαη αληηπξνέδξνπ πνπ ζα εθιεγνχλ γηα πξψηε θνξά
είλαη δχν εηψλ (αληί δπφκηζε), ε δε ακέζσο επφκελε ζεηεία ιήγεη ηελ 31ε Απγνχζηνπ 2014.
Άξζξν 3
Αξκνδηόηεηεο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο
A. Τν ζπκβνχιην, ζηα φξηα ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο, αζθεί ηηο παξαθάησ απνθαζηζηηθέο αξκνδηφηεηεο, θαηά ην
άξζξν 83 ηνπ 3852/2010:
1.
Απνθαζίδεη γηα ηελ πξνέγθξηζε ίδξπζεο ή εγθαηάζηαζεο θαηαζηεκάησλ, επηρεηξήζεσλ θαη ινηπψλ
δξαζηεξηνηήησλ, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.
2.
Απνθαζίδεη γηα ηε ρνξήγεζε θαη ηελ αλάθιεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο.
Οη απνθάζεηο απηέο είλαη εθηειεζηέο απφ ηελ δεκνζίεπζε ηνπο θαη δελ απαηηείηαη αληίζηνηρε απφθαζε ηνπ
δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ.
Δθηφο ησλ αλσηέξσ πεξηνξηζηηθά αλαθεξφκελσλ απνθαζηζηηθψλ αξκνδηνηήησλ ην ζπκβνχιην ησλ δεκνηηθψλ
θνηλνηήησλ πξνηείλεη ηνπο ρψξνπο ιεηηνπξγίαο ησλ ιατθψλ αγνξψλ, ηηο ζέζεηο φπνπ επηηξέπεηαη ε άζθεζε
ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ, ε ιεηηνπξγία εκπνξνπαλεγχξεσλ, ρξηζηνπγελληάηηθσλ αγνξψλ θαη γεληθά νη
ππαίζξηεο εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Οη απνθάζεηο ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο γηα ηηο
πεξηπηψζεηο απηέο, ιακβάλνληαη κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηνπ θαη απνζηέιινληαη ζηελ επηηξνπή
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πνηφηεηαο δσήο, πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθψζεη ηελ εηζήγεζή ηεο πξνο ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην γηα ηελ έθδνζε ησλ
πξνβιεπφκελσλ ζρεηηθψλ ηνπηθψλ θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ.
Β. Τν ζπκβνχιην ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο εθθξάδεη γλψκεο θαη δηαηππψλεη πξνηάζεηο είηε κε δηθή ηνπ
πξσηνβνπιία είηε θαηφπηλ παξαπνκπήο, απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Γήκνπ, ζρεηηθά κε:
1.
ηελ δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ ηνπ δήκνπ γηα ηηο νπνίεο ζπληξέρνπλ δπλαηφηεηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπο ζηελ δεκνηηθή θνηλφηεηα κε θξηηήξην φηη ζα ζπκβάιινπλ ζηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ
δεκνηψλ θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο,
2.
ηελ αμηνπνίεζε ησλ αθηλήησλ ηνπ Γήκνπ πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο,
3.
ηελ πνιενδνκηθή αλάπηπμε θαη αλάπιαζε ηεο πεξηνρήο,
4.
ηε ζπληήξεζε ησλ δεκνηηθψλ νδψλ, ηε ζπληήξεζε, θαζαξηφηεηα θαη ιεηηνπξγία ησλ πιαηεηψλ,
δεκνηηθψλ αιζψλ, θήπσλ, ππαίζξησλ ρψξσλ αλαςπρήο θαη γεληθά φισλ ησλ θνηλφρξεζησλ θαη θνηλσθειψλ
ρψξσλ ηεο πεξηνρήο ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο,
5.
ηελ θπθινθνξία θαη ηε ζπγθνηλσλία ηεο πεξηνρήο ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο,
6.
ηελ εθηέιεζε λέσλ έξγσλ, ηε ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ έξγσλ πνπ έρνπλ εθηειεζηεί,
7.
ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο, ηελ αλαβάζκηζε ηεο αηζζεηηθήο πεξηνρψλ,
θαζψο θαη γηα ηελ θαζαξηφηεηα απηψλ,
8.
ηελ πξνζηαζία ηελ δεκφζηαο πγείαο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ θαηνίθσλ απφ ηελ ερνξχπαλζε,
9.
ηελ πεξηζπιινγή θαη ελ γέλεη ηε κέξηκλα γηα ηα αδέζπνηα δψα,
10.
ηε δηνξγάλσζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ θαη γεληθφηεξα ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο ηεο δεκνηηθήο
θνηλφηεηαο ζε πνιηηηζηηθά, πλεπκαηηθά, θνηλσληθά ζέκαηα,
11.
ηε κέξηκλα γηα ηελ πγεία, ηελ πξφλνηα θαη ηελ παξνρή θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ θαη γεληθά ηε θξνληίδα
ψζηε ε ιεηηνπξγία θαη αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο λα απνβιέπεη ζηελ θαιχηεξε
εμππεξέηεζε ησλ θαηνίθσλ ηεο,
12.
ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ δεκνηηθψλ ηδξπκάησλ, δεκνηηθψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, εθπαηδεπηηθψλ
ηδξπκάησλ, δεκνηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη γεληθφηεξα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζηελ πεξηθέξεηα ηεο δεκνηηθήο
θνηλφηεηαο,
13.
ηελ εμέηαζε γεληθψλ ή εηδηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηνπο θαηνίθνπο θαη ηελ πεξηθέξεηα ηεο
δεκνηηθήο θνηλφηεηαο ηδίσο αζηέγσλ θαη εππαζψλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ ηεο πεξηνρήο ηεο,
14.
ηελ αμηνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ πφξσλ ηεο πεξηνρήο ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο.
Γ. Δθθέξεη ζύκθσλε γλώκε:
α) ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην, ζρεηηθά κε ην ελδερφκελν ζπγρψλεπζεο δεκνηηθψλ θνηλνηήησλ ή έληαμή ηνπο ζε
άιινλ φκνξν δήκν θαη ζρεηηθά κε ηνλ αλαθαζνξηζκφ ή φρη ηνπ αξηζκνχ θαη ησλ νξίσλ ησλ δεκνηηθψλ
θνηλνηήησλ1 .
β) ζηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή, γηα ηελ απνδνρή θιεξνδνηήκαηνο, θιεξνλνκηάο ή δσξεάο, ε νπνία δηαηίζεηαη ξεηά
θαη απνθιεηζηηθά γηα ηε δεκνηηθή θνηλφηεηα2 .
Ζ γλψκε δηαηππψλεηαη χζηεξα απφ εξψηεκα ηνπ νξγάλνπ πνπ ιακβάλεη απφθαζε θαη σο ζχκθσλε γλψκε
δεζκεχεη ην απνθαζίδνλ φξγαλν, ην νπνίν κπνξεί ή λα εθδψζεη ηελ πξάμε ζχκθσλα κε ηε γλσκνδφηεζε ή, αλ δελ
ηελ απνδέρεηαη, κε εηδηθή αηηηνινγία λα κελ εθδψζεη πξάμε αλ ελεξγεί ζην πιαίζην κηαο δηαθξηηηθήο επρέξεηαο
πνπ ηνπ ην επηηξέπεη.
Γ. Δθηφο απφ ηηο παξαπάλσ αξκνδηφηεηεο ην ζπκβνχιην δεκνηηθήο θνηλφηεηαο, επίζεο:
•
θαηαξηίδεη ζρέδην πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηεο θνηλφηεηαο πνπ, θαηφπηλ ειέγρνπ απφ ηελ νηθεία
νηθνλνκηθή επηηξνπή, εληάζζεηαη ζην ζρέδην πξνυπνινγηζκνχ ηνπ δήκνπ.
•
εηζεγείηαη ζηελ εθηειεζηηθή επηηξνπή ηηο δξάζεηο θαη ηα έξγα ηνπηθνχ ραξαθηήξα πνπ πξέπεη λα
πεξηιακβάλεη ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα ηνπ δήκνπ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηθέξεηάο ηνπ.
•
αζθεί, απνθιεηζηηθά ζηα φξηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο θνηλφηεηαο, φπνηεο αξκνδηφηεηεο ηνπ κεηαβηβάδεη ην
δεκνηηθφ ζπκβνχιην κε απφθαζή ηνπ. Ζ απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ κε ηελ νπνία κεηαβηβάδνληαη
αξκνδηφηεηεο ζην ζπκβνχιην δεκνηηθήο θνηλφηεηαο, ιακβάλεηαη κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ
κειψλ ηνπ, δεκνζηεχεηαη ζε κία (1) ηνπιάρηζηνλ εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία εθεκεξίδα θαη αλαξηάηαη ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ. Πξφθεηηαη γηα
απφθαζε ε νπνία έρεη θαλνληζηηθφ ραξαθηήξα θαη ε νπνία εμαθνινπζεί λα ηζρχεη έσο φηνπ θαηαξγεζεί απφ
κεηαγελέζηεξε φκνηα πξάμε.
Δ. Τν ζπκβνχιην ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο αζθεί θαη ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζ. 82 & 84 ηνπ
Ν. 3852/10 θαη εηδηθφηεξα: - Γηαηππψλεη γλψκε ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην γηα:
•
ηνλ ηξφπν δηάζεζεο ησλ βνζθήζηκσλ εθηάζεσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηθέξεηα ηεο δεκνηηθήο
θνηλφηεηαο
•
ηελ εθκίζζσζε ρσξίο δεκνπξαζία δεκνηηθψλ δαζηθψλ εθηάζεσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηθέξεηα ηεο
δεκνηηθήο θνηλφηεηαο
•
ηελ εθπνίεζε, κίζζσζε, δσξεάλ παξαρψξεζε ρξήζεο, αληαιιαγή θαη δσξεά πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
ηνπ δήκνπ πνπ βξίζθνληαη ζηα φξηα ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο
-Πξνηείλεη ζηελ επηηξνπή πνηφηεηαο δσήο ηνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο νρεκάησλ
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-Με αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ, πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηνπ, εηζεγείηαη ζην
δεκνηηθφ ζπκβνχιην, φηαλ ιεθζεί απφ απηφ ζρεηηθή απφθαζε, γηα ηε ρνξήγεζε ρξεκαηηθψλ βνεζεκάησλ θαη
εηδψλ δηαβίσζεο ή πεξίζαιςεο ζε νηθνλνκηθά αδχλαηνπο θαηνίθνπο θαη πνιχηεθλνπο, θαζψο θαη ηε κείσζε
δεκνηηθψλ θφξσλ ή ηειψλ ή απαιιαγή απφ απηνχο γηα ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πξφζσπα,
θαζψο θαη ηα πξφζσπα πνπ ρξήδνπλ «βνήζεηαο ζην ζπίηη» θαη «δηνηθεηηθήο βνήζεηαο».
-Πξνσζεί ηνλ εζεινληηζκφ θαη ζπλεξγάδεηαη κε νκάδεο εζεινληψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ηνπηθψλ αλαγθψλ
ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο.
Ση. Τέινο ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην κε απφθαζε, πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ
κειψλ ηνπ, κπνξεί λα κεηαβηβάδεη ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο ηνπ ζηα ζπκβνχιηα ησλ δεκνηηθψλ θνηλνηήησλ. Ζ
απφθαζε απηή δεκνζηεχεηαη ζε κία (1) ηνπιάρηζηνλ εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία εθεκεξίδα, θαη αλαξηάηαη ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ. Οη αξκνδηφηεηεο απηέο αζθνχληαη κέζα ζηα φξηα ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο.
----------------------------------1
Σε δήκνπο άλσ ησλ 10.000 θαηνίθσλ
2
Άξζξν 83, παξ. 4 ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 84, παξ. 4 ηνπ Ν. 3852/2010.
Άξζξν 4
Αξκνδηόηεηεο πξνέδξνπ δεκνηηθήο θνηλόηεηαο:
Ο πξφεδξνο ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο πέξα απφ ηηο αξκνδηφηεηεο εθείλεο πνπ
πξνβιέπνληαη απφ άιιεο δηαηάμεηο, εθπξνζσπεί ην ζπκβνχιην ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο, αζθεί θάζε αξκνδηφηεηα
πνπ ηνπ αλαηίζεηαη απφ ηνλ δήκαξρν. Μεηαθέξεη θαη παξνπζηάδεη ζηνλ δήκαξρν θαη ζηα άιια αξκφδηα φξγαλα
ηνπ δήκνπ ηα πξνβιήκαηα ηεο θνηλφηεηαο, ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ δήκαξρν, ηνπο αληηδεκάξρνπο θαη ηηο αξκφδηεο
δεκνηηθέο ππεξεζίεο πξνθεηκέλνπ λα πξνεηνηκάζεη θάζε ζέκα πνπ ζα ζπδεηεζεί ζην ζπκβνχιην ηεο δεκνηηθήο
θνηλφηεηαο, παξαθνινπζεί ηελ πξνψζεζε απφ ην δήκν ησλ ζεκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο απνθάζεηο ηνπ
ζπκβνπιίνπ πνπ έρνπλ ζηαιεί ζε απηφλ.
Ο πξφεδξνο ζπκκεηέρεη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ζηηο νπνίεο θαιείηαη ππνρξεσηηθά
κε δηθαίσκα ςήθνπ, φηαλ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε πεξηιακβάλεηαη ζέκα πνπ αθνξά εηδηθά ηελ αληίζηνηρε
δεκνηηθή θνηλφηεηα. Δθηειεί ηηο απνθάζεηο ηνπ ζπκβνπιίνπ, ελεξγεί πιεξσκέο απφ ηελ πάγηα πξνθαηαβνιή,
κεξηκλά γηα ηελ απνζηνιή ησλ απνθάζεσλ ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο ζηνλ δήκν, θαηά ηηο
δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζ. 83 ηνπ Ν.3852/10.
Αλαιπηηθφηεξα ν πξφεδξνο:
■
κεξηκλά γηα ηελ θαιή θαηάζηαζε ηνπ δηθηχνπ εζσηεξηθήο θαη αγξνηηθήο νδνπνηίαο ηεο ηνπηθήο
θνηλφηεηαο, επνπηεχνληαο ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη ππνβάιινληαο πξνο ηελ ηερληθή ππεξεζία δηα ηνπ
αξκφδηνπ αληηδεκάξρνπ, ζρεηηθφ ππφκλεκα φπνπ αλαγξάθεηαη ην είδνο ησλ εξγαζηψλ, ν ηφπνο θαη ν ρξφλνο πνπ
έγηλαλ απηέο,
■
κεξηκλά γηα ηελ θαζαξηφηεηα ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη ζπλεξγάδεηαη κε ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ
δήκνπ γηα ηελ θαιή ηήξεζε απηήο,
■
ιακβάλεη κέηξα γηα ηελ άκεζε απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ επείγνληνο ραξαθηήξα ζηα δίθηπα χδξεπζεο
θαη απνρέηεπζεο θαη ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο αλαζέηεη ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ απνθαηάζηαζεο δεκηψλ
κηθξήο θιίκαθαο εάλ απφ ηελ θαζπζηέξεζε απνθαηάζηαζεο δεκηνπξγείηαη άκεζνο θίλδπλνο γηα ηελ επαξθή
πδξνδφηεζε ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο, ελεκεξψλνληαο εγγξάθσο γηα ην ιφγν απηφλ ηνλ αξκφδην αληηδήκαξρν ή ηνλ
πξφεδξν ηεο ΓΔΥΑ,
■
κεξηκλά γηα ηελ απνθαηάζηαζε δεκηψλ θαη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ δεκνηηθνχ θσηηζκνχ θαη
ζπλεξγάδεηαη γη' απηφ κε ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ δήκνπ,
■
κεξηκλά γηα ηελ θαιή θαηάζηαζε θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ παηδηθψλ ραξψλ θαη
ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ ππεχζπλν ιεηηνπξγίαο ησλ παηδηθψλ ραξψλ ηνπ δήκνπ,
■
κεξηκλά γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία, ηε ζπληήξεζε θαη ηελ επηαμία ηνπ θνηκεηεξίνπ ηεο ηνπηθήο
θνηλφηεηαο, πξνεγθξίλεη ηελ θαηαζθεπή νηθνγελεηαθψλ ηάθσλ θαη ινηπψλ ηαθηθψλ κλεκείσλ θαη εθδίδεη ηηο
άδεηεο ηαθήο, παξάηαζεο ηαθήο θαη αλαθνκηδήο νζηψλ,
■
θαηαγξάθεη ηα κέζα θαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ αληηκεηψπηζε θπζηθψλ
θαηαζηξνθψλ θαη είλαη ππεχζπλνο ηεο νκάδαο ππξαζθάιεηαο ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο. Γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ
ζρεδίνπ πξφιεςεο ππξθαγηψλ θαη άιισλ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ ζπλεξγάδεηαη κε ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ δήκνπ
ελψ θαηά ηε δηάξθεηα επηρεηξήζεσλ αληηκεηψπηζεο ππξθαγηψλ ή θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ ηίζεηαη ζηε δηάζεζε ησλ
αξκνδίσλ αξρψλ,
■
είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δεκνηηθήο πεξηνπζίαο ζηα φξηα ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο θαη έρεη
θαζήθνλ λα αλαθέξεη ακειιεηί ζηνλ δήκαξρν ή ζηνλ αξκφδην αληηδήκαξρν δεκηέο ή πξνζβνιέο ησλ
ηδηνθηεζηαθψλ δηθαησκάησλ ηνπ δήκνπ,
■
εηζεγείηαη ζην ηνπηθφ ζπκβνχιην ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ θαη εθηειεί ηηο απνθάζεηο ηνπ ηνπηθνχ
ζπκβνπιίνπ,
■
ελεξγεί πιεξσκέο απφ ηελ πάγηα πξνθαηαβνιή, πνπ ζπληζηάηαη θαηά ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο,
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Τνλ πξφεδξν φηαλ απνπζηάδεη ή θσιχεηαη αλαπιεξψλεη ν αληηπξφεδξνο ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο δεκνηηθήο
θνηλφηεηαο ζε φια ηα θαζήθνληα ηνπ.
Όηαλ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ζπλεδξίαζεο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ πεξηιακβάλνληαη ζέκαηα πνπ
αθνξνχλ αληίζηνηρεο δεκνηηθέο θνηλφηεηεο, πξνζθαινχληαη θαη ζπκκεηέρνπλ ζηε ζπλεδξίαζε κε δηθαίσκα
ςήθνπ, νη πξφεδξνη κηαο ή πεξηζζνηέξσλ δεκνηηθψλ θνηλνηήησλ. Σε πεξίπησζε κε πξφζθιεζήο ηνπο, ε ζρεηηθή
απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ πάζρεη αθπξφηεηαο. Σε πεξίπησζε πνπ ν πξφεδξνο θσιχεηαη, κπνξεί λα
αλαπιεξσζεί απφ ηνλ αληηπξφεδξν ηνπ ζπκβνπιίνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 81, παξ. 3. Σηελ
απφθαζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο, ζηελ θξίζε δειαδή αλ θάπνην ζέκα είλαη ελδηαθέξνληνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο
δεκνηηθήο θνηλφηεηαο, θαιείηαη λα πξνβεί ν πξφεδξνο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ ζα απεπζχλεη ηηο
πξνζθιήζεηο γηα ηε ζπλεδξίαζε.
Ζ ςήθνο ηνπ πξνέδξνπ ηνπ ζπκβνπιίνπ δεκνηηθήο θνηλφηεηαο ιακβάλεηαη ππ' φςηλ ηζφηηκα κε ηελ ςήθν
ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πιεηνςεθίαο θαη πξνζκεηξάηαη ζηνλ αξηζκό ησλ ςήθσλ
πνπ απαηηνύληαη γηα ηε ιήςε ηεο απόθαζεο. Σην πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ
θαηαγξάθεηαη ε παξνπζία ηνπ πξνέδξνπ θαη αλαθέξεηαη ε ςήθνο πνπ έδσζε.
Δθηφο ησλ αλσηέξσ ν δήκαξρνο κε απφθαζε ηνπ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζε κία εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία
εθεκεξίδα θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ, κπνξεί λα κεηαβηβάδεη αξκνδηφηεηεο ηνπ ζηνλ πξφεδξν ηνπ
ζπκβνπιίνπ δεκνηηθήο θνηλφηεηαο.
Ο αξκφδηνο θαηά ηφπνλ αληηδήκαξρνο3 , ν νπνίνο θαη πξνεδξεχεη ηνπ ζπκβνπιίνπ δεκνηηθήο θνηλφηεηαο,
εθηφο απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο αξκνδηφηεηεο, αζθεί επίζεο ζηα φξηα ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο ηηο εμήο
αξκνδηφηεηεο: α) ρνξήγεζε ησλ αδεηψλ θαηαζηεκάησλ β) έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ πξνζσπηθήο θαη νηθνγελεηαθήο
θαηάζηαζεο γ) έθδνζε βεβαηψζεσλ κφληκεο θαηνηθίαο δ) νπνηαδήπνηε άιιε αξκνδηφηεηα ηνπ κεηαβηβάζεη ν
δήκαξρνο
------------------------------------------------------------3

Γηα λεζησηηθέο δεκνηηθέο θνηλφηεηεο ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθ. Τεο παξ.3 ηνπ άξζ.2 ηνπ Ν.3852/10

Άξζξν 5
ύγθιεζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο
1. Τν ζπκβνχιην ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο ζπλεδξηάδεη χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ ππνρξεσηηθά
ηνπιάρηζηνλ κία (1) θνξά ην κήλα, αθφκα θαη αλ δελ ππάξρνπλ ζέκαηα γηα ζπδήηεζε ή κνλαδηθφ ζέκα είλαη ε
ελεκέξσζε ησλ δεκνηψλ επί ζεκάησλ ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο θαζψο θαη φηαλ ην απαηηνχλ νη ππνζέζεηο ηεο
δεκνηηθήο θνηλφηεηαο, θαηά ην άξζξν 88 ηνπ Ν.3852/2010 θαη ζε θαηεπείγνπζεο πεξηπηψζεηο, πνπ δηθαηνινγνχλ
ηελ άκεζε ζχγθιεζε.
2.
Ο πξφεδξνο θαιεί ην ζπκβνχιην ζε ζπλεδξίαζε κε γξαπηή πξφζθιεζε, ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη
νπσζδήπνηε ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη ν ηφπνο θαη ν ρξφλνο (εκεξνκελία θαη ψξα) πξαγκαηνπνίεζεο
ηεο ζπλεδξίαζεο. Ζ πξφζθιεζε κπνξεί λα γίλεη θαη ειεθηξνληθά. Ζ πξφζθιεζε δεκνζηεχεηαη ζην γξαθείν ηεο
δεκνηηθήο θνηλφηεηαο θαη επηδίδεηαη ζηνπο ζπκβνχινπο ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα ηεο
ζπλεδξίαζεο.
Σε θαηεπείγνπζεο πεξηπηψζεηο, ε πξφζθιεζε κπνξεί λα επηδνζεί ηελ εκέξα ηεο ζπλεδξίαζεο. Σε απηή
ηελ πεξίπησζε πξέπεη λα αλαθέξεηαη γηα πνην ιφγν ε ζπλεδξίαζε είλαη θαηεπείγνπζα. Πξηλ απφ ηε ζπδήηεζε ην
ζπκβνχιην απνθαίλεηαη γηα ην θαηεπείγνλ ησλ ζεκάησλ.

Ο ππόεδπορ αποζηέλλει γπαπηή ππόζκληζη με ηα θέμαηα ηηρ Ζμεπήζιαρ Γιάηαξηρ
και ζηοςρ Γημοηικούρ ςμβούλοςρ ηηρ Γημοηικήρ Δνόηηηαρ πος ανήκει η Γημοηική
Κοινόηηηα, και ζηοςρ επικεθαλήρ ηων παπαηάξεων ηος Γημοηικού ςμβοςλίος’
3.
Ο πξφεδξνο θαιεί επίζεο ην ζπκβνχιην κε γξαπηή αίηεζε, φπνηε ην δεηήζεη ην έλα ηξίην (1/3)
ηνπιάρηζηνλ ησλ θαηνίθσλ ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο. Σηελ αίηεζε αλαθέξνληαη ηα ζέκαηα πνπ ζα ζπδεηεζνχλ.
Δάλ ν πξφεδξνο δελ ζπγθαιέζεη ην ζπκβνχιην ην αξγφηεξν κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ παξαιαβή ηεο
αίηεζεο, ηφηε ζπλέξρεηαη κε πξφζθιεζε ηνπ ακέζσο επφκελνπ πιεηνςεθήζαληνο ζπκβνχινπ.
4.
Αλ ν πξφεδξνο ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο παξαιείπεη αδηθαηνιφγεηα επί δχν (2) ζπλερείο κήλεο ή δχν (2)
ζπλερείο θνξέο λα ζπγθαιέζεη ην ζπκβνχιην, κπνξεί λα ηεζεί ζε αξγία ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο λα ηηκσξεζεί κε
ηελ πνηλή ηεο έθπησζεο απφ ην αμίσκα ζχκθσλα κε ην άξζξν 234 ηνπ Ν.3852/2010.
Άξζξν 6
Λεηηνπξγία ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο - Σόπνο πλεδξίαζεο - Απαξηία - Λήςε Απνθάζεσλ ηνπ
πκβνπιίνπ
1. Οη ζπλεδξηάζεηο ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο είλαη δεκφζηεο θαη
γίλνληαη ζην γξαθείν απηήο ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ πξνέδξνπ ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο.
2. Τν ζπκβνχιην έρεη απαξηία φηαλ είλαη παξφληα ηα δχν ηξίηα (2/3) ησλ κειψλ ηνπ, ζηα νπνία ππνινγίδεηαη θαη ν
πξφεδξνο ηνπ.
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3. Ζ ιήςε ησλ απνθάζεσλ γίλεηαη κε θαλεξή ςεθνθνξία, γηα θάζε ζέκα μερσξηζηά, θαη κε ηελ απόιπηε
πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ, αλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ άιιε δηάηαμε. Σε πεξίπησζε ηζνςεθίαο επηθξαηεί ε
ςήθνο ηνπ πξνέδξνπ..
4.
Αλ θάπνην κέινο ηνπ ζπκβνπιίνπ αξλεζεί ηελ ςήθν ή δψζεη ιεπθφ, ζεσξείηαη σο παξφλ θαηά ηε
ζπλεδξίαζε θαη ε ςήθνο ηνπ ινγίδεηαη σο αξλεηηθή ςήθνο.
5.
Τα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο πνπ ήηαλ παξφληα θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο
θαη κε ηελ παξνπζία ηνπο ππήξμε απαξηία θαη αλ αθφκα απνρσξήζνπλ, ζεσξνχληαη σο παξφληα κέρξη ηε ιήμε
απηήο. Γηα ηε ιήςε απφθαζεο επί θάζε ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο ε απαηηνχκελε πιεηνςεθία δελ ππνινγίδεηαη επί
ησλ πξαγκαηηθά παξφλησλ κειψλ θαηά ηελ ςεθνθνξία, αιιά βάζεη ηνπ αξηζκνχ ησλ κειψλ πνπ απαηηνχληαη γηα
ηελ απαξηία.
Άξζξν 7
Πξαθηηθά πλεδξίαζεο - Γηαδηθαζία Τινπνίεζεο Απνθάζεσλ πκβνπιίνπ Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο
1. Σηε ζπλεδξίαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο ηεξνχληαη πξαθηηθά κε επζχλε ηνπ ππαιιήινπ ηνπ
δήκνπ, πνπ νξίδεηαη γηα ην ζθνπφ απηφ απφ ηνλ δήκαξρν. Τα πξαθηηθά γξάθνληαη ζε εηδηθφ βηβιίν αξηζκεκέλν
θαη κνλνγξακκέλν απφ δεκφζην ππάιιειν πνπ νξίδεη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο.
- Ο ππάιιεινο ηνπ δήκνπ θξαηεί παξάιιεια θαη πξφρεηξα ζπλνπηηθά πξαθηηθά, πνπ κνλνγξάθνληαη απφ φζνπο
ζπκκεηέρνπλ ζηε ζπλεδξίαζε.
- Σηα πξαθηηθά θαηαρσξίδνληαη νη απνθάζεηο ηνπ ζπκβνπιίνπ θαη ε γλψκε ηεο κεηνςεθίαο. Υπνγξάθνληαη απφ
φια ηα κέιε πνπ κεηέρνπλ ζηε ζπλεδξίαζε.
- Όηαλ έλαο ζχκβνπινο αξλείηαη λα ππνγξάςεη, ε άξλεζε θαη ε αηηία ηεο αλαθέξνληαη ζηα πξαθηηθά.
- Τα πξαθηηθά θάζε ζπλεδξίαζεο παίξλνπλ ηδηαίηεξν αχμνληα αξηζκφ. Με ηελ έλαξμε ηνπ λένπ έηνπο αξρίδεη θαη
λέα αξίζκεζε. Πξαθηηθφ ζπληάζζεηαη θαη φηαλ ε ζπλεδξίαζε καηαηψλεηαη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν.
- Οπνηνζδήπνηε ζχκβνπινο ην δεηήζεη, κπνξεί λα ιάβεη αληίγξαθα ησλ πξαθηηθψλ ή λα ιάβεη πιήξε γλψζε
απηψλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη δπζρεξήο ε έθδνζε αληηγξάθσλ. Τν ίδην δηθαίσκα έρεη θαη θάζε θάηνηθνο ή
δεκφηεο έρεη εηδηθφ έλλνκν ζπκθέξνλ σο πξνο ζπγθεθξηκέλν ζέκα πνπ απαζρφιεζε ηε ζπλεδξίαζε, αιιά θαη οι

επικεθαλήρ ηων παπαηάξεων, ειδικόηεπα όηαν κάποιερ παπαηάξειρ μποπεί να μην έσοςν Τοπικούρ
Σςμβούλοςρ ζηο ζςγκεκπιμένο Τοπικό Σςμβούλιο.
2.
Οη απνθάζεηο ηνπ ζπκβνπιίνπ κε ηηο νπνίεο δηαηππψλνληαη νη πξνηάζεηο γηα ηα ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο
ηνπο, δηαβηβάδνληαη ζηνλ δήκαξρν κέζα ζε πξνζεζκία νθηψ (8) εκεξψλ απφ ηε ζπλεδξίαζε. Ο δήκαξρνο
θξνληίδεη λα ηεζνχλ ακέζσο ππφςε ησλ αξκφδησλ νξγάλσλ ηνπ δήκνπ, ηα νπνία νθείινπλ λα ηηο κειεηήζνπλ θαη
λα ελεκεξψζνπλ ζρεηηθά γηα θάζε ζέκα ν ζπκβνχιην ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο κέζα ζε έλα (1) κήλα.
Τα αξκφδηα φξγαλα κπνξνχλ: α) λα επηζηξέςνπλ ηελ απφθαζε ζην ζπκβνχιην ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο
κε παξαηεξήζεηο γηα επαλεμέηαζε ηνπ ζέκαηνο, β) λα ηελ παξαπέκςνπλ ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην, γ) λα ηε
δηαβηβάζνπλ ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ γηα λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο.
Σε θάζε πεξίπησζε ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ δήκνπ νθείινπλ λα ελεκεξψλνπλ ηνλ πξφεδξν ηεο δεκνηηθήο
θνηλφηεηαο γηα ηα κέηξα πνπ παίξλνληαη γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ζεκάησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο απνθάζεηο
ηνπ ζπκβνπιίνπ απηήο.
Ο πξφεδξνο ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο, ζηνλ νπνίν θνηλνπνηνχληαη φιεο νη ελέξγεηεο,
πξάμεηο θαη παξαηεξήζεηο ησλ νξγάλσλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο απνθάζεηο γεληθά ηνπ
ζπκβνπιίνπ ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο, ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη ακέζσο ην ζπκβνχιην απηήο.
Σηα ζπκβνχιηα ησλ δεκνηηθψλ θνηλνηήησλ απνζηέιιεηαη αληίγξαθν ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηνπ δεκνηηθνχ
ζπκβνπιίνπ θαη ησλ απνθάζεσλ απηνχ θαη ησλ άιισλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηνπ Γήκνπ.
3.
Γηα ηε δεκνζίεπζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ ζπκβνπιίνπ δεκνηηθήο θνηλφηεηαο ηζρχεη φ,ηη θαη γη' απηέο ηνπ
δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη εηδηθφηεξα:
ηξεηο (3) εκέξεο κεηά ηε ζπλεδξίαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ δεκνηηθήο θνηλφηεηαο δεκνζηεχεηαη πίλαθαο ζηνλ νπνίν
ζεκεηψλνληαη ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ, ν αξηζκφο ησλ απνθάζεσλ θαη πεξίιεςε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο. Ο
πίλαθαο απηφο αλαξηάηαη ζην γξαθείν ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο. Γηα ηηο δεκνζηεχζεηο ζπληάζζεηαη απνδεηθηηθφ
απφ ηνλ αξκφδην ππάιιειν. Με θξνληίδα ηνπ πξνέδξνπ ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο νη απνθάζεηο ηνπ ζπκβνπιίνπ
δεκνηηθήο θνηλφηεηαο αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ
4.
Δηδηθά, νη απνθάζεηο ηεο πεξ. (γ) ηνπ άξζ. 83 παξ.1 ηνπ Ν. 3852/2010, πνπ αθνξνχλ πξνηάζεηο γηα
ρψξνπο ιεηηνπξγίαο ιατθψλ αγνξψλ, άζθεζεο ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ, ιεηηνπξγία εκπνξνπαλεγχξεσλ,
ρξηζηνπγελληάηηθσλ αγνξψλ θαη γεληθά ππαίζξησλ δξαζηεξηνηήησλ, απηέο ιακβάλνληαη κε ηελ απφιπηε
πιεηνςεθία ησλ κειψλ θαη απνζηέιινληαη ζηελ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο, πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθψζεη
εηζήγεζε πξνο ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην γηα έθδνζε ζρεηηθήο απφθαζεο 4 .
5.
Οη απνθάζεηο ηνπ ζπκβνπιίνπ δεκνηηθήο θνηλφηεηαο δελ απνζηέιινληαη ππνρξεσηηθά γηα έιεγρν
λνκηκφηεηαο ζηελ Απηνηειή Υπεξεζία Δπνπηείαο Ο.Τ.Α. Μπνξεί λα αθπξσζνχλ φκσο αλ θξηζνχλ παξάλνκεο
θαηά ηνλ απηεπάγγειην έιεγρν λνκηκφηεηαο, πνπ αζθεί ν Διεγθηήο Ννκηκφηεηαο. Οη απνθάζεηο φκσο ηνπ
ζπκβνπιίνπ δεκνηηθήο θνηλφηεηαο, πνπ εθδίδνληαη θαηά ηελ παξ. 9 ηνπ άξζ.83 ηνπ Ν.3852/10, χζηεξα απφ
κεηαβίβαζε δειαδή αξκνδηνηήησλ ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, απνζηέιινληαη ππνρξεσηηθά γηα έιεγρν

6

ΑΔΑ: 4Α3ΑΩΞΜ-9
λνκηκφηεηαο ζηελ Απηνηειή Υπεξεζία Δπνπηείαο Ο.Τ.Α., εθφζνλ αθνξνχλ: α) ηελ αλάζεζε έξγσλ, ππεξεζηψλ,
κειεηψλ θαη πξνκεζεηψλ, β) ηελ αγνξά θαη εθπνίεζε αθηλήησλ, γ) ηελ θήξπμε αλαγθαζηηθψλ απαιινηξηψζεσλ δ)
ηε ζχλαςε θάζε κνξθήο ζπκβάζεσλ, ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη εθείλεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ εηδηθέο
δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο Σπλνδεχνληαη απφ αληίγξαθν ηνπ απνδεηθηηθνχ δεκνζίεπζεο κέζα ζε
πξνζεζκία δεθαπέληε ( 15) εκεξψλ.
6.
Οη πξάμεηο ησλ ζπκβνπιίσλ ησλ δεκνηηθψλ θνηλνηήησλ πξνζβάιινληαη απφ νπνηνλδήπνηε έρεη έλλνκν
ζπκθέξνλ κε εηδηθή δηνηθεηηθή πξνζθπγή ελψπηνλ ηνπ Διεγθηή Ννκηκφηεηαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 227 ηνπ Ν.
3852/2010.
----------------------------------------------------------------4

Σε δήκνπο άλσ ησλ 10.000 θαηνίθσλ

Άξζξν 8
Πξνϋπνινγηζκόο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο - πκκεηνρή ηνπ πκβνπιίνπ ζηελ Καηάξηηζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ
θαη Σερληθνύ Πξνγξάκκαηνο.
1.
Κάζε έηνο ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην κε απφθαζή ηνπ θαζνξίδεη ην αλψηαην χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
εμφδσλ ηνπ επφκελνπ έηνπο ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο. Ζ απφθαζε απηή δηαβηβάδεηαη ζην ζπκβνχιην ηεο
δεκνηηθήο θνηλφηεηαο έσο ην ηέινο Ηνπλίνπ.
2.
Τν ζπκβνχιην ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο θαηαξηίδεη ζρέδην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηεο θνηλφηεηαο
γηα ην επφκελν νηθνλνκηθφ έηνο. Ο πξνυπνινγηζκφο δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη ην αλψηαην πνζφ πνπ
θαζνξίζηεθε, ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. Τν ζρέδην ζπλνδεχεηαη απφ αηηηνινγηθή έθζεζε, ε νπνία
πεξηέρεη αηηηνιφγεζε θάζε εγγξαθήο θαη απνζηέιιεηαη έγθαηξα ζηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή έσο ην ηέινο
Απγνχζηνπ.
3.
Ζ νηθνλνκηθή επηηξνπή εμεηάδεη: η. αλ νη ζπλνιηθέο δαπάλεο πνπ αλαγξάθνληαη ζην ζρέδην ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηεο θνηλφηεηαο ππεξβαίλνπλ ην αλψηαην πνζφ πνπ έρεη θαζνξηζηεί απφ ην δεκνηηθφ
ζπκβνχιην γηα θάζε δεκνηηθή θνηλφηεηα, ηη. αλ νη δαπάλεο αθνξνχλ ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ έρνπλ κεηαβηβαζηεί απφ
ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ζην ζπκβνχιην ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο θαη ηηη. αλ νη δαπάλεο είλαη λφκηκεο. Ζ
νηθνλνκηθή επηηξνπή δηαγξάθεη θάζε δαπάλε πνπ δελ ζπγθεληξψλεη ηηο πην πάλσ ππφ ζηνηρεία ηη. θαη ηηη.
πξνυπνζέζεηο θαη, ζε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηνπ πην πάλσ πνζνχ, πεξηθφπηεη ηα επί κέξνπο θνλδχιηα.
4.
Τν ζρέδην πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο, φπσο ηειηθά δηακνξθψλεηαη απφ ηελ
νηθνλνκηθή επηηξνπή, εληάζζεηαη ζην ζρέδην πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ.
5.
Τν ζρέδην πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο, αλ δελ θαηαξηηζηεί ή δελ ππνβιεζεί
εκπξφζεζκα ζηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή, θαηαξηίδεηαη απφ απηήλ.
6.
Τν ζπκβνχιην ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο κε απφθαζε, πνπ ιακβάλεη έλα κήλα ηνπιάρηζηνλ πξηλ ηελ
θαηάξηηζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ θαη ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ, εηζεγείηαη ζηελ εθηειεζηηθή επηηξνπή κε
ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο, αλάινγα κε ηνλ επείγνληα ραξαθηήξα ησλ αλαγθψλ ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηθέξεηάο ηνπ θαη
ηηο πξνηεξαηφηεηεο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηηο δξάζεηο πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ην επηρεηξεζηαθφ
πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ θαη ηα έξγα πνπ πξέπεη λα εθηειεζηνχλ.
7.
Σηελ ζπλεδξίαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο γηα ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ ηεο
πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, θαινχληαη νη θνηλσληθνί θνξείο ηεο
πεξηθέξεηαο ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιινπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο. Δάλ ην ζπκβνχιην ηεο
δεκνηηθήο θνηλφηεηαο δελ ππνβάιιεη εηζήγεζε εκπξφζεζκα ζηελ εθηειεζηηθή επηηξνπή, ην ζρέδην ηνπ
επηρεηξεζηαθνχ θαη ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ θαηαξηίδεηαη ρσξίο απηή.
Άξζξν 9
Τπνρξεώζεηο πκβνύισλ Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο
1.
Οη ζχκβνπινη ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο έρνπλ ππνρξέσζε λα κεηέρνπλ ζε φιεο ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ
ζπκβνπιίνπ, θαζψο θαη λα εθηεινχλ ηα ινηπά θαζήθνληά ηνπο, φπσο πξνβιέπεη ν λφκνο.
2.
Έρνπλ ππνρξέσζε, κέζα ζην πιαίζην ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, λα εθηεινχλ κε επηκέιεηα θάζε εξγαζία πνπ
ηνπο αλαζέηεη λφκηκα ην ζπκβνχιην.
3.
Ο ζχκβνπινο ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο εθθξάδεη ηε γλψκε ηνπ θαη ςεθίδεη θαηά ζπλείδεζε,
απνβιέπνληαο πάληνηε ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ ζπκθέξνληνο ηνπ ζπλφινπ ησλ θαηνίθσλ ηεο δεκνηηθήο
θνηλφηεηαο.
4.
Οη ζχκβνπινη ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο έρνπλ ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα θαζήθνληα ησλ δεκνηηθψλ
ζπκβνχισλ θαηά ην άξζξν 90 ηνπ Ν.3852/2010. Μεξηκλνχλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο γηα ηελ
ηήξεζε ησλ αξρψλ ηεο λνκηκφηεηαο, ηεο δηαθάλεηαο, ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο.
5.
Οη ζρεηηθέο δηαηάμεηο, γηα ηα θσιχκαηα ζπκκεηνρήο δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ
δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη ζηα ζπκβνχιηα ησλ δεκνηηθψλ θνηλνηήησλ θαη εηδηθφηεξα:
ζχκβνπινο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο δελ κπνξεί λα κεηάζρεη ζηε ζπδήηεζε ελφο ζέκαηνο ή ζηελ θαηάξηηζε
απνθάζεσο ηνπ ζπκβνπιίνπ εθφζνλ ν ίδηνο ή ζπγγελήο ηνπ έσο ην δεχηεξν βαζκφ εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο έρεη
πιηθφ ή εζηθφ ζπκθέξνλ.
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Σχκβνπινο πνπ, ελψ είρε θψιπκα, έιαβε κέξνο ζηε ζπλεδξίαζε δηαπξάηηεη ζνβαξή παξάβαζε
θαζήθνληνο θαη ηηκσξείηαη κε ηελ πνηλή ηεο αξγίαο, ζχκθσλα κε ηελ πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία, ελψ ε ζρεηηθή
απφθαζε είλαη εθ ηνπ λφκνπ άθπξε.
Οη ζχκβνπινη δεκνηηθήο θνηλφηεηαο νθείινπλ λα εμνθινχλ ηπρφλ νθεηιή πξνο ην δήκν, ηα λνκηθά ηνπ
πξφζσπα, ηε δεκνηηθή επηρείξεζε χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο θαη ηηο δεκνηηθέο θνηλσθειείο επηρεηξήζεηο, θαηά
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Ν. 3852/2010, κέζα ζε πξνζεζκία δχν (2) κελψλ αθφηνπ θαηέζηε νξηζηηθή ε
βεβαίσζε ηεο νθεηιήο θαη έιαβαλ γλψζε απηήο ή, ζε πεξίπησζε άζθεζεο έλδηθψλ βνεζεκάησλ, αθφηνπ
εθδφζεθε ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απφθαζε.
Σε ζχκβνπιν πνπ απνπζηάδεη αδηθαηνιφγεηα απφ ηξεηο (3) ζπλερείο ζπλεδξηάζεηο, κπνξεί λα επηβιεζεί
ζχκθσλα κε ην άξζξν 234 ηνπ Ν. 3852/2010, ε πεηζαξρηθή πνηλή ηεο αξγίαο θαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο ηεο
έθπησζεο.
Σχκβνπινο πνπ επηζπκεί λα κελ εθηειεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ γηα δηάζηεκα πνπ ππεξβαίλεη ηηο ηξηάληα
(30) εκέξεο, πξέπεη λα έρεη ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ ζπκβνπιίνπ.
Σε ζχκβνπιν πνπ δελ εθηειεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ γηα δηάζηεκα πνπ ππεξβαίλεη ηνπο ηξεηο (3) ζπλερείο
κήλεο, ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ ζπκβνπιίνπ, κπνξεί λα επηβιεζεί , ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 234 ηνπ Ν.
3852/2010, ε πεηζαξρηθή πνηλή ηεο αξγίαο ή ε πεηζαξρηθή πνηλή ηεο έθπησζεο κε απφθαζε ηνπ Διεγθηή
Ννκηκφηεηαο.
Ο πξφεδξνο ηνπ ζπκβνπιίνπ δεκνηηθήο θνηλφηεηαο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη γξαπηψο ηνλ Διεγθηή
Ννκηκφηεηαο γηα θάζε πεξίπησζή αδηθαηνιφγεηεο απνπζίαο ζπκβνχινπ ζε ηξεηο ζπλερείο ζπλεδξηάζεηο, θαζψο
θαη ζε θάζε πεξίπησζε κε εθηέιεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ζπκβνχινπ γηα δηάζηεκα κεγαιχηεξν απφ ηξεηο (3)
ζπλερείο κήλεο. Ζ παξάιεηςε απηήο ηεο ππνρξέσζεο απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ ζπκβνπιίνπ δεκνηηθήο θνηλφηεηαο
απνηειεί ζνβαξή παξάβαζε θαζήθνληνο θαη επηθέξεη ηηο αληίζηνηρεο ζπλέπεηεο.
Άξζξν 10
Γξαθείν Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο
Κάζε δεκνηηθή θνηλφηεηα δηαζέηεη δεκνηηθφ γξαθείν.
Τν δεκνηηθφ ζπκβνχιην θαζνξίδεη, κε ηελ ςήθηζε ηνπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Υπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ, ηηο
ππεξεζηαθέο κνλάδεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηηο δεκνηηθέο θνηλφηεηεο. Με απφθαζε ηνπ δεκάξρνπ, κεηά απφ
εηζήγεζε ηεο εθηειεζηηθήο επηηξνπήο, νξίδνληαη ππάιιεινη ηνπ δήκνπ γηα ηε γξακκαηεηαθή εμππεξέηεζε ησλ
ζπκβνπιίσλ ησλ δεκνηηθψλ θνηλνηήησλ θαζψο θαη γηα ηελ παξνρή «δηνηθεηηθήο βνήζεηαο» ησλ θαηνίθσλ θαη
δηαηίζεληαη θαηάιιεινη ρψξνη θαη εμνπιηζκφο γηα ηηο αλάγθεο ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο.
Άξζξν 11
Φήθηζε - Σξνπνπνίεζε Καλνληζκνύ - Δξκελεία Γηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνύ
Ζ ςήθηζε ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ γίλεηαη απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην.
Τν δεκνηηθφ ζπκβνχιην κε απφθαζή ηνπ κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη ηνλ παξφληα θαλνληζκφ, ηεξνπκέλσλ ησλ
εθάζηνηε ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ
Γηα νηηδήπνηε δελ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ παξφληα Καλνληζκφ εθαξκνγή έρνπλ νη δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο, ν
Κψδηθαο Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο φπσο ηζρχεη, ν Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη γεληθά
ε λνκνζεζία ζηελ νπνία ζηεξίρζεθε ε ζχληαμή ηνπ.
Άξζξν 12 Ηζρύο Καλνληζκνύ
Ο παξψλ Καλνληζκφο αξρίδεη λα ηζρχεη απφ ηελ εκεξνκελία ςήθηζήο ηνπ απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην.

Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμνληα αξηζκό 259/2011.
Αθνύ ηειείσζαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε.
Έηζη ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη όπσο παξαθάησ:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ Μ Δ Λ Ζ
Τπνγξαθή
Τπνγξαθέο
Αθξηβέο απόζπαζκα
Πνιύγπξνο 6-6-2011
Ο ΓΖΜΑΡΥΟ

ΑΣΔΡΗΟ ΕΧΓΡΑΦΟ
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