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Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

ΚΤΓΡΑ ΣΗ 30 ΜΑΡΣΗΟΤ 2011 

ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ: 114/2011                ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

Έγθξηζε θαλνληζκνχ Γηαβνχιεπζεο.  

ήκεξα Σεηάξηε 30 Μαξηίνπ  2011 θαη ψξα 19.00΄ ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γήκνπ 

θχδξαο, ζπλεδξίαζε δεκφζηα ην Γεκνηηθφ πκβνχιην θχδξαο, χζηεξα απφ έγγξαθε 

πξφζθιεζε αξηζκ. 4079/24-3-2011 ηεο πξνέδξνπ ηνπ, πνπ είρε δεκνζηεπζεί ζηνλ εηδηθφ 

ρψξν αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο θχδξαο θαη είρε επηδνζεί κε 

απνδεηθηηθφ ζε φινπο ηνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο θαη ζην Γήκαξρν, φπσο νξίδνπλ νη 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 95 ηνπ Ν. 3463/2006 (Γ.Κ.Κ.), γηα λα ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη 

απφθαζε ζην παξαπάλσ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ε πξφεδξνο δηαπίζησζε φηη ζε ζχλνιν 27 

δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ  ήηαλ: 

 Π Α Ρ Ο Ν Σ Δ   

1.Ηγλαηηάδνπ Αηθαηεξίλε (Πξφεδξνο) 

2.Βαζηιείνπ Φψηηνο (Αληηπξφεδξνο) 

3.Αιεμαλδξίδνπ Ραρήι (Γξακκαηέαο) 

4.Παπαδφπνπινο Θσκάο 

5.Πεληεξίδεο Αιέμηνο  

6.νπξνπηδίδεο ηπιηαλφο  

7.Θενδσξίδεο Ησάλλεο  

8.Καξαγηάλλεο Μηραήι  

        9.Κσζηφπνπινο Κσλ/λνο   

10.Μελάο ηπιηαλφο 

       11.Καιψζε Αηθαηεξίλε   

        12.Καξαζαββίδεο Λάδαξνο 

        13.Παπαδνπνχινπ Μαξία   

14.εκεξηζίδεο Θενθάλεο 

15. Κειεζίδεο Υξήζηνο 

16.Πνιπρξνληάδεο Γεκήηξηνο 

17.Κεξκαλίδεο Κσλ/λνο 

18.Σδακηδήο Ηνξδάλεο 

19. Κξεηίδνπ Δπθξνζχλε 

20. Μίκεο Γεκήηξηνο 

21. Καξαθειίδεο Γακηαλφο 

         

22.Ξαλζφπνπινο Υξήζηνο 

23.Αιαηδάο άββαο 

24.Παπαδφπνπινο Αλαζηάζηνο 

25.Καξξά Γεσξγία 

26.σηεξηάδεο Υαξάιακπνο Πξφεδξνο Γ.Κ. θχδξαο 

27.Ληάθνο Γαληήι                         ΄΄        Σ.Κ. Αλχδξνπ 

28.Γεξαληίδεο Υαξάιακπνο        ΄΄           ΄     Αξζελίνπ 

29.Μφθξεο Βαζίιεηνο                 ΄΄           ΄    Άζπξνπ 

30.Παζραιίδεο ηαχξνο              ΄΄           ΄   Γάθλεο 

31.Καξχπεο Μάξθνο                   ΄΄           ΄    Καιήο 

32.Υαηδεζηξαηήο Γεψξγηνο        ΄΄           ΄  Καιιίπνιεο  

33.Μελάο ηέξγηνο                     ΄΄            ΄  Καιπβίσλ  

34.Πεξπεξίδεο Παχινο               ΄΄           ΄ Κξαλέαο 

35.Υνπηνπξίδεο Δπζηάζηνο        ΄΄           ΄ Ληπνρσξίνπ 

36.Αβξακίδεο Υξήζηνο              ΄΄           ΄ Μαλδάινπ 

37.Μπαμεβάλεο Μηραήι           ΄΄          ΄   Μαπξνβνπλίνπ 

         38.Υξπζνπιίδεο Θεφδσξνο      ΄΄           ΄  Νέαο Εσήο 

         39.Σζέκπηεο Νηθεθφξνο           ΄΄           ΄  Πεηξαίαο 

         40.Γνχκνο Υξήζηνο                 ΄΄            ΄  Πξ. Ζιία 

         41.ηδεξφπνπινο Βαζίιεηνο    ΄΄             ΄    Ρηδνχ 

         42.Κνινβνχ Διπίδα                 ΄΄            ΄ εβαζηεηαλψλ      

               

             

                                                          Α Π Ο Ν Σ Δ  

1. Αλδξεάδεο Δπζηάζηνο 2. Καιατηδφγινπ Νηθφιανο 

            

                         

ηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξψλ θαη ν Κπξηάθνο Παπαδφπνπινο, ηαθηηθφο ππάιιεινο ηνπ 

Γήκνπ, γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ. 

ηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξψλ θαη ν Γήκαξρνο Υνίδεο Γεψξγηνο.  

Ζ πξφεδξνο χζηεξα απφ ηε δηαπίζησζε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία θάλεη ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξίαζεο θαη ηα κέιε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ αξρίδνπλ λα ζπδεηνχλ ην ζέκα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο.      

 

  

ΑΔΑ: 4Α37Ω12-Η



 

 

Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ε πξφεδξνο είπε φηη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 63 ηνπ Ν. 3852/2010,  νξίδεηαη φηη κία απφ ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο είλαη 

θαη ε εηζήγεζε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Καλνληζκνχ Γηαβνχιεπζεο. 

Ζ Γεκνηηθή Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο ε νπνία ζπγθξνηήζεθε κε ηελ αξ.70/2011 απφθαζε ηνπ 

Γεκνηηθνχ καο πκβνπιίνπ, απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν φξγαλν ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο 

πνιίηεο θαη ηνπο θνξείο ηνπ Γήκνπ καο.  

ηε ζπλέρεηα  έζεζε ππφςε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηελ αξηζ. 5/2011 απφθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο 

Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ, κε ηελ νπνία απηή εηζεγείηαη  ηνλ Καλνληζκφ Γηαβνχιεπζεο ηνπ Γήκνπ θχδξαο 

θαη θάιεζε ην ζπκβνχιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.. 

Σν ζπκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηεο πξνέδξνπ, είδε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ   Ν. 3852/2006 θαη ηελ παξαπάλσ απφθαζε, νκφθσλα 

Α   Π   Ο   Φ   Α        Η    Ε    Δ    Η 

 

ΔΓΚΡΗΝΔΗ ΣΟΝ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ ΓΖΜΟΤ ΚΤΓΡΑ Ω ΔΞΖ: 
 

 Άπθπο 1. 

ςγκπόηηζη - ύνθεζη ηηρ δημοηικήρ επιηποπήρ διαβούλεςζηρ 

1. ηνλ Γήκν θχδξαο ζπγθξνηήζεθε κε ηελ  αξηζ. 70/2011 απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ 

δεκνηηθή επηηξνπή δηαβνχιεπζεο, σο ζπκβνπιεπηηθφ φξγαλν ηνπ δήκνπ γηα ηελ ελαξκφληζε ησλ 

πνιηηηθψλ ηνπ δήκνπ κε ηηο ππάξρνπζεο θαη αλαδπφκελεο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ. 

2. Ζ δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηεο δεκνηηθήο επηηξνπήο δηαβνχιεπζεο δελ ππεξβαίλεη ηα δπφκηζη έηε. 

Δηδηθά γηα ηελ πεξίνδν 2011-2014, ε ζεηεία ηεο πξψηεο δεκνηηθήο επηηξνπήο δηαβνχιεπζεο δελ ζα 

ππεξβαίλεη ηα δχν έηε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 282 παξ. 16 ηνπ Ν. 3852/2010. 

3. Ζ δεκνηηθή επηηξνπή δηαβνχιεπζεο απνηειείηαη απφ 42 κέιε, ηα νπνία νξίδνληαη απφ ην νηθείν 

δεκνηηθφ ζπκβνχιην. Δμ απηψλ, ηα ηξία ηέηαξηα (3/4) είλαη εθπξφζσπνη θνξέσλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο 

θαη ην έλα ηέηαξην (1/4) δεκφηεο εγγεγξακκέλνη ζηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο. Μέινο ηεο επηηξνπήο 

είλαη επίζεο θαη ν δήκαξρνο ή ν νξηδφκελνο κε απφθαζε δεκάξρνπ αληηδήκαξρνο. 

4. Οη θνξείο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, νη νπνίνη εθπξνζσπνχληαη ζηελ επηηξνπή, πξέπεη λα έρνπλ ηελ 

έδξα ηνπο ή λα δηαζέηνπλ παξάξηεκα εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ δήκνπ θαη λα εκπίπηνπλ ζε κία 

ηνπιάρηζηνλ απφ ηηο εμήο θαηεγνξίεο: 

α) ηνπηθνί εκπνξηθνί θαη επαγγεικαηηθνί ζχιινγνη θαη νξγαλψζεηο 

β) επηζηεκνληθνί ζχιινγνη θαη θνξείο 

γ) ηνπηθέο νξγαλψζεηο εξγαδνκέλσλ θαη εξγνδνηψλ 

δ) ζχιινγνη εξγαδνκέλσλ ζην δήκν θαη ηα λνκηθά ηνπ πξφζσπα 

ε) ελψζεηο θαη ζχιινγνη γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ 

ζη) ηνπηθά ζπκβνχιηα λέσλ 

δ) αζιεηηθνί ζχιινγνη θαη θνξείο 

ε) πνιηηηζηηθνί θαη εμσξατζηηθνί ζχιινγνη 

ζ) ζχιινγνη θαη θνξείο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο 

η) ζξεζθεπηηθνί θαη πλεπκαηηθνί ζχιινγνη θαη θνξείο 

ηα) ηδξχκαηα θαη θνξείο εηδηθήο αγσγήο θαη ζχιινγνη αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο 

ηβ) εζεινληηθέο νξγαλψζεηο, κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο, ινηπέο θηλήζεηο πνιηηψλ θαη άιινη θνξείο 

ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ. 

Οη θνξείο απηνί πξέπεη αθελφο λα είλαη ελεξγνί (λα έρνπλ αλαπηχμεη ζπλαθή κε ην αληηθείκελφ ηνπο 

δξαζηεξηφηεηα θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία) θαη αθεηέξνπ λα έρνπλ ζπζηαζεί ηνπιάρηζηνλ έλα έηνο 

πξηλ απφ ηελ είζνδφ ηνπο ζηελ επηηξνπή δηαβνχιεπζεο. 

5. Ζ ζπκκεηνρή ζηελ επηηξνπή είλαη εζεινληηθή θαη άκηζζε. 

 

 

ΑΔΑ: 4Α37Ω12-Η



 
 

 

 

Άπθπο 2.  

Οπιζμόρ μελών 

1. Ζ επηινγή ησλ κειψλ γίλεηαη ζηελ βάζε ηεο επξχηεξεο δπλαηήο εθπξνζψπεζεο ησλ ζεκαηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ πξνθεηκέλνπ γηα θνξείο θαη ηεο αλαινγηθήο εθπξνζψπεζεο γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ, 

πξνθεηκέλνπ γηα δεκφηεο. Γελ κπνξνχλ λα επηιεγνχλ σο κέιε ηεο επηηξνπήο δηαβνχιεπζεο, πιελ ηνπ 

πξνέδξνπ, αηξεηνί ηνπ δήκνπ, ηεο νηθείαο πεξηθέξεηαο ή κέιε ησλ δηνηθήζεσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ 

δήκνπ ή ηεο νηθείαο πεξηθέξεηαο. 

2. Γηα θάζε ηαθηηθφ κέινο ηεο επηηξνπήο, είηε απηφ εθπξνζσπεί θνξέα ή θαηεγνξία θνξέσλ είηε κηα 

δεκνηηθή ελφηεηα (δεκνηηθφ δηακέξηζκα, ελνξία, δεκνηηθή θνηλφηεηα ή ηνπηθή θνηλφηεηα),   νξίδεηαη  

έλα  (1)   αλαπιεξσκαηηθφ   κέινο.   Ζ  ηδηφηεηα  ηνπ  ηαθηηθνχ  ή αλαπιεξσκαηηθνχ κέινπο ηζρχεη απφ 

ηελ ζηηγκή ηεο απνδνρήο ηεο απφ ηα ζπγθεθξηκέλα πξφζσπα. 

3. Ο νξηζκφο ησλ ηαθηηθψλ θαη αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ κεηαμχ ησλ εθπξνζψπσλ ησλ θνξέσλ 

γίλεηαη κε ηελ αθφινπζε δηαδηθαζία: 

α. Σν πξνεδξείν ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ζπλεπηθνπξνχκελν απφ ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο, 

πξνζθαιεί κε θάζε πξφζθνξν κέζν φινπο ηνπο θνξείο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, νη νπνίνη εκπίπηνπλ ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ σο άλσ άξζξνπ 1, παξαγξ. 4, φπσο εθδειψζνπλ εληφο πέληε (5) εκεξψλ ην ελδηαθέξνλ 

ηνπο γηα ηελ ζπκκεηνρή θαη εθπξνζψπεζή ηνπο ζηελ επηηξνπή δηαβνχιεπζεο. 

β. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, νη ελδηαθεξφκελνη θνξείο θαηαζέηνπλ ζην πξνεδξείν ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ 

ηα αλαγθαία απνδεηθηηθά ζηνηρεία δξαζηεξηφηεηαο θαη ρξφλνπ δξαζηεξηφηεηαο, θαζψο θαη ην φλνκα ηνπ 

ηαθηηθνχ θαη αλαπιεξσκαηηθνχ εθπξνζψπνπ ηνπο ζηελ επηηξνπή, ππνδεηθλχνληαο ηαπηνρξφλσο θαη ηελ 

θαηεγνξία ζηελ νπνία εκπίπηνπλ. Με επζχλε ηνπ πξνέδξνπ, απηά ειέγρνληαη θαη θαηαξηίδεηαη ν 

πίλαθαο ησλ ππνςεθίσλ κειψλ ηεο επηηξνπήο θαηά θαηεγνξία θνξέσλ. 

γ. Δάλ νη αηηεζέληεο θνξείο πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο δελ ππεξβαίλνπλ ζπλνιηθά ηνλ κέγηζην 

πιεζηθφ αξηζκφ θνξέσλ ζηελ επηηξνπή, ηφηε φινη νη εθπξφζσπνί ηνπο γίλνληαη δεθηνί σο ηαθηηθά κέιε. 

δ. Δάλ ηνπο ππεξβαίλνπλ, ν νξηζκφο ησλ εθπξνζψπσλ ηνπο γίλεηαη κε θξηηήξηα αθελφο δηαζθάιηζεο ηεο 

εθπξνζψπεζεο θάζε θαηεγνξίαο θνξέσλ κε έλα ηνπιάρηζηνλ άηνκν θαη αθεηέξνπ αλαινγηθήο 

θαηαλνκήο ησλ ππνινίπσλ ζέζεσλ βάζεη ηνπ πιήζνπο θάζε θαηεγνξίαο θνξέσλ ζην ζχλνιν ηνπ δήκνπ. 

Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη ε αθφινπζε: 

1.   Αξρηθά ππνινγίδεηαη ν ζπληειεζηήο ζπκκεηνρήο θάζε θαηεγνξίαο θνξέσλ ζηελ επηηξνπή σο ην 

πειίθν ηεο δηαίξεζεο ηνπ πιεζηθνχ αξηζκνχ ησλ θνξέσλ αλά θαηεγνξία κε ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ 

θνξέσλ ηνπ δήκνπ, νη νπνίνη είλαη ππνςεθία κέιε. Αθνινχζσο, πνιιαπιαζηάδνληαο ηνλ ζπληειεζηή 

απηφ κε ηνλ κέγηζην αξηζκφ ησλ θνξέσλ ζηελ επηηξνπή δηαβνχιεπζεο (πνπ είλαη 37), πξνθχπηεη ην 

απφιπην πιήζνο ησλ εθπξνζψπσλ θνξέσλ αλά θαηεγνξία πνπ ζα είλαη κέιε ηεο επηηξνπήο. ε 

πεξίπησζε πνπ ην άζξνηζκα ησλ αθέξαησλ κεξψλ ησλ γηλνκέλσλ είλαη κηθξφηεξν ηνπ ηξηάληα επηά 

(37), ε ηειηθή θαηαλνκή γίλεηαη εμαζθαιίδνληαο αξρηθά ηελ χπαξμε εθπξνζψπνπ απφ θάζε θαηεγνξία 

θαη αθνινχζσο ιακβάλνληαο ππφςε ηα κεγαιχηεξα δεθαδηθά κέξε ησλ γηλνκέλσλ. 

2. Γεδνκέλνπ πιένλ ηνπ πιήζνπο ησλ εθπξνζψπσλ αλά θαηεγνξία θνξέσλ,  νη ππνςήθηνη θνξείο 

αλά θαηεγνξία (ή ηπρφλ δεπηεξνβάζκην φξγαλφ ηνπο) επηιέγνπλ εληφο δχν εκεξψλ κφλνη ηνπο ηα 

ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά κέιε πνπ ζα ηνπο εθπξνζσπήζνπλ θαη αλαθνηλψλνπλ ηελ επηινγή ηνπο 

ζηνλ πξφεδξν ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 

3. Αλ θάπνηνο εθ ησλ θνξέσλ απηψλ δειψζεη ζην πξνεδξείν φηη δηαθσλεί κε ηελ δηαδηθαζία πνπ ζα 

επηιέμνπλ νη ππφινηπνη θνξείο ηεο θαηεγνξίαο ηνπ γηα ηελ κεηαμχ ηνπο επηινγή ησλ εθπξνζψπσλ ηνπο, 

ηφηε ν πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ δηελεξγεί δεκφζηα θιήξσζε, απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ ηα 

ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά κέιε ησλ θαηεγνξηψλ πνπ δελ φξηζαλ εθπξνζψπνπο. 

Ο νξηζκφο ησλ ηαθηηθψλ θαη αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ κεηαμχ ησλ δεκνηψλ γίλεηαη κε ηελ αθφινπζε 

δηαδηθαζία: 

α. Ο αξηζκφο ησλ δεκνηψλ - κειψλ ηεο επηηξνπήο ππνινγίδεηαη, κέρξη ζπκπιεξψζεσο ηνπ κέγηζηνπ 

δπλαηνχ αξηζκνχ ηνπο (12), δηαηξψληαο ηνλ αξηζκφ ησλ εθπξνζψπσλ θνξέσλ - κειψλ δηά ηνπ ηξία (3) 

θαη ζηξνγγπινπνηψληαο ζην ήκηζπ ηεο κνλάδαο, ζχκθσλα κε ηελ αθφινπζε δηαδηθαζία. 
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β. Αξρηθά ππνινγίδεηαη ν ζπληειεζηήο ζπκκεηνρήο ηεο θάζε γεσγξαθηθήο πεξηνρήο (δεκνηηθφ 

δηακέξηζκα, ελνξία, δεκνηηθή θνηλφηεηα ή ηνπηθή θνηλφηεηα) κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ εγγεγξακκέλσλ 

ζηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο θαηά ηηο ηειεπηαίεο εθινγέο. Πνιιαπιαζηάδνληαο απηνχο ηνπο 

ζπληειεζηέο ζπκκεηνρήο κε ηνλ αξηζκφ ησλ δεκνηψλ - κειψλ πνπ πξνέθπςε απφ ην πξνεγνχκελν 

εδάθην 4.α, πξνθχπηεη ε θαηαλνκή ησλ κειψλ θαηά πεξηνρή, θαη' αλαινγία κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ 

παξάγξαθν 3.δ.1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

γ. Σν πξνεδξείν ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ δηελεξγεί ελ ζπλερεία θιήξσζε κεηαμχ ησλ αηφκσλ πνπ 

είλαη εγγεγξακκέλνη ζηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο θάζε δεκνηηθνχ δηακεξίζκαηνο, ελνξίαο θαη 

δεκνηηθήο ή ηνπηθήο θνηλφηεηαο. 

δ. Με βάζε ηελ ζεηξά θιήξσζεο θαηά πεξηνρή, ζπληάζζεηαη έλαο θαηάινγνο αηφκσλ, ηα νπνία, εληφο 

δχν (2) εκεξψλ θαη κε επζχλε ηνπ πξνεδξείνπ ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ελεκεξψλνληαη θαη 

γλσζηνπνηνχλ ηελ πξφζεζή ηνπο λα απνδερζνχλ ή κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ηεο επηηξνπήο. Ζ 

δηαδηθαζία απηή νινθιεξψλεηαη φηαλ θαιπθζνχλ φιεο νη πξνβιεπφκελεο ζέζεηο ηεο επηηξνπήο ή φηαλ 

εμαληιεζεί ην ζχλνιν ηνπ αξηζκνχ ησλ θιεξσζέλησλ. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, νη θελέο ζέζεηο ηεο 

επηηξνπήο δελ ζπκπιεξψλνληαη. 

Έλα παξάδεηγκα ηνπ ηξφπνπ ππνινγηζκνχ ηνπ αλά θαηεγνξία αξηζκνχ θνξέσλ ππάξρεη ζην Παξάξηεκα 

πνπ ζπλνδεχεη ηνλ παξφληα θαλνληζκφ. 

Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ είλαη θαιφ ην πιήζνο ησλ θιεξσζέλησλ λα είλαη ηξηπιάζην ή ηεηξαπιάζην ησλ 

πξνβιεπνκέλσλ ζέζεσλ ηεο επηηξνπήο. 

5. Αθνχ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία, κε επζχλε ηνπ πξνεδξείνπ θαηαξηίδεηαη ν ηειηθφο θαηάινγνο 

ησλ κειψλ ηεο επηηξνπήο, επηθπξψλεηαη απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην θαη αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

δηαβνχιεπζεο θαη ηνπ δήκνπ. 

6. Πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλεηαη ε  ζπκκεηνρή πεξηζζφηεξσλ πνιηηψλ θαη ε  έθθξαζε 

δηαθνξεηηθψλ   απφςεσλ,   ηα   κέιε   ηεο   επηηξνπήο   δελ   κπνξνχλ  λα   ζεηεχζνπλ   ζε πεξηζζφηεξεο 

απφ δχν δηαδνρηθέο ζεηείεο. 

7. ε φιεο ηηο θάζεηο ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο ηνπ παξφληνο άξζξνπ παξεπξίζθνληαη ηα κέιε   ηνπ   

πξνεδξείνπ   ηνπ   δεκνηηθνχ   ζπκβνπιίνπ   θαη εθπξφζσπνη   απφ   φιεο   ηηο παξαηάμεηο, θαζψο θαη 

ηπρφλ ελδηαθεξφκελνη πνιίηεο. 

 

Άπθπο 3. 

Έπγο - Απμοδιόηηηερ 

1. Σν   έξγν  ηεο   επηηξνπήο  ππεξεηεί  ηνπο   ζθνπνχο  ηνπ  λένπ   ζεζκνχ ηεο   δεκνηηθήο 

δηαβνχιεπζεο θαη εληάζζεηαη ζην πιαίζην ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηεο δηαδηθαζίαο ηεο, φπσο απηέο 

πεξηγξάθνληαη ζηνλ ζρεηηθφ νδεγφ δεκνηηθήο δηαβνχιεπζεο. 

2. Δηδηθφηεξα, ε επηηξνπή δεκνηηθήο δηαβνχιεπζεο έρεη ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: 

α) Γλσκνδνηεί ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ζρεηηθά κε ηα αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα θαη ηα πξνγξάκκαηα 

δξάζεο ηνπ δήκνπ, ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα θαη ην ηερληθφ πξφγξακκα ηνπ δήκνπ. 

β) Γλσκνδνηεί γηα ζέκαηα γεληθφηεξνπ ηνπηθνχ ελδηαθέξνληνο, πνπ παξαπέκπνληαη ζε απηή απφ ην 

δεκνηηθφ ζπκβνχιην ή ηνλ δήκαξρν. 

γ) Δμεηάδεη ηα ηνπηθά πξνβιήκαηα θαη ηηο αλαπηπμηαθέο δπλαηφηεηεο ηνπ δήκνπ θαη δηαηππψλεη γλψκε 

γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ απηψλ. 

δ) Γηαηππψλεη παξαηεξήζεηο επί ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ θαλνληζηηθνχ ραξαθηήξα απνθάζεσλ, νη νπνίεο 

εθδίδνληαη ζην πιαίζην ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Κ.Γ.Κ. 

Άξζξν 4. 

χγθιεζε ηεο δεκνηηθήο επηηξνπήο δηαβνχιεπζεο 

1. Σσλ εξγαζηψλ ηεο επηηξνπήο πξνεδξεχεη ν δήκαξρνο ή ν αληηδήκαξρνο πνπ νξίδεη ν δήκαξρνο κε 

απφθαζή ηνπ, ε νπνία δεκνζηεχεηαη θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ. 

2. Ζ δεκνηηθή επηηξνπή δηαβνχιεπζεο ζπλεδξηάδεη δεκφζηα,  κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ 

ηεο: 

α) ππνρξεσηηθά κηα θνξά ην ρξφλν, πξηλ απφ ηε ζχληαμε ησλ πξνζρεδίσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ 

εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο, 
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β) ηνπιάρηζηνλ κία θνξά θάζε ηξεηο (3) κήλεο, γηα άιια ζέκαηα πνπ έρνπλ ηεζεί ππφ δηαβνχιεπζε απφ 

ην Γεκνηηθφ ζπκβνχιην θαη ηελ Γεκνηηθή Αξρή θαη εηζάγνληαη ζηελ επηηξνπή πξνο ζπδήηεζε θαη 

γλσκνδφηεζε, 

γ) φπνηε ην δεηήζεη ην έλα ηξίην (1/3) ηνπιάρηζηνλ ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηεο κε γξαπηή 

αίηεζε, φπνπ αλαθέξνληαη ηα πξνο ζπδήηεζε ζέκαηα θαη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο, πνπ ππέβαιιαλ ηελ 

αίηεζε θαη εηζεγνχληαη ηα ζέκαηα, 

δ) φπνηε ππάξρνπλ θαηεπείγνπζεο πεξηπηψζεηο, νη νπνίεο δηθαηνινγνχλ ηελ άκεζε ζχγθιεζε ηεο 

επηηξνπήο. 

3. Ζ πξφζθιεζε θνηλνπνηείηαη ζηα κέιε ηεο επηηξνπήο (ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά) κε έληππν, 

ειεθηξνληθφ ή θάζε άιιν πξφζθνξν κέζν, επηά (7) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηε ζπλεδξίαζε. 

Πεξηιακβάλεη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε, ηνλ ηφπν, ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ψξα ηεο ζπλεδξίαζεο θαη 

ζπλνδεχεηαη απφ εηζεγήζεηο επί ησλ ππφ ζπδήηεζε  ζεκάησλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ παξφληνο 

θαλνληζκνχ. Ζ πξφζθιεζε δεκνζηεχεηαη επίζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ θαη ηεο δηαβνχιεπζεο. 

4. ηηο θαηεπείγνπζεο πεξηπηψζεηο ε πξφζθιεζε κπνξεί λα γλσζηνπνηεζεί ή λα επηδνζεί ηελ εκέξα 

ηεο ζπλεδξίαζεο θαη αλαθέξεη ηνλ ιφγν ηεο ζπλεδξίαζεο. Πξηλ απφ ηε ζπδήηεζε, ε επηηξνπή 

απνθαίλεηαη γηα ην θαηεπείγνλ ησλ ζεκάησλ. 

5. ε πεξίπησζε  απνπζίαο ή θσιχκαηνο ηαθηηθνχ  κέινπο γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ  ζε 

πξνγξακκαηηζκέλε   ζπλεδξίαζε,   νθείιεη  λα   ελεκεξψζεη   έγθαηξα  ηνλ πξφεδξν ηεο επηηξνπήο, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζθιεζεί θαηλά ζπκκεηάζρεη ην αλαπιεξσκαηηθφ κέινο. 

6. ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο επηηξνπήο είλαη δπλαηφ λα θαινχληαη λα ζπκκεηέρνπλ ρσξίο δηθαίσκα 

ςήθνπ θαη νη εμήο: ν πξφεδξνο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, νη επηθεθαιήο ησλ δεκνηηθψλ   παξαηάμεσλ   

πνπ   εθπξνζσπνχληαη   ζην   δεκνηηθφ   ζπκβνχιην θαη θαηά πεξίπησζε, εθπξφζσπνη αξκφδησλ 

θξαηηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ  αξρψλ,  θαζψο θαη εθπξφζσπνη ηνπηθψλ νξγαλψζεσλ πνιηηηθψλ 

θνκκάησλ. 

7. Έλα ζέκα κπνξεί λα επαλεηζαρζεί ζηελ επηηξνπή πξνο ζπδήηεζε αθνχ παξέιζνπλ έμη (6)κήλεο 

ηνπιάρηζηνλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηελ πξνεγνχκελε θνξά πνπ ην ζέκα απηφ ηέζεθε ζε 

δηαβνχιεπζε. 

 

Άπθπο 5. 

Σόπορ ζςνεδπίαζηρ - Απαπηία - Γικαιώμαηα και ςποσπεώζειρ μελών - Γημοζιόηηηα 

1. Οη ζπλεδξηάζεηο ηεο επηηξνπήο δηαβνχιεπζεο είλαη δεκφζηεο θαη πξαγκαηνπνηνχληαη ζην θηίξην, 

πνπ βξίζθεηαη επί ηεο νδνχ εληφο ησλ νξίσλ ηνπ δήκνπ. 

2. Δίλαη φκσο δπλαηφ ε επηηξνπή δηαβνχιεπζεο λα απνθαζίζεη, κε εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο θαη 

πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηεο, ηελ δηεμαγσγή θάπνησλ ζπλεδξηάζεψλ ηεο ζε δηαθνξεηηθέο 

πεξηνρέο ηνπ  δήκνπ ή  ζε άιιν, θαηάιιειν γηα ηελ εθάζηνηε πεξίζηαζε, νίθεκα εληφο ησλ νξίσλ ηνπ 

δήκνπ. 

3. Ζ   δεκνηηθή    επηηξνπή    δηαβνχιεπζεο   ζπλεδξηάδεη   λφκηκα   εθφζνλ   έρεη   απαξηία. 

Πξνυπφζεζε ηεο απαξηίαο είλαη λα έρνπλ θιεζεί λφκηκα, έγθαηξα θαη θαλνληθά φια ηα κέιε ηνπ 

νξγάλνπ γηα λα κεηάζρνπλ ζηε ζπλεδξίαζε. Ζ έιιεηςε ή ε κε έγθαηξε θιήζε ζεξαπεχνληαη κφλνλ κε 

ηελ πξνζέιεπζε θαη ηε ζπκκεηνρή ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ κε θιεζέληνο. 

4. Ζ δεκνηηθή επηηξνπή δηαβνχιεπζεο έρεη απαξηία φηαλ ηα παξφληα είλαη πεξηζζφηεξα απφ ηα 

απφληα κέιε ηεο. 

5. ε πεξίπησζε έιιεηςεο απαξηίαο, ε ζπλεδξίαζε επαλαιακβάλεηαη ηελ ακέζσο επφκελε εξγάζηκε 

εκέξα, νπφηε ζεσξείηαη ζε θάζε πεξίπησζε φηη πθίζηαηαη απαξηία. 

6. Ο πξφεδξνο ηεο δεκνηηθήο επηηξνπήο δηαβνχιεπζεο θεξχζζεη ηελ έλαξμε θαη ηελ ιήμε ησλ 

εξγαζηψλ ηεο, ηηο νπνίεο θαη δηεπζχλεη, θξνληίδνληαο λα ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ 

νκαιή δηεμαγσγή ηεο. Έρεη επίζεο ηελ επζχλε ηήξεζεο ησλ πξαθηηθψλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ. Ζ 

αδηθαηνιφγεηε παξάιεηςε ηνπ πξνέδξνπ λα ζπγθαιέζεη γηα δχν (2) ζπλερφκελεο θνξέο ηελ επηηξνπή 

δηαβνχιεπζεο απνηειεί ζνβαξή παξάιεηςε θαζήθνληνο. Σνλ πξφεδξν είλαη δπλαηφ λα επηθνπξεί ζηα 

θαζήθνληά ηνπ ηξηκειήο γξακκαηεία πνπ εθιέγεηαη απφ ηα κέιε ηεο επηηξνπήο. 

7. Σα κέιε ηεο επηηξνπήο νθείινπλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ επηηπρία ηνπ ζθνπνχ ηεο επηηξνπήο 

δηαβνχιεπζεο θαη λα κεηέρνπλ ηφζν ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο επηηξνπήο, φζν θαη ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ 
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πξνεγνχληαη απηήο. ε πεξίπησζε αδηθαηνιφγεηεο απνπζίαο ηαθηηθνχ κέινπο   απφ  ηξεηο  (3)   

ζπλεδξηάζεηο  ηεο   επηηξνπήο  δηαβνχιεπζεο  ελεκεξψλεηαη  ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, ν Πξφεδξνο ηνπ 

νπνίνπ πξνβαίλεη ζηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ κε αλαπιεξσκαηηθφ κέινο, κε ζρεηηθή πξάμε. Αλ πξφθεηηαη 

γηα ηαθηηθφ κέινο, ζα πξέπεη ε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ λα είλαη κε πιεηνςεθία δχν ηξίησλ 

ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ. 

8. Σα κέιε ηεο επηηξνπήο νθείινπλ λα ζπκπεξηθέξνληαη κε εππξέπεηα θαη ζεβαζκφ πξνο ηνπο άιινπο 

ζηελ δηάξθεηα ησλ ζπλεδξηάζεσλ. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ν πξφεδξνο θαιεί ηνλ εθηξεπφκελν λα 

αλαθαιέζεη θαη, ζε πεξίπησζε άξλεζήο ηνπ, ηνπ αθαηξεί ηνλ ιφγν. 

9. Σα κέιε έρνπλ ην δηθαίσκα ηεο θαηά ζπλείδεζε γλψκεο θαη ςήθνπ. Γηθαηνχληαη επίζεο 

πξφζβαζεο ζηα πξαθηηθά θαη ηα πιηθά ησλ πξνεγνχκελσλ ζπλεδξηάζεσλ, ησλ έσο ηφηε θάζεσλ ηεο 

δηαδηθαζίαο δηαβνχιεπζεο, αιιά θαη ζρεηηθψλ απνθάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνπ 

Γεκάξρνπ. 

10. Ζ ιεηηνπξγία ηεο επηηξνπήο δηαβνχιεπζεο έρεη δεκφζην ραξαθηήξα, αλάινγν κε εθείλν ηνπ 

δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Ο πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο κπνξεί λα δίλεη ηνλ ιφγν ζε παξηζηάκελνπο, ηδίσο 

εάλ πξφθεηηαη γηα εθπξνζψπνπο θνξέσλ θαη δεκφηεο πνπ έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε νκάδεο εξγαζίαο ηεο 

δηαβνχιεπζεο. Οη ελδηαθεξφκελνη ελεκεξψλνληαη κε δηθή   ηνπο   θξνληίδα   απφ   ηελ   αλάξηεζε   ηεο   

πξφζθιεζεο   ζηελ   ηζηνζειίδα   ηεο δηαβνχιεπζεο θαη ηνπ δήκνπ. 

11. Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο επηηξνπήο, νη παξεπξηζθφκελνη ζην αθξναηήξην δελ 

επηηξέπεηαη λα δπζρεξαίλνπλ ή λα παξαθσιχνπλ ηηο εξγαζίεο ηεο.  ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο,   ν   

πξφεδξνο   κπνξεί  θαηφπηλ   ζπζηάζεσο  λα   απνβάιιεη   νπνηνλδήπνηε δηαηαξάζζεη ή παξαθσιχεη ηελ 

ζπλεδξίαζε ή αθφκε θαη λα δηαηάμεη ηελ εθθέλσζε ηεο αίζνπζαο απφ ην αθξναηήξην ή ηελ δηαθνπή ηεο 

ζπλεδξίαζεο. 

12. Σέινο,   παξέρνληαη   δηεπθνιχλζεηο   ζηνπο   δεκνζηνγξάθνπο   θαη   ηα   κέζα   καδηθήο 

ελεκέξσζεο. 

 

Άπθπο 6. 

Γιαδικαζία λειηοςπγίαρ -Λήτη αποθάζευν 

1. ηελ δηάζεζε ηεο επηηξνπήο ηίζεληαη ζχληνκεο εηζεγήζεηο θαη άιια πιηθά ηεθκεξίσζεο. Οη ζχληνκεο 

εηζεγήζεηο, ηηο νπνίεο θάλνπλ κέιε ηεο επηηξνπήο πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ πξφεδξφ ηεο ή κέιε ηνπ 

δηαβηβάδνληνο νξγάλνπ (δεκνηηθφ ζπκβνχιην, δεκνηηθέο επηηξνπέο, ζπκβνχιηα δεκνηηθψλ ή ηνπηθψλ 

θνηλνηήησλ), αλαθέξνληαη ζην ζθεπηηθφ ηνπ εηζαγφκελνπ δεηήκαηνο, ζηε δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο πνπ 

αθνινπζήζεθε θαη ζηηο δηαθνξεηηθέο απφςεηο πνπ εθθξάζηεθαλ. 

2. Σα ινηπά πιηθά ηεθκεξίσζεο πεξηιακβάλνπλ παξάγσγα νκάδσλ εξγαζίαο κειψλ ηεο επηηξνπήο, 

παξαηεξήζεηο δεκνηψλ ή θαηνίθσλ ζε δεκφζηα ειεθηξνληθή δηαβνχιεπζε, ζρεηηθέο κειέηεο θιπ. Σα 

πιηθά απηά είηε έρνπλ πξνθχςεη απφ πξνεγνχκελεο δηαδηθαζίεο δηαβνχιεπζεο  είηε  δηαβηβάδνληαη απ'   

επζείαο  απφ ην  δεκνηηθφ  ζπκβνχιην θαη ηελ δεκνηηθή αξρή, σο ζρέδηα πξνο εμέηαζε θαη δηεξεχλεζε. 

3. Ζ επηηξνπή δηαηππψλεη ηε γλψκε ηεο κεηά απφ ζρεηηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο, ηα  

νπνία ηάζζνληαη ππέξ   κίαο  ή   άιιεο  δηακνξθσζείζαο  εηζήγεζεο  ζπλνιηθά  θαη ηνπνζεηνχληαη ππέξ 

ή θαηά ησλ πξνηαζεηζψλ ηξνπνπνηήζεσλ ή πξνζζεθψλ. 

4. Οη  απνθάζεηο  ηεο   επηηξνπήο  ιακβάλνληαη   κε   θαλεξή   ςεθνθνξία  γηα  θάζε   ζέκα 

μερσξηζηά, θαηά ηελ νπνία θαινχληαη ηα κέιε ηεο νλνκαζηηθά θαη ηάζζνληαη ππέξ ή θαηά. 

Γλσκνδνηήζεηο ή άιιεο απνθάζεηο ηεο επηηξνπήο, πνπ ιακβάλνληαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία φπνπ δελ ην 

επηηάζζεη ν λφκνο, είλαη άθπξεο. 

5. Σα κέιε ηεο επηηξνπήο έρνπλ ην δηθαίσκα λα ζέζνπλ δήηεκα δηαδηθαζίαο, εάλ πηζηεχνπλ φηη 

ππάξρεη δήηεκα πιεξφηεηαο ή αθξίβεηαο ησλ ζηνηρείσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ επηηξνπή ή εάλ, θαηά 

ηελ γλψκε ηνπο, παξαβηάδεηαη ν θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο απφ ηνλ πξφεδξν ή άιιν κέινο ηεο επηηξνπήο. 

Δπ' απηνχ θαιείηαη λα απνθαλζεί ε ίδηα ε επηηξνπή, ακειιεηί θαη ρσξίο εθηεηακέλεο αγνξεχζεηο. 

 

Άπθπο 7. 

Ππακηικά ζςνεδπιάζευν - Γημοζιόηηηα αποθάζευν 
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1. ηε  ζπλεδξίαζε ηεο δεκνηηθήο επηηξνπήο δηαβνχιεπζεο, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε καηαίσζήο 

ηεο, ηεξνχληαη πξαθηηθά. ηα πξαθηηθά θαηαρσξνχληαη νη ζπδεηήζεηο, νη γλψκεο πνπ δηαηππψλνληαη, νη 

ςεθνθνξίεο, νη απνθάζεηο θαη νη κεηνςεθνχζεο ζέζεηο γηα θάζε ζέκα. 

2. Σα πξαθηηθά ηεξνχληαη ζπλνπηηθά κε ηε βνήζεηα δεκνηηθνχ ππαιιήινπ πνπ νξίδεηαη γηα ηνλ  

ζθνπφ  απηφ  σο  "πξαθηηθνγξάθνο".  ην ηέινο ηεο  ζπλεδξίαζεο,  ηα  ζπλνπηηθά πξαθηηθά δηαβάδνληαη 

θαη, θαηφπηλ ηπρφλ δηνξζψζεσλ, ππνγξάθνληαη απφ φια ηα κέιε πνπ κεηέρνπλ ζηε ζπλεδξίαζε. Ζ 

άξλεζε ππνγξαθήο απφ κέινο ηεο επηηξνπήο θαη ε αηηία απηήο αλαθέξνληαη ζηα πξαθηηθά, αθνχ 

πξνεγνπκέλσο ην αξλεζέλ λα ππνγξάςεη κέινο θαηαζέζεη εγγξάθσο ηνπο ιφγνπο ηεο άξλεζήο ηνπ. Ζ 

κε ππνγξαθή ησλ πξαθηηθψλ δελ επεξεάδεη ην θχξνο ηεο απφθαζεο. Σα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ 

θαηαρσξνχληαη εληφο ηξηψλ  εξγάζηκσλ  εκεξψλ  θαη  κε  ηε   θξνληίδα  ηνπ  πξνέδξνπ  ηεο  επηηξνπήο  

ζηελ ηζηνζειίδα ηεο δηαβνχιεπζεο ηνπ δήκνπ. 

3. Δίλαη επίζεο δπλαηφλ νη ζπλεδξηάζεηο ηεο επηηξνπήο λα θαηαγξάθνληαη κε ηελ βνήζεηα ζπζθεπήο 

καγλεηνθψλεζεο ή βηληενζθφπεζεο θαη θαηφπηλ λα αλαξηψληαη σο ςεθηαθά αξρεία ζηελ ηζηνζειίδα 

ηεο δηαβνχιεπζεο. 

 

Άπθπο 8. 

Τποζηήπιξη δημοηικήρ επιηποπήρ διαβούλεςζηρ 

1. Ο Γήκνο θαη ζηα πιαίζηα ηνπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο, παξέρεη δηνηθεηηθή θαη 

γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηεο επηηξνπήο θαη ηεο φιεο δηαδηθαζίαο δηαβνχιεπζεο. Δλδεηθηηθά 

αλαθέξνληαη νη εμήο εξγαζίεο: πξνεηνηκαζία θαη νξγάλσζε ζπλεδξηάζεσλ, ηήξεζε  πξαθηηθψλ, 

παξαγσγή, δηεθπεξαίσζε,     δηαρείξηζε θαη δεκνζηνπνίεζε εγγξάθσλ, ηήξεζε αξρείνπ απνθάζεσλ   

επηηξνπήο, πξνεηνηκαζία πξνπαξαζθεπαζηηθψλ ζπλαληήζεσλ, ηήξεζε πξσηνθφιινπ θιπ. 

2. Ζ αξκφδηα δεκνηηθή ππεξεζία ελεκεξψλεη ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πνιίηεο γηα ηνλ ζθνπφ θαη ηα 

ζέκαηα ηεο δηαβνχιεπζεο θαη γηα ηηο εξγαζίεο ηεο επηηξνπήο, είηε κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο  δηαβνχιεπζεο  

είηε  πξνθνξηθά.   ε  πεξίπησζε  πνπ  πνιίηεο  θαηαζέηνπλ γξαπηέο αλαθνξέο θαη εξσηήκαηα ζρεηηθά 

κε ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο επηηξνπήο, ηα πξνσζεί ζηνλ πξφεδξφ ηεο θαη θξνληίδεη ψζηε νη απαληήζεηο λα 

δίλνληαη εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ. 

3. Ζ δεκνηηθή αξρή δχλαηαη λα παξαρσξήζεη ζηελ επηηξνπή γξαθείν ή άιινπο ρψξνπο ζε θηίξην ηεο 

έδξαο ηνπ δήκνπ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο επηηξνπήο. 

 

Άπθπο 9. 

Ηζσύρ - Σποποποίηζη κανονιζμού 

1. Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ  αξρίδεη απφ ηελ ςήθηζή  ηνπ  απφ ην  δεκνηηθφ ζπκβνχιην. ηα 

ζέκαηα, πνπ δελ ξπζκίδνληαη απφ απηφλ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010,   φπσο  ηζρχεη,   νη  

αληίζηνηρνη θαλφλεο  ηνπ  θαλνληζκνχ  ιεηηνπξγίαο  ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαζψο θαη θάζε άιιε 

ζρεηηθή δηάηαμε. 

2. Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ γίλεηαη θαηφπηλ απνθάζεσο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, 

πνπ ιακβάλεηαη κε πιεηνςεθία δχν ηξίησλ (2/3) ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ. 

Έηζη ζπληάρηεθε ε απφθαζε απηή θαη πήξε αξηζκφ 114/2011 

                    Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ          Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ           ΣΑ ΜΔΛΖ 

                                                   Αθνινπζνχλ Τπνγξαθέο 

           Αθξηβέο απφζπαζκα. 
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