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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ –ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της υπ’ αριθµ.  8/  2011 

Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 

Αρ. Αποφ. 59 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Έγκριση επιχορήγησης στo  Νοµικό  Πρόσωπο του ∆ήµου: « ∆ηµοτικός Παιδικός Σταθµός –Ερυθρών »  
 

Στη Μάνδρα ,σήµερα στις 30 του µήνα Μαρτίου   του έτους 2011  ηµέρα της εβδοµάδας Τετάρτη  και ώρα  

19.30 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου συνήλθε σε συνεδρίαση δηµόσια ,στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτι-

κού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μάνδρας ,  ύστερα από την µε  αριθµ. πρωτ. 4174/24.3.2011   έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου , που επιδόθηκε νόµιµα, µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν 3852/10  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο µελών 27 παραβρέθηκαν παρόντα  
26 δηλαδή: 

 
Παρόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

 

1. Τσάµος Παναγιώτης Πρόεδρος 

2. Τώρος Αθανάσιος   

3. Κολοβέντζος Παναγιώτης  

4. Πλούµπης Κωνσταντίνος  

5. ∆ουδέσης ∆ηµήτριος  

6. Μπέκας ∆ηµήτριος  

7. Αδάµ Μελέτιος  

8. Γραµµατικός Μελέτιος  

9. Μεϊντάνης Ιωάννης  

10. Φλώρου Καλοµοίρα  

11. Σαµπάνης Γεώργιος  

12. Ρόκας Περικλής 

13. Λινάρδος Ιωάννης 

14. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 

15. Βασιλείου Μάριος  

16. Κανάκης Σπυρίδων 

17. Κριεκούκη Ιωάννα  

18. Γιάννου Γεώργιος  

19. Κυδώνης Αθανάσιος 

20.  Σαββίδου-Καραµπίνη Πολυτίµη   

21. Μαρούγκα Μαρία   

22. Κώνστας Ευάγγελος  

23. Πανωλιάσκος Αθανάσιος    

24. Κώνστα Αγλαΐα  

25. Μαρούγκας Μελέτιος  

26. Μονοχολιάς Μιχαήλ * 

27.  

 

 

 

Απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
1. Λιώρης Αθανάσιος  

2. . 

3. . 

4. . 

 

* Ο ∆Σ Μονοχολιάς Μιχαήλ προσήλθε κατά  τη συζήτηση  του 1ου τακτικού θέµατος της ηµερήσιας διάταξης (είχε προηγηθεί η 

συζήτηση και ψηφοφορία του 1ου έκτακτου θέµατος)  
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Ο πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε παρόντα  και   το ∆ήµαρχο κο ∆ρίκο Γεώργιο και εισηγούµενος το 
1ο έκτακτο θέµα (του οποίου τη συζήτηση οµόφωνα αποφάσισε το ∆.Σ.)  έδωσε το λόγο στον αντιδήµαρχο κο Πλούµπη 

ο οποίος έκθεσε ότι προκειµένου να αντιµετωπιστούν τα αυξηµένα οικονοµικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει το Νο-

µικό Πρόσωπο του ∆ήµου: ∆ηµοτικός Παιδικός Σταθµός Ερυθρών  και λαµβάνοντας υπόψη το πολύτιµο έργο που 

προσφέρει στη πόλη µας, προτείνεται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να επιχορηγηθεί το ανωτέρω Ν.Π. µε το ποσό των 

10.000,00 € και  κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά. 

Καλείται εποµένως το ∆ηµοτικό Συµβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά. 

 
Το δηµοτικό συµβούλιο 

 
Αφού άκουσε την εισήγηση του αντιδηµάρχου  και αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 202 παρ. 1 του Ν 

3463/06  

 
Οµόφωνα αποφασίζει  

 

Εγκρίνει την επιχορήγηση και ψηφίζει πίστωση 10.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 00.6715.0005 (του προϋπολογισµού 

του ∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας που ισχύει απο1.1.2011 έως 31.3.2011) ως οικονοµική ενίσχυση του Νοµικού Προ-

σώπου του ∆ήµου : ∆ηµοτικός Παιδικός Σταθµός Ερυθρών  . 

 

Η απόφαση πήρε αα 59 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 

       Ο Πρόεδρος Τα µέλη: 

  Τσάµος Παναγιώτης    
 
Πιστό Αντίγραφο    
Μάνδρα 31-3-2011     
Ο ∆ήµαρχος     
 
 
 
 
∆ΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

1. Τώρος Αθανάσιος  

2. Κολοβέντζος Παναγιώτης  

3. Πλούµπης Κωνσταντίνος  

4. ∆ουδέσης ∆ηµήτριος  

5. Μπέκας ∆ηµήτριος  

6. Αδάµ Μελέτιος  

7. Γραµµατικός Μελέτιος  

8. Μεϊντάνης Ιωάννης  

9. Φλώρου Καλοµοίρα  

10. Σαµπάνης Γεώργιος  

11. Ρόκας Περικλής 

12. Λινάρδος Ιωάννης 

13. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 

14. Βασιλείου Μάριος  

15. Κανάκης Σπυρίδων 

16. Κριεκούκη Ιωάννα 

17. Γιάννου Γεώργιος  

18. Κυδώνης Αθανάσιος  

19. Σαββίδου- Καραµπίνη Πολυτίµη 

20. Μαρούγκα Μαρία   

21. Κώνστας Ευάγγελος  

22. Πανωλιάσκος Αθανάσιος 

23. Κώνστα Αγλαΐα  

24. Μαρούγκας Μελέτιος  

25. Μονοχολιάς Μιχάλης *  
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της υπ’ αριθµ.  8/  2011 

Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 

Αρ. Αποφ. 60 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Λήψη απόφασης για την έγκριση ή µη Κανονισµού Λειτουργίας ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Μάνδρας - Ει-
δυλλίας 
 

Στη Μάνδρα ,σήµερα στις 30 του µήνα Μαρτίου   του έτους 2011  ηµέρα της εβδοµάδας Τετάρτη  και ώρα  

19.30 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου συνήλθε σε συνεδρίαση δηµόσια ,στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτι-

κού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μάνδρας ,  ύστερα από την µε  αριθµ. πρωτ. 4174/24.3.2011   έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου , που επιδόθηκε νόµιµα, µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν 3852/10  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο µελών 27 παραβρέθηκαν παρόντα  
26 δηλαδή: 

 
Παρόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

 

1. Τσάµος Παναγιώτης Πρόεδρος 

2. Τώρος Αθανάσιος   

3. Κολοβέντζος Παναγιώτης  

4. Πλούµπης Κωνσταντίνος  

5. ∆ουδέσης ∆ηµήτριος  

6. Μπέκας ∆ηµήτριος  

7. Αδάµ Μελέτιος  

8. Γραµµατικός Μελέτιος  

9. Μεϊντάνης Ιωάννης  

10. Φλώρου Καλοµοίρα  

11. Σαµπάνης Γεώργιος  

12. Ρόκας Περικλής 

13. Λινάρδος Ιωάννης 

14. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 

15. Βασιλείου Μάριος  

16. Κανάκης Σπυρίδων 

17. Κριεκούκη Ιωάννα  

18. Γιάννου Γεώργιος  

19. Κυδώνης Αθανάσιος 

20.  Σαββίδου-Καραµπίνη Πολυτίµη   

21. Μαρούγκα Μαρία   

22. Κώνστας Ευάγγελος  

23. Πανωλιάσκος Αθανάσιος    

24. Κώνστα Αγλαΐα  

25. Μαρούγκας Μελέτιος  

26. Μονοχολιάς Μιχαήλ * 

27.  

 

 

 

Απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
1. Λιώρης Αθανάσιος  

2. . 

3. . 

4. . 

 

* Ο ∆Σ Μονοχολιάς Μιχαήλ προσήλθε κατά  τη συζήτηση  του 1ου τακτικού θέµατος της ηµερήσιας διάταξης (είχε προηγηθεί η 

συζήτηση και ψηφοφορία του 1ου έκτακτου θέµατος)  
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Ο πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε παρόντα  και   το ∆ήµαρχο κο ∆ρίκο Γεώργιο και εισηγούµενος το 
1ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Σχέδιο Κανονισµού Λειτουργίας ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου  και κάλεσε αυτό ν’ αποφανθεί σχετικά . 

 

Το δηµοτικό συµβούλιο 
 

Αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και αφού έλαβε υπόψη του: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 95, παρ. 8 Κ∆Κ (ν. 3463/ 2006, τ.Α΄114). 

2. Την υπ’ αριθµ. 118/ 2829/ 25.7.2007 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΚΕ∆ΚΕ και του αριθµ. 431/ 

30.1.2008 εγγράφου αυτής 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νοµοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδι-

κοποιήθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/ 2005 (τ.Α΄98). 

4. Την µε αριθµ. πρωτ. 17552/19.3.2008 απόφαση  του Υπουργού Εσωτερικών µε θέµα «Πρότυπος Κανονισµός 

Λειτουργίας ∆ηµοτικού Συµβουλίου» . 

5. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ τ. Α΄87/7.6.2010)  

6. Τις παρ. 10στ’ και 10ζ΄ του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (ΦΕΚ 138 τ. Α΄)  

 
Αποφασίζει κατά πλειοψηφεί  

 
Με ψήφους 17 υπέρ (∆Σ πλειοψηφίας και η ∆Σ της µειοψηφίας κα Σαββιδου – καραµπίνη Πολυτίµη η οποία δήλωσε 

ότι ψηφίζει τον κανονισµό εκτός από το άρθρο 12)  1 λευκό (του ∆Σ Μονοχολιά Μιχάλη ο οποίος δήλωσε ότι ψηφίζει 

λευκό επειδή είναι κατά του ν. 3852/2010) και 8 κατά (των ∆Σ της µειοψηφίας Κριεκούκη Ι. ,Γιάννου Γ., Κυδώνη Αθ., 

Μαρούγκα Μ. ,Κώνστας Ευάγ., Πανωλιάσκου Αθ., Κώνστα Αγλ., Μαρούγκα Μελ.) 

 

 

Εγκρίνει τον παρακάτω  Κανονισµό  Λειτουργίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Μάνδρας - Ειδυλλίας : 
 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΑΝ∆ΡΑΣ – ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ   

 

Άρθρο 1 

∆ιοίκηση ∆ήµου 

Όργανα διοίκησης του ∆ήµου είναι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, η Οικονοµική Επιτροπή , η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
,η Εκτελεστική Επιτροπή και ο ∆ήµαρχος. 

 

 
Άρθρο 2 

Αρµοδιότητες ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

1. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέµατα  που αφορούν το ∆ήµο , εκτός από εκείνα που 
ανήκουν εκ του νόµου στην αρµοδιότητα του ∆ηµάρχου, της Οικονοµικής Επιτροπής ,της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής, της Εκτελεστικής Επιτροπής ή άλλου Οργάνου του ∆ήµου ή που το ίδιο το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο ,σύµφωνα µε το άρθρο 65 του ν. 3852/2010 όπως ισχύει, µεταβίβασε στην Επιτροπή Ποιό-
τητας Ζωής ή σε Επιτροπή του . Θέµατα που αφορούν το ∆ήµο είναι ιδιαίτερα εκείνα των τοµέων Ανά-
πτυξης, του Περιβάλλοντος, της Ποιότητας ζωής και Εύρυθµης λειτουργίας των Πόλεων και Οικισµών, 
της Απασχόλησης, της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, της Παιδείας, Πολιτισµού και Αθλητι-
σµού και της Πολιτικής Προστασίας. 

2. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συζητεί επί θεµάτων που σχετίζονται γενικότερα µε τη διοίκηση του ∆ήµου, την 
οικονοµική του πορεία  και την εν γένει λειτουργία των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και των 
δηµοτικών επιχειρήσεων και δίνει κατευθύνσεις προς τα υπόλοιπα όργανα του δήµου. 

3. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο:  

• ∆ιευθύνει και ρυθµίζει όλες τις τοπικές υποθέσεις σύµφωνα µε τις αρχές της επικουρικότητας 
και της εγγύτητας, µε στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συµ-
φερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας 

• Ασκεί τις αρµοδιότητές του σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις των νόµων, των κανονιστικών 
διατάξεων της διοίκησης και των κανονιστικών διατάξεων που θεσπίζει το ίδιο. Κατά την άσκη-
ση των αρµοδιοτήτων του λαµβάνει υπόψη του: 
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i. Τις εθνικές, περιφερειακές και ευρωπαϊκές πολιτικές που σχετίζονται µε τις αρµοδιότη-

τές του 

ii. Την ανάγκη συνεργασίας και συντονισµού µε άλλες τοπικές ή δηµόσιες αρχές και ορ-
γανισµούς, οι οποίοι έχουν την αρµοδιότητα να δρουν και να διαθέτουν πόρους στην 
περιφέρεια του ∆ήµου 

iii. Τους διαθέσιµους πόρους για την κάλυψη της αρµοδιότητας και την ανάγκη να δια-
σφαλισθεί η επωφελής, η αποτελεσµατική χρήση και η ισόρροπη κατανοµή τους 

iv. Την ανάγκη να οργανώνει τις παρεχόµενες υπηρεσίες µε τρόπο ώστε να διασφαλίζεται 
η επάρκεια, η ποιότητα και αποτελεσµατικότητά τους, µε στόχο την καλύτερη εξυπη-
ρέτηση των κατοίκων 

v. Την ανάγκη για υψηλής ποιότητας περιβαλλοντική προστασία και προστασία της πολι-
τιστικής κληρονοµιάς, καθώς και την ανάγκη προώθησης της βιώσιµης ανάπτυξης της 
περιοχής του ∆ήµου. 

• Εκφράζει τις θέσεις του σε θέµατα τοπικού ενδιαφέροντος και γνωµοδοτεί όποτε δηµόσιες αρχές ή 
αρµόδια όργανα ζητούν τη γνώµη του. 

• Καθορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώµατα και τις εισφορές. 

• Έχει αποφασιστικές ή γνωµοδοτικές αρµοδιότητες σε θέµατα ρυθµιστικών σχεδίων και προγραµµά-
των προστασίας περιβάλλοντος, προγραµµατισµού εφαρµογής ρυθµιστικών σχεδίων, οικιστικής ορ-
γάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρµογής Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), πολεοδοµικών µε-
λετών, ανάπλασης περιοχών, πολεοδοµικών επεµβάσεων, χρηµατοδότησης προγραµµάτων ανά-
πλασης, ανασυγκρότησης υποβαθµισµένων περιοχών, πολεοδοµικής αναµόρφωσης προβληµατικών 
περιοχών, αποζηµίωσης ρυµοτοµουµένων, πολεοδοµικών ρυθµίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήµα, 
περιοχών ειδικά ρυθµιζόµενης πολεοδόµησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.), έγκρισης πολεοδοµικών µελετών και κα-
θορισµού χρήσεων γης, χωροθέτησης κοιµητηρίων, κατά τις προβλέψεις του ν. 2508/1997(ΦΕΚ 
124 Α΄), όπως κάθε φορά ισχύει, και κέντρων αποτέφρωσης νεκρών 

• Θεσπίζει τοπικές κανονιστικές αποφάσεις µε τις οποίες θέτει κανόνες και καθορίζει όρους και προϋ-
ποθέσεις για τα θέµατα που ορίζονται από το νόµο και ιδιαίτερα από τις αντίστοιχες διατάξεις του ν. 
3852/2010 και για τα οποία η αρµοδιότητα δεν έχει εκχωρηθεί σε άλλα όργανα του ∆ήµου. Οι τοπι-
κές κανονιστικές αποφάσεις εκδίδονται µετά από εισήγηση  για τα θέµατα αρµοδιότητας καθεµιάς, 
είτε της Οικονοµικής  Επιτροπής είτε της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής είτε της Εκτελεστικής Επιτρο-
πής,  αφού πρώτα προηγηθεί διαβούλευση µε τους αρµόδιους κοινωνικούς και επαγγελµατικούς 
φορείς και οµάδες πολιτών της περιφέρειας του ∆ήµου, λαµβάνοντας υπόψη και τυχόν ειδικές µελέ-
τες που έχουν εκπονηθεί για την αντιµετώπιση των ζητηµάτων αυτών. Λαµβάνει µέτρα , πέραν των 
οριζόµενων από το νόµο, για την όσο το δυνατόν ευρύτερη δηµοσιοποίηση των αποφάσεων αυ-
τών, µέσω των τοπικών µέσων µαζικής ενηµέρωσης, εκδίδοντας ειδικούς οδηγούς ενηµέρωσης των 
κατοίκων και των οικείων επαγγελµατικών τάξεων και χρησιµοποιεί για τον ίδιο σκοπό οποιοδήποτε 
άλλο πρόσφορο µέσο.  

• Καταρτίζει µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του τον Κανονισµό Λειτουργίας 
του µε βάση το ν.3852/2010. 

4. Έναν (1) µήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και µέχρι την εγκατάσταση των νέων δηµοτικών 
αρχών το δηµοτικό συµβούλιο αποφασίζει µόνο για θέµατα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις 
εξαιρετικά επείγουσες και απρόβλεπτης ανάγκης. 

 

Άρθρο 3 

Εκλογή Προεδρείου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου   

Την πρώτη Κυριακή του Σεπτεµβρίου, της έναρξης της δηµοτικής περιόδου και την πρώτη Κυριακή του µη-
νός Μαρτίου του τρίτου έτους αυτής, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συνέρχεται, ύστερα από πρόσκληση του 
συµβούλου του επιτυχόντος συνδυασµού που έχει εκλεγεί µε τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση 
ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραµµένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου. Στη συνεδρί-
αση αυτή, στην οποία προεδρεύει ο σύµβουλος που συγκάλεσε το συµβούλιο, το σώµα εκλέγει, χωριστά 
και µε µυστική ψηφοφορία, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γραµµατέα του. Ο Πρόεδρος προτείνε-
ται από τον πλειοψηφήσαντα συνδυασµό, ο Αντιπρόεδρος προτείνεται από τη µείζονα παράταξη της µειο-
ψηφίας και ο Γραµµατέας από τις λοιπές παρατάξεις της µειοψηφίας και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν 
προτείνεται από την παράταξη της πλειοψηφίας. Ο σύµβουλος που προεδρεύει αναθέτει τα καθήκοντα του 
ειδικού γραµµατέα του συµβουλίου σε έναν από τους υπαλλήλους του ∆ήµου. 

Για την εκλογή του προεδρείου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τηρείται η διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 
64 του ν. 3852/2010. 
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Άρθρο 4 

Αρµοδιότητες µελών Προεδρείου – Αναπλήρωση Προέδρου –  
Παραίτηση µελών Προεδρείου 

1. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου: 

• Συγκαλεί το συµβούλιο σε συνεδρίαση µε γραπτή πρόσκληση.  

• Καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη µε τα θέµατα που θα συζητηθούν, στην οποία συµπεριλαµβάνονται 
υποχρεωτικά και όλα τα θέµατα που προτείνει ο ∆ήµαρχος. Για την κατάρτιση της ηµερήσιας διάταξης 
συνεργάζεται µε τον ∆ήµαρχο και τα άλλα όργανα του δήµου και τις υπηρεσίες αυτού.  

• Φροντίζει η πρόσκληση να σταλεί, εκτός από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους, υποχρεωτικά στο ∆ήµαρχο 
και στον κατά περίπτωση Πρόεδρο της ∆ηµοτικής και της  Τοπικής Κοινότητας καθώς και στον εκπρό-
σωπο της Τοπικής Κοινότητας, όταν συζητούνται θέµατα που αφορούν την  αντίστοιχη Κοινότητα. Επί-
σης, δύναται να καλεί δηµοτικούς υπαλλήλους ή ιδιώτες, προκειµένου να πληροφορήσουν το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο σχετικά µε τα θέµατα που συζητούνται. 

• Ενηµερώνει τους ενδιαφερόµενους πολίτες για τη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, όταν στα 
θέµατα της ηµερήσιας διάταξης συµπεριλαµβάνονται αιτήσεις, αναφορές ή προτάσεις τους. 

• Φροντίζει ώστε, πριν από τη συνεδρίαση, να βρίσκονται στη διάθεση των επικεφαλής των ∆ηµοτικών 
Παρατάξεων και των δηµοτικών συµβούλων  οι φάκελοι επί των θεµάτων που θα συζητηθούν για την 
ενηµέρωση των δηµοτικών συµβούλων.  

• Προεδρεύει των συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ορίζει τις θέσεις των δηµοτικών συµβούλων 
κατά ∆ηµοτικές Παρατάξεις, κηρύσσει την έναρξη και λήξη της συνεδρίασης, διευθύνει τη συζήτηση και 
λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα για την τήρηση της τάξης και την οµαλή διεξαγωγή της συνεδρίασης. 

• Έχει την επιµέλεια της καταχώρησης των αποφάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στην ιστοσελίδα του 
∆ήµου. 

• Ενηµερώνει τον Ελεγκτή Νοµιµότητας και µέχρι τη λειτουργία της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας 
ΟΤΑ το Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, όταν δηµοτικός σύµβουλος απουσιάζει αδι-
καιολόγητα από τρεις συνεχόµενες συνεδριάσεις και όταν δηµοτικός σύµβουλος δεν εκτελεί τις υπο-
χρεώσεις του για διάστηµα που υπερβαίνει τους τρεις (3) συνεχείς µήνες. 

• Φροντίζει για την τήρηση των σχετικών µε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο διατάξεων του Κ∆Κ και του ν. 
3852/2010 και των διατάξεων του παρόντος Κανονισµού. 

2. Ο Αντιπρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου αναπληρώνει στα καθήκοντά του τον Πρόεδρο, όταν αυτός 
απουσιάζει ή όταν κωλύεται κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης για οποιονδήποτε λόγο. 

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος και του Αντιπροέδρου, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης η α-
ναπλήρωση του Προέδρου γίνεται από όποιον από τους παρόντες στη συνεδρίαση συµβούλους του επι-
τυχόντος συνδυασµού έχει εκλεγεί µε τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, από αυ-
τόν που είναι γραµµένος πρώτος στην απόφαση του δικαστηρίου. 

3. Ο Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου: 

•  έχει την ευθύνη της τήρησης των πρακτικών των συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, τόσο των 
πρόχειρων συνοπτικών, όσο και των αποµαγνητοφωνηµένων, σε συνεργασία µε το δηµοτικό υπάλληλο 
(«πρακτικογράφο») που έχει ορισθεί για το σκοπό αυτό.  

• Ο Γραµµατέας κατά την έναρξη της συνεδρίασης εκφωνεί τον κατάλογο των παρόντων, σηµειώνει τους 
απόντες και κατά τη διάρκεια αυτής καταγράφει όσους συµβούλους αποχωρούν από τη συνεδρίαση.  

• Σηµειώνει τους υποψήφιους οµιλητές και την ψήφο των συµβούλων κατά τη λήψη των αποφάσεων. 

• Επιµελείται στο τέλος του χρόνου για τη βιβλιοδέτηση των αποµαγνητοφωνηµένων πρακτικών των συ-
νεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σε συνεργασία µε τον Πρόεδρο και το δηµοτικό υπάλληλο 
(«πρακτικογράφο»). 

4. Η παραίτηση από το αξίωµα του Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραµµατέα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
υποβάλλεται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και γίνεται οριστική, αφότου το ∆ηµοτικό Συµβούλιο την αποδεχθεί. 

Για το συγκεκριµένο αυτό σκοπό, το Συµβούλιο προσκαλείται σε συνεδρίαση από το σύµβουλο του επιτυ-
χόντος συνδυασµού που έχει εκλεγεί µε τις περισσότερες ψήφους και σε, περίπτωση ισοψηφίας, από εκεί-
νον που είναι γραµµένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου και αν αυτός κωλύεται για 
οποιονδήποτε λόγο, από τον αµέσως επόµενο στην απόφαση ανακήρυξης των συµβούλων. 

Στη συνεδρίαση αυτή προεδρεύει ο σύµβουλος που συγκάλεσε το συµβούλιο και, αν αυτός δεν παρίσταται, 
ο αµέσως επόµενος κατά την ανωτέρω σειρά. 
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Στην ίδια συνεδρίαση το Συµβούλιο, µετά την αποδοχή της παραίτησης, προβαίνει κατά περίπτωση, στην 
εκλογή νέου Προέδρου, Αντιπροέδρου ή Γραµµατέα κατά τον ίδιο τρόπο και την ίδια διαδικασία της παρ. 1 
του άρθρου 92 του Κ∆Κ. και 2 του άρθρου 64  του ν. 3852/2010. 

Σε κάθε περίπτωση, η παραίτηση θεωρείται ότι γίνεται αποδεκτή µετά την παρέλευση ενός (1) µηνός από 
την ηµεροµηνία κατάθεσης της σχετικής αίτησης στο γενικό πρωτόκολλο της υπηρεσίας. 

Ο παραιτούµενος παραµένει σύµβουλος και δεν  µπορεί να επανεκλεγεί στο ίδιο αξίωµα µέσα στην ίδια διε-
τία. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο δεν µπορεί να λάβει νόµιµα αποφάσεις, κατά το χρονικό διάστηµα από την οριστι-
κή παραίτηση ή την αποδοχή της και µέχρι την αναπλήρωση µέλους του προεδρείου του.   

 

Άρθρο 5 

Σύγκληση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

1.Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συνεδριάζει ύστερα από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του, στην οποία ανα-
φέρονται ο τόπος, ο χρόνος και τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, τουλάχιστον µία φορά το µήνα ακόµη και 
αν δεν υπάρχουν θέµατα για συζήτηση ,και οι συνεδριάσεις του διεξάγονται, εκτός εξαιρέσεων, κατά τις απο-
γευµατινές έως βραδινές ώρες. 

2.Ο Πρόεδρος καλεί επίσης το Συµβούλιο σε συνεδρίαση µε γραπτή πρόσκληση, στην οποία α-
ναφέρονται τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, όποτε το ζητήσουν:  
α) ο ∆ήµαρχος  
β) η Οικονοµική Επιτροπή ή η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  
 γ)το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθµού των µελών του Συµβουλίου  
 δ) το σύνολο των συµβούλων της µειοψηφίας.  
 
Στις περιπτώσεις που τη συζήτηση θεµάτων ζήτησαν ή η Οικονοµική Επιτροπή ή η Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής κατά τη συνεδρίαση του Συµβουλίου τα θέµατα  εισηγείται ένας εκ των µελών 
της αντίστοιχης Επιτροπής.  Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις (υπό γ και δ) απαιτείται γραπτή 
αίτηση, στην οποία αναφέρονται τα θέµατα που θα συζητηθούν , οπότε κατά τη συνεδρίαση του 
Συµβουλίου τα θέµατα  εισηγείται ένας εκ των συµβούλων που υπέβαλαν την αίτηση ενώ στις 
δύο αυτές περιπτώσεις είναι δυνατόν να προστεθούν από τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβου-
λίου στην ηµερήσια διάταξη και άλλα θέµατα προς συζήτηση, τα οποία όµως συζητούνται  µετά 
το πέρας της συζήτησης των θεµάτων που εισήχθησαν µε τη διαδικασία των ανωτέρω δύο τε-
λευταίων  περιπτώσεων. Στις ίδιες δύο τελευταίες (υπό γ και δ )  πιο πάνω περιπτώσεις δεν µπο-
ρεί να επανυποβληθεί αίτηµα για το ίδιο θέµα, πριν παρέλθουν δύο (2) µήνες, αφότου εκδόθηκε 
απορριπτική απόφαση του Συµβουλίου, εκτός εάν γίνεται επίκληση νεότερων στοιχείων. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συγκαλείται ακόµη όποτε  υπάρχουν κατεπείγουσες περιπτώσεις, οι οποίες δικαιολο-
γούν την άµεση σύγκληση του Συµβουλίου για ορισµένα θέµατα. Στις περιπτώσεις αυτές η πρόσκληση µπορεί 
να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ηµέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση αναφέρεται ο λόγος για τον 
οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση, το Συµβούλιο αποφαίνεται για το 
κατεπείγον των θεµάτων. 

Αν κατά τον υπολογισµό του ενός τρίτου (1/3), του συνολικού αριθµού των µελών του Συµβουλίου κατά τα 
ανωτέρω,  προκύπτει δεκαδικός αριθµός, τότε ο αριθµός αυτός στρογγυλοποιείται στην αµέσως µεγαλύτερη 
µονάδα εφόσον πρόκειται για υποδιαίρεση µεγαλύτερη ή ίση του ηµίσεως (0,5). 

Αν το Συµβούλιο δεν προσκληθεί το αργότερο µέχρι την έκτη ηµέρα από την υποβολή της αίτησης, συνέρχε-
ται ύστερα από πρόσκληση εκείνων που υπέβαλαν την αίτηση και αποφασίζει για τα θέµατα, για τα οποία είχε 
ζητηθεί η σύγκλησή του. 

3.Αν ο Πρόεδρος παραλείψει αδικαιολόγητα δύο συνεχείς φορές να καλέσει το Συµβούλιο, µπορεί να τεθεί σε 
αργία και σε περίπτωση υποτροπής µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος από το προεδρικό αξίωµα µε απόφαση του  
Ελεγκτή Νοµιµότητας και µέχρι τη λειτουργία της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ µε απόφαση του 
Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, σύµφωνα µε την πειθαρχική διαδικασία του άρθρου 234 του 
ν. 3852/2010.  

4.Η πρόσκληση αναρτάται στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα και στα Καταστήµατα των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοι-
νοτήτων ως και σε εµφανή σηµεία του ∆ήµου και δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήµου. Η πρόσκληση 
επιδίδεται ή γνωστοποιείται στον ∆ήµαρχο και στους συµβούλους τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν 
από την ηµέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. 
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∆ηµοτικός σύµβουλος, που δεν κατοικεί στη διοικητική περιφέρεια του ∆ήµου, οφείλει αµέσως µετά την ε-
γκατάσταση των δηµοτικών αρχών να δηλώσει στον πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τη διεύθυνση κα-
τοικίας του και να ορίσει µε την ίδια δήλωση αντίκλητο στην έδρα του ∆ήµου, στον οποίο επιδίδονται οι προ-
σκλήσεις για τις συνεδριάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, καθώς και να ορίσει µε την ίδια δήλωση οποιοδή-
ποτε, κατά την επιλογή του, πρόσφορο µέσο για τη γνωστοποίηση των ανωτέρω προσκλήσεων. Αν δεν ορι-
στεί αντίκλητος ή πρόσφορο µέσο για τη γνωστοποίηση, αρκεί η δηµοσίευση της πρόσκλησης στην ιστοσελί-
δα του ∆ήµου. 

5.Στις συνεδριάσεις του Συµβουλίου προσκαλείται ο ∆ήµαρχος, αλλιώς η συνεδρίαση είναι άκυρη. Ο ∆ήµαρ-
χος µετέχει στις συζητήσεις του Συµβουλίου χωρίς ψήφο. Έχει το δικαίωµα να εκφράζει τις απόψεις του κατά 
προτεραιότητα. Όταν ο ∆ήµαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται νοµίµως. Στην περίπτωση όµως 
αυτή ο αναπληρωτής δεν στερείται του δικαιώµατος της ψήφου κατά τη λήψη αποφάσεων από το Συµβούλι-
ο. Στις συνεδριάσεις των ∆ηµοτικών Συµβουλίων λαµβάνουν το λόγο, εκτός του ∆ηµάρχου και του αρµόδιου 
Αντιδηµάρχου, οι Επικεφαλής των Παρατάξεων και Ειδικοί Αγορητές ανά θέµα, που ορίζονται από τις παρατά-
ξεις µε σχετική γραπτή δήλωσή τους στο προεδρείο πριν την έναρξη της συνεδρίασης. Με τον ίδιο τρόπο 
µπορούν να εγγραφούν ως οµιλητές και δηµοτικοί σύµβουλοι που επιθυµούν να τοποθετηθούν ανά θέµα. Με 
τον Κανονισµό Λειτουργίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, και δη µε το πιο κάτω άρθρο 10 επιβάλλονται αντί-
στοιχοι χρονικοί περιορισµοί για τις αγορεύσεις και τις συζητήσεις στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, για τον ∆ήµαρχο, 
τους Αντιδηµάρχους, τους Επικεφαλής των Παρατάξεων, τους Ειδικούς Αγορητές και τα µέλη του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου. 

6.Ο Πρόεδρος καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη. Στην ηµερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα 
τα θέµατα που προτείνει ο ∆ήµαρχος, η Εκτελεστική Επιτροπή (για την οποία όπου απαιτείται εφαρµόζονται 
αναλόγως οι διατάξεις του παρόντος Κανονισµού που αφορούν την Οικονοµική Επιτροπή και την Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής) καθώς και η Οικονοµική Επιτροπή και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
έχει δικαίωµα να αποφασίζει, µετά από σχετική πρόταση-εισήγηση του Προέδρου ή του ∆ηµάρχου ή Συµβού-
λου Επικεφαλής ∆ηµοτικής Παράταξης και χωρίς συζήτηση, µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθ-
µού των µελών του, ότι ένα θέµα το οποίο δεν είναι γραµµένο στην ηµερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το 
συζητήσει και να πάρει απόφαση γι' αυτό µε την ίδια πλειοψηφία, πλην αν άλλως ορίζεται από το νόµο για το 
συγκεκριµένο θέµα, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. Κατά προτε-
ραιότητα και πάντα µετά τον ∆ήµαρχο εκφράζουν τις απόψεις τους οι Επικεφαλής των Παρατάξεων, σύµφω-
να µε τη σειρά εκλογής. 

7.Στις συνεδριάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου προσκαλούνται οι Πρόεδροι των Τοπικών και ∆ηµοτικών Κοι-
νοτήτων καθώς και ο εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας όταν στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται 
ειδικά θέµατα, που αφορούν τις αντίστοιχες Κοινότητες. Για τα θέµατα αυτά, τα ανωτέρω πρόσωπα µετέχουν 
στη συζήτηση µε δικαίωµα ψήφου. Σε περίπτωση µη πρόσκλησης, η σχετική απόφαση του ∆ηµοτικού Συµ-
βουλίου είναι άκυρη. 

8. Αν υφίστανται λόγοι ανωτέρας βίας, που δεν επιτρέπουν την πραγµατοποίηση της συνεδρίασης στο χρόνο 
που είχε ορισθεί µε την πρόσκληση, τότε ο Πρόεδρος γνωστοποιεί  στο ∆ήµαρχο και  στους συµβούλους 
εγγράφως ή µε οποιοδήποτε πρόσφορο µέσο έγκαιρα την αναβολή της συνεδρίασης αναφέροντας και τους 
λόγους της αναβολής. Στην περίπτωση αυτή η συνεδρίαση µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τα ίδια θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης, άµεσα, µετά την άρση των λόγων αναβολής της, σε χρόνο, που προσδιορίζει ο Πρόε-
δρος, χωρίς να είναι απαραίτητο να τηρηθεί η προθεσµία των τριών τουλάχιστον ηµερών για την γνωστοποί-
ηση της.  

 

Άρθρο 6 

Τόπος Συνεδρίασης 

1. Οι συνεδριάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου είναι δηµόσιες και γίνονται στο δηµοτικό κατάστηµα  της 
έδρας του ∆ήµου µε την προεδρία του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

2. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε πλειοψηφία των τεσσάρων πέµπτων (4/5) των µελών του και µε αιτιολογηµένη 
απόφαση, η οποία απαγγέλλεται σε δηµόσια συνεδρίαση, µπορεί να συνεδριάζει κεκλεισµένων των θυρών.  

3. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µπορεί µε την πλειοψηφία του συνόλου των µελών του να αποφασίσει να συνε-
δριάζει µόνιµα ή κατά περίπτωση σε άλλο κατάλληλο οίκηµα της έδρας, αν κρίνει ότι το δηµοτικό κατάστη-
µα είναι ακατάλληλο ή δεν επαρκεί για τη συγκεκριµένη περίπτωση.  

4. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µπορεί να συνεδριάζει εκτός της έδρας του, στις Τοπικές 
και ∆ηµοτικές Κοινότητες ή και σε Τοπικά ∆ιαµερίσµατα ,ύστερα από απόφαση των τριών πέµπτων (3/5)  
του συνόλου των µελών του (παρ. 10 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010). 

 

Άρθρο 7 
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Απαρτία – Λήψη Αποφάσεων 

1. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συνεδριάζει νόµιµα εφόσον έχει απαρτία. Προϋπόθεση της απαρτίας είναι να έχουν 
κληθεί νόµιµα, έγκαιρα και κανονικά όλα τα µέλη του οργάνου να µετάσχουν στη συνεδρίαση. Η έλλειψη ή 
η µη έγκαιρη κλήση     θεραπεύονται µόνον µε την προσέλευση και τη συµµετοχή στη συνεδρίαση του µη 
κληθέντος.  

2. Το Συµβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόν το ήµισυ πλέον ενός του αριθµού των µελών του, χωρίς να 
υπολογίζεται ο δεκαδικός αριθµός, δηλ. όταν είναι παρόντα περισσότερα από τα απόντα µέλη του χωρίς να 
υπολογίζονται οι τυχόν κληθέντες και παριστάµενοι Πρόεδροι των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και ο 
εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας. 

3. Αν µετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις το Συµβούλιο δεν έχει απαρτία, συνεδριάζει ύστερα από τρίτη 
πρόσκληση και λαµβάνει αποφάσεις µόνο για τα θέµατα που είχαν εγγραφεί στην αρχική ηµερήσια διάταξη, 
εφόσον τα µέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθµού των 
µελών του. Στην τρίτη πρόσκληση γίνεται ειδική αναφορά των ανωτέρω. 

4. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο λειτουργεί νόµιµα, έστω και µε ελλιπή σύνθεση, που δεν µπορεί πάντως να είναι 
κατώτερη από τον αριθµό των µελών που απαιτείται για την απαρτία σε όλες τις περιπτώσεις που µέλη του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου αποποιηθούν την εκλογή τους, παραιτηθούν, αποβιώσουν, εκπέσουν ή τεθούν σε 
αργία ή αν οι έδρες µείνουν κενές για οποιονδήποτε άλλο λόγο και µέχρι οι κενές θέσεις να συµπληρωθούν 
µε αναπλήρωση ή µε εκλογές ή µε τη λήξη του χρόνου της αργίας.  

5. Για τη λήψη αποφάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η απαρτία και οι απαραίτητες πλειοψηφίες υπολογίζο-
νται µε βάση τον αριθµό των δηµοτικών συµβούλων που έχουν ορκισθεί και εγκατασταθεί, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 52 του ν. 3852/2010. 

6. Τα µέλη του Συµβουλίου που ήταν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης και µε την παρουσία τους 
υπήρξε απαρτία και  αν ακόµα αποχωρήσουν, µεταγενέστερα, θεωρούνται παρόντα µέχρι το τέλος της συ-
νεδρίασης, ως προς την ύπαρξη απαρτίας. Η απαρτία αυτή θεωρείται ότι συντρέχει για όλα τα θέµατα που 
περιλαµβάνονται  στην ηµερήσια διάταξη της συνεδρίασης. 

7. Το Συµβούλιο λαµβάνει τις αποφάσεις του µε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, αν δεν ορίζεται 
διαφορετικά µε άλλη διάταξη. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου. Εάν κατά τον 
υπολογισµό της πλειοψηφίας προκύπτει δεκαδικός αριθµός άνω του ηµίσεως της µονάδας, αυτός στρογγυ-
λοποιείται στην αµέσως µεγαλύτερη µονάδα. Για τη λήψη απόφασης που αφορά ∆ηµοτική ή Τοπική Κοινό-
τητα  στον αριθµό των  ψήφων που απαιτούνται για τη λήψη της απόφασης αυτής προσµετράται και η 
ψήφος των Προέδρων  των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων καθώς και του εκπροσώπου της Τοπικής 
Κοινότητας   , που συµµετέχουν  σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 67, παρ. 8 του  ν. 3852/2010. 

 

Αν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αποχώρησαν µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τη λήψη απόφα-
σης η απαιτούµενη πλειοψηφία δεν υπολογίζεται επί των πραγµατικά παρόντων µελών κατά τη ψηφοφορί-
α, αλλά βάσει του αριθµού των µελών που απαιτούνται για την απαρτία. 

 
Αν µέλος του Συµβουλίου αρνηθεί να ψηφίσει ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρία-
ση και τόσο η άρνηση όσο και η λευκή ψήφος λογίζονται ως αρνητικές ψήφοι. 

 

8. Οι αποφάσεις λαµβάνονται µε φανερή ψηφοφορία για κάθε θέµα ξεχωριστά, κατά την οποία καλούνται οι 
σύµβουλοι ονοµαστικά και τάσσονται υπέρ της µιας ή της άλλης διαµορφωθείσας πρότασης.  

Αποφάσεις που λαµβάνονται µε µυστική ψηφοφορία, όπου δεν το επιτάσσει ο νόµος, είναι άκυρες. 

9. Η συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µπορεί να διακοπεί µε απόφασή του και να συνεχιστεί σε άλλη 
συνεδρίαση, όταν λόγω της σοβαρότητας και της φύσης των θεµάτων παρατείνεται η συζήτηση. Στην πε-
ρίπτωση αυτή θεωρείται ότι η συζήτηση των θεµάτων αυτών άρχισε και τελείωσε κατά την τελευταία αυτή 
συνεδρίαση, αφού πρώτα ο Πρόεδρος ενηµερώσει το σώµα για τα όσα συζητήθηκαν στην προηγούµενη 
συνεδρίαση. 

 

Άρθρο 8 

Πρακτικά Συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

1. Στη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, όπως και στην περίπτωση µαταίωσής της, τηρούνται πρακτικά 
µε ευθύνη του Γραµµατέα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και του δηµοτικού υπαλλήλου «πρακτικογράφου» 
που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό. 
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Στα πρακτικά καταχωρούνται οι συζητήσεις, οι ψηφοφορίες, οι αποφάσεις και οι µειοψηφούσες γνώµες για 
κάθε θέµα. 

2. Τα πρακτικά καταρτίζονται µε τη βοήθεια µαγνητοφωνικής συσκευής ή «βίντεο» ή µε κάθε άλλο πρόσφορο 
ηλεκτρονικό µέσο. Ο εκτελών χρέη «πρακτικογράφου» δηµοτικός υπάλληλος τηρεί παράλληλα και πρόχει-
ρα συνοπτικά πρακτικά, µε ευθύνη του Γραµµατέα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

Τα αποµαγνητοφωνηµένα ή αποµαγνητοσκοπηµένα κείµενα µεταφέρονται, άµεσα, σε φύλλα χαρτιού αφού 
πρώτα έχουν αριθµηθεί και µονογραφηθεί από τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

Στο τέλος του χρόνου βιβλιοδετούνται µε ευθύνη του Προέδρου και του Γραµµατέα του ∆ηµοτικού Συµ-
βουλίου. 

Αν σε κάποια συνεδρίαση δεν είναι δυνατή η χρήση µαγνητοφωνικής συσκευής ή «βίντεο», τα πρόχειρα 
πρακτικά που τηρούνται, αντιγράφονται σε φύλλα χαρτιού, µονογράφονται από τον Πρόεδρο και αριθµού-
νται, µε τρόπο ώστε η αρίθµησή τους να αποτελεί συνέχεια της αρίθµησης των αποµαγνητοφωνηµένων ή 
αποµαγνητοσκοπηµένων κειµένων και βιβλιοδετούνται µαζί µε αυτά. 

Τα πρόχειρα και τα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα µέλη που µετέχουν στη συ-
νεδρίαση. Η άρνηση υπογραφής και η αιτία της αναφέρονται στα πρακτικά. Η µη υπογραφή των πρακτικών 
δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασης. 

3. Τα πρακτικά της κάθε συνεδρίασης, όπως και κάθε απόφαση, παίρνουν αύξοντα αριθµό. Κάθε χρόνο 
αρχίζει νέα αρίθµησή τους. 

4. Οποιοσδήποτε δηµοτικός σύµβουλος ζητήσει, µπορεί να λάβει αντίγραφα των πρακτικών ή να λάβει πλήρη 
γνώση αυτών, στην περίπτωση που είναι δυσχερής η έκδοση αντιγράφων. 

Όποιος έχει ειδικό έννοµο συµφέρον µπορεί να ζητήσει εγγράφως, κυρωµένα αντίγραφα συγκεκριµένων 
πρακτικών και αποφάσεων ή να λάβει πλήρη γνώση αυτών, στην περίπτωση που είναι δυσχερής η έκδοση 
αντιγράφων. 

 

Άρθρο 9 

∆ηµοσίευση Αποφάσεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

1. Τρεις (3) ηµέρες µετά τη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε ευθύνη του αρµόδιου υπαλλήλου σε 
συνεργασία µε τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου δηµοσιεύεται πίνακας που περιλαµβάνει τα θέµατα 
που συζητήθηκαν, τον αριθµό των αποφάσεων και περίληψη του περιεχοµένου τους. Οι δηµοσιεύσεις γίνο-
νται µε τοιχοκόλληση σε ειδικό πίνακα του δηµοτικού καταστήµατος, που είναι προορισµένος για αυτόν το 
σκοπό. Για τις δηµοσιεύσεις αυτές συντάσσεται αποδεικτικό ενώπιον δύο µαρτύρων. 

Οι κανονιστικού περιεχοµένου αποφάσεις δηµοσιεύονται ολόκληρες στο δηµοτικό κατάστηµα, ενώ οι τοπι-
κές κανονιστικές αποφάσεις που λαµβάνονται κατά τις διατάξεις του νόµου και ιδιαίτερα κατά τις διατάξεις 
του ν. 3852/2010 , για θέµατα για τα οποία αρµόδιες δεν είναι είτε η Οικονοµική Επιτροπή είτε η Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής είτε άλλα όργανα του ∆ήµου, δηµοσιεύονται υποχρεωτικά, όπως ορίζει ο νόµος  είτε κατά 
το πλήρες κείµενό τους  είτε σε περίληψη αυτών, σε µία ηµερήσια ή εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα. Οι α-
ποφάσεις αυτές παραµένουν συνεχώς εκτεθειµένες σε χώρο του δηµοτικού καταστήµατος, που είναι προ-
σιτός στο κοινό.  

Οι ατοµικού περιεχοµένου αποφάσεις του δηµοτικού συµβουλίου δηµοσιεύονται σε περίληψη και κοινοποι-
ούνται στον ενδιαφερόµενο.  

Αν από άλλες διατάξεις προβλέπεται ειδικός τρόπος δηµοσίευσης των αποφάσεων του ∆ηµοτικού Συµβου-
λίου, ακολουθείται ο τρόπος αυτός.  

2. Με φροντίδα του Προέδρου µπορεί να καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του ∆ήµου όλες οι αποφάσεις του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου. Η µη δηµοσίευσή τους στην ιστοσελίδα δε συνιστά λόγο ακυρότητας τους. 

3. Οι αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που αναφέρονται στα θέµατα που προβλέπονται στις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 149 του Κ.∆.Κ, αποστέλλονται υποχρεωτικά µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών 
από τη συνεδρίαση στον Ελεγκτή Νοµιµότητας και µέχρι τη λειτουργία της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτεί-
ας ΟΤΑ στο Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, µαζί µε αντίγραφο του αποδεικτικού δηµο-
σίευσης και τα αναγκαία έγγραφα στοιχεία για τη νόµιµη έκδοση τους, προκειµένου να ελεγχθεί αρµοδίως η 
νοµιµότητά τους. 

Άρθρο 10 

Λειτουργία ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συνέρχεται σε δηµόσια συνεδρίαση τη συγκεκριµένη ώρα και ηµέρα που ορίζεται 
στην πρόσκληση.  
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Ο Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κατά την έναρξη της συνεδρίασης εκφωνεί τον κατάλογο των πα-
ρόντων, καταγράφει τους απόντες από τη συνεδρίαση και σηµειώνει εάν είναι δικαιολογηµένοι ή όχι. Αφού 
διαπιστωθεί απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και διευθύνει τη συζήτηση.  

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ο Γραµµατέας σηµειώνει τους υποψήφιους οµιλητές, την ψήφο των συµ-
βούλων και καταγράφει όσους συµβούλους αποχωρούν από τη συνεδρίαση.  

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος ανακοινώνει στο σώµα κάθε έγγραφο που απευθύνεται στο 
συµβούλιο. 

Στη συνέχεια ο ∆ήµαρχος µπορεί να προβεί σε οποιαδήποτε ανακοίνωση, ενηµέρωση ή πρόταση προς το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

Μετά το ∆ήµαρχο, οι επικεφαλής των ∆ηµοτικών Παρατάξεων της µειοψηφίας, κατά τη σειρά της δύναµής 
τους, και στη συνέχεια οι λοιποί δηµοτικοί σύµβουλοι και οι τυχόν συµµετέχοντες Πρόεδροι των ∆ηµοτικών 
και Τοπικών Κοινοτήτων και ο εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας  µπορούν να προβούν σε ανακοινώσεις 
προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ή να απευθύνουν ερωτήσεις προς το ∆ήµαρχο ή τον αρµόδιο, ανάλογα µε το 
θέµα, Αντιδήµαρχο.  

Ακολουθεί η διαδικασία των απαντήσεων, χωρίς διάλογο. 

Τυχόν προτάσεις που υποβάλλονται από τους αναφερόµενους δεν επιτρέπεται να συζητηθούν κατά την ίδια 
συνεδρίαση, εκτός αν χαρακτηρισθούν ως κατεπείγον θέµα από το ίδιο το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, οπότε και 
εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του  ν . 3852/2010 και η συζήτηση προηγείται των θε-
µάτων της ηµερήσιας διάταξης. 

Ακολουθεί η συζήτηση επί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου δίνει το λόγο κάθε φορά στο ∆ήµαρχο ή Αντιδήµαρχο που θα ειση-
γηθεί το θέµα και αυτοί µε τη σειρά τους µπορούν να υποδείξουν κάποιον δηµοτικό σύµβουλο ή υπηρεσιακό 
παράγοντα, που θα αναλύσει το θέµα. Ανάλογα µε το θέµα που συζητείται, ο Πρόεδρος έχει το δικαίωµα να 
καλεί στη συνεδρίαση δηµοτικούς υπαλλήλους, εκπροσώπους φορέων ή ιδιώτες, προκειµένου να συµβάλουν 
µε τις τοποθετήσεις τους στην καλύτερη διαµόρφωση της απόφασης. Η εισήγηση σε κάθε θέµα δεν µπορεί 
χρονικά να ξεπερνά τα δέκα (10) λεπτά της ώρας. 

Μετά το πέρας της εισήγησης, καταρτίζεται από τον Γραµµατέα κατάλογος οµιλητών και ο λόγος δίνεται σ’ 
αυτούς κατά τη σειρά εγγραφής, προηγουµένων των επικεφαλής των ∆ηµοτικών Παρατάξεων κατά τη σειρά 
της δύναµης κάθε ∆ηµοτικής Παράταξης. 

Η διάρκεια της πρωτοµιλίας δεν ξεπερνά τα επτά (7) λεπτά της ώρας για τους Επικεφαλής των ∆ηµοτικών 
Παρατάξεων ως και για τους Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτικών και για τον Εκπρόσωπο της 
Τοπικής Κοινότητας όταν στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται ειδικά θέµατα που αφορούν τις αντίστοιχες 
κοινότητες ενώ η διάρκεια της οµιλίας δεν ξεπερνά τα πέντε(5) λεπτά της ώρας  για τους λοιπούς ∆ηµοτικούς 
Συµβούλους. 

Τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις έπονται της εισήγησης και προηγούνται των τοποθετήσεων των οµιλητών. 

Αφού εξαντληθεί ο κατάλογος των οµιλητών µε τις πρωτοµιλίες, ο Πρόεδρος διατυπώνει την οριστική πρότα-
ση προς ψήφιση του θέµατος, όπως διαµορφώθηκε µε τις τροπολογίες που πιθανόν έχουν επέλθει. 

Επί της τελικής αυτής πρότασης, έχουν δικαίωµα να δευτερολογήσουν όσοι οµίλησαν, χωρίς να ξεπεράσουν 
τα τρία (3) λεπτά της ώρας. 

Σε κάθε περίπτωση, ο ∆ήµαρχος κατά τη διάρκεια της συζήτησης µπορεί να λαµβάνει το λόγο κατά προτε-
ραιότητα απέναντι σε κάθε άλλον και να εκφράζει τις απόψεις του. 

Ο εισηγητής, εφόσον κρίνει απαραίτητο, δευτερολογεί για πέντε λεπτά της ώρας. 

Τέλος, µετά την εξάντληση του θέµατος, ο Πρόεδρος επαναλαµβάνει την πρόταση ή τις προτάσεις και γίνεται 
ψηφοφορία. 

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης των θεµάτων, οι οµιλητές που τοποθετούνται απευθύνονται προς το σώµα 
και όχι προσωπικά.  

Ο οµιλητής δεν διακόπτεται, παρά µόνο αν εκφεύγει του θέµατος ή εκτρέπεται σε προσωπικές επιθέσεις και 
ύβρεις. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος δικαιούται να τον διακόψει ή και να του αφαιρέσει το λόγο. 

Όποιος ζητήσει να απαντήσει σε προσωπικό ζήτηµα που δηµιουργήθηκε στη διάρκεια της συνεδρίασης, του 
δίδεται από τον Πρόεδρο ο λόγος και  αφού προσδιορίσει επακριβώς το προσωπικό ζήτηµα σε ένα λεπτό και 
τούτο γίνει δεκτό από τον Πρόεδρο  η οµιλία του δεν µπορεί να ξεπεράσει τα τρία (3) λεπτά. 

Ο δηµοτικός σύµβουλος οφείλει να συµπεριφέρεται µε ευπρέπεια και αµοιβαίο προς τους άλλους σεβασµό. 
∆εν επιτρέπεται να εκτρέπεται σε ύβρεις ή καταφρονητικές εκδηλώσεις και προσωπικές επιθέσεις και να δια-
ταράσσει την οµαλή λειτουργία της Συνεδρίασης. Ο Πρόεδρος καλεί τον εκτρεπόµενο να ανακαλέσει ή να 
αναιρέσει τις ύβρεις, και σε περίπτωση άρνησης, τον καλεί στην τάξη και του αφαιρεί το λόγο. 



 

 

12 
Ο δηµοτικός σύµβουλος δικαιούται να θέσει θέµα διαδικασίας κατά τη συζήτηση, αν κατά την κρίση του πα-
ραβιάζεται ο Κανονισµός Λειτουργίας και να ζητήσει να αποφανθεί το Συµβούλιο. Στην περίπτωση αυτή ο 
Πρόεδρος θέτει άµεσα το θέµα για ψήφιση και το Συµβούλιο αποφαίνεται χωρίς αγορεύσεις και διαλογικές 
συζητήσεις. 

Αφού εξαντληθούν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης και 
όλοι οι σύµβουλοι προσέρχονται και υπογράφουν τα πρόχειρα συνοπτικά πρακτικά. 

Αν κατά τη διαδικασία της συνεδρίασης δηµιουργηθούν θόρυβοι που παρακωλύουν την οµαλή συνέχισή της, 
ο Πρόεδρος προειδοποιεί ότι θα τη διακόψει και αν η ίδια κατάσταση συνεχιστεί, ο Πρόεδρος διακόπτει τη 
συνεδρίαση για ορισµένη ώρα, που την ανακοινώνει στο σώµα. Κατά τη διακοπή οι δηµοτικοί σύµβουλοι ε-
ξέρχονται της αίθουσας συνεδρίασης. Μετά την παρέλευση του χρόνου διακοπής, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη 
συνέχιση της συνεδρίασης και, αν ο θόρυβος συνεχιστεί, δικαιούται να τη λύσει. 

Στις συνεδριάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου οι παρευρισκόµενοι πολίτες πρέπει να είναι ευπρεπείς και ήσυ-
χοι. ∆εν επιτρέπεται να συνοµιλούν, να σχολιάζουν, να επιδοκιµάζουν ή να αποδοκιµάζουν τις απόψεις των 
συµβούλων και γενικά να παρακωλύουν την οµαλή διεξαγωγή της συνεδρίασης. Ο Πρόεδρος µπορεί να απο-
βάλει από την αίθουσα καθένα από αυτούς που διαταράσσει την τάξη ή παρακωλύει τη συνεδρίαση ή και να 
διατάξει την εκκένωση της αίθουσας από το ακροατήριο. 

Στους δηµοσιογράφους και γενικά σε όλα τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης παρέχεται κάθε διευκόλυνση. Επιτρέ-
πεται η ραδιοφωνική και τηλεοπτική κάλυψη των συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

 

Άρθρο 11 

Υποχρεώσεις και ∆ικαιώµατα ∆ηµοτικών Συµβούλων 

1. Οι δηµοτικοί σύµβουλοι έχουν υποχρέωση να µετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του ∆ηµοτικού Συµβου-
λίου και να ενηµερώνουν σε περίπτωση απουσίας τους τον Πρόεδρο. Έχουν υποχρέωση να µετέχουν σε 
όλα τα όργανα και τις επιτροπές στις οποίες τους έχει εκλέξει το Συµβούλιο, και να εκτελούν τα καθήκο-
ντά που τους έχουν ανατεθεί µε επιµέλεια. 

2. Ο δηµοτικός σύµβουλος εκφράζει τη γνώµη του και ψηφίζει µε απόλυτη ελευθερία, αποβλέποντας πά-
ντοτε στην εξυπηρέτηση του συµφέροντος του συνόλου των δηµοτών και κατοίκων του ∆ήµου. Μερι-
µνά κατά την άσκηση των καθηκόντων του για την τήρηση των αρχών της νοµιµότητας, της διαφάνειας, 
της αποδοτικότητας και της χρηστής διοίκησης.  

3. Ο δηµοτικός σύµβουλος,  όπως και τα λοιπά πρόσωπα που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 15 
του ν. 3852/2010, υποχρεούται να εξοφλεί τυχόν οφειλή του προς το ∆ήµο ή τα Νοµικά του Πρόσωπα 
όπως ορίζει το πιο πάνω άρθρο , άλλως εκπίπτει του αξιώµατος του.   

4. Αν ένας σύµβουλος απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις του ∆ηµοτικού Συµ-
βουλίου, ο Πρόεδρος οφείλει να ενηµερώσει για αυτό τον Ελεγκτή Νοµιµότητας , ο οποίος µπορεί µε α-
πόφαση του να τον θέσει σε αργία και, σε περίπτωση υποτροπής, να τον κηρύξει έκπτωτο.  

Αν ένας σύµβουλος δεν εκτελεί τις υποχρεώσεις του για διάστηµα που υπερβαίνει τους τρεις (3) συνεχείς 
µήνες , χωρίς την άδεια του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ο Πρόεδρος οφείλει να ενηµερώσει για αυτό τον Ε-
λεγκτή Νοµιµότητας , ο οποίος µπορεί µε απόφαση του να τον θέσει σε αργία ή να τον κηρύξει έκπτωτο. 

Μέχρι τη λειτουργία της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ η πειθαρχική δικαιοδοσία της παραγρά-
φου αυτής ασκείται από το Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, 

5. ∆ηµοτικός σύµβουλος δεν µπορεί να µετάσχει στη συζήτηση ενός θέµατος ή στην κατάρτιση λήψης α-
πόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ή να συµµετέχει σε γνωµοδοτικά συλλογικά όργανα, τα οποία γνω-
µοδοτούν για θέµα που θα εισαχθεί στο δηµοτικό συµβούλιο, εφόσον ο ίδιος ή συγγενής του έως το 
δεύτερο βαθµό εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας έχει υλικό ή ηθικό συµφέρον. Ο δηµοτικός σύµβουλος στην 
περίπτωση αυτή έχει υποχρέωση να ενηµερώσει το σώµα για το κώλυµα αυτό και να απέχει τόσο κατά 
τη συζήτηση του συγκεκριµένου θέµατος όσο και κατά τη λήψη της απόφασης. Σε διαφορετική περί-
πτωση η απόφαση είναι άκυρη. Ο σύµβουλος που έλαβε µέρος στη συνεδρίαση διαπράττει σοβαρή πα-
ράβαση καθήκοντος και τιµωρείται µε την ποινή της αργίας, σύµφωνα µε τα άρθρα 233 και 234 του ν. 
3852/2010 .   

6. Οι δηµοτικοί σύµβουλοι λαµβάνουν γνώση, τρεις ηµέρες  πριν τη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλί-
ου, των εισηγήσεων που αφορούν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης ενώ έχουν δικαίωµα να λαµβάνουν 
γνώση τουλάχιστον µία ηµέρα πριν τη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και των στοιχείων που 
αφορούν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης και έχουν κατατεθεί στη Γραµµατεία του ∆ηµοτικού Συµ-
βουλίου. 

7.  Οι δηµοτικοί σύµβουλοι µπορούν να καταθέτουν, δια της Γραµµατείας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, γρα-
πτές ερωτήσεις, προς το ∆ήµαρχο ή τον αρµόδιο, ανάλογα µε το θέµα, Αντιδήµαρχο, οι οποίες απαντώ-
νται εγγράφως ή προφορικώς εντός µηνός. 



 

 

13 
8. ∆ηµοτικοί σύµβουλοι που είναι Αντιδήµαρχοι, µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής, Πρόεδροι διοικητικών συµβουλίων των δηµοτικών Νοµικών Προσώπων δηµοσίου δικαίου ή επιχει-
ρήσεων ΟΤΑ ή Συνδέσµων οφείλουν, κάθε χρόνο, κατά το διάστηµα της θητείας τους και για τρία χρόνια 
µετά τη λήξη της να υποβάλλουν στον Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου δήλωση περιουσιακής κατά-
στασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου 3213/ 2003 ενώ την ίδια υποχρέωση έχουν και µε την ανά-
ληψη των πιο πάνω καθηκόντων για πρώτη φορά (ν.3213/2003 ΦΕΚ 309 τ. Α΄/2003, ν.3849/2010 ΦΕΚ 
80 τ. Α΄/2010 και Κ.Υ.Α. Αριθµ. 24180 ΦΕΚ 645 τ. Β΄/2007).  

 

 

 

 

Άρθρο 12 

Σύσταση Επιτροπών ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

1.Πλην της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης  και του Συµβουλίου Μεταναστών, των οποίων  ο αριθµός των 
µελών και η λειτουργία ορίζονται από τα άρθρα 76 και 78  του ν.3852/2010 , στο ∆ήµο, για την επεξεργασία και 
εισήγηση θεµάτων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 70 του ν. 3852/2010, του 
ν. 2690/1999 και του παρόντος άρθρου συστήνονται, συγκροτούνται και λειτουργούν µε απόφασή του και 
Επιτροπές του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Ειδικότερα συστήνεται , συγκροτείται και λειτουργεί η Επιτροπή Τουριστι-
κής Ανάπτυξης και Προβολής του ∆ήµου. 

2. Οι Επιτροπές του ∆ηµοτικού Συµβουλίου αποτελούνται από µέλη που είναι δηµοτικοί σύµβουλοι, ιδιώτες και 
υπάλληλοι του ∆ήµου, που προτείνονται από όλες τις ∆ηµοτικές Παρατάξεις όπως ορίζει ο νόµος και ο αριθµός 
των µελών των Επιτροπών, αν αυτός  δεν προβλέπεται από το νόµο, ορίζεται µε την απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου. 

3. Οι Επιτροπές του ∆ηµοτικού Συµβουλίου συγκαλούνται σε πρώτη συνεδρίαση από τον Πρόεδρο του ∆ηµοτι-
κού Συµβουλίου και εκλέγουν Γραµµατέα ενώ ως Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται , µε την απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου περί συγκρότησης της Επιτροπής,  δηµοτικός σύµβουλος.  

• Με απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που λαµβάνεται µε την πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) του 
συνόλου των µελών του, είναι δυνατή η καταβολή εξόδων κίνησης και ηµερήσιας αποζηµίωσης, σε ιδιώτες 
µέλη επιτροπών, που συγκροτούνται από το Συµβούλιο, για µετακινήσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, 
οι οποίες γίνονται για εκτέλεση υπηρεσίας, σχετικής µε το έργο τους. Το ύψος της ηµερήσιας αποζηµίωσης 
για τις µετακινήσεις στο εσωτερικό καθορίζεται σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Το ύψος της ηµερήσιας 
αποζηµίωσης και τα έξοδα κίνησης στο εξωτερικό καθορίζονται σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές 
διατάξεις. 

• Θέµατα που έχουν εγγραφεί στην ηµερήσια διάταξη, ύστερα από πρόταση του ∆ηµάρχου, µπορούν να 
παραπεµφθούν σε επιτροπή µόνο µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία καθορίζεται και 
προθεσµία για την υποβολή σχετικής µελέτης ή εισηγήσεως. Θέµατα που εισάγει, προς συζήτηση η Οικονο-
µική ή η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής δεν παραπέµπονται σε Επιτροπή. 

4. Οι Επιτροπές του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µελετούν θέµατα που παραπέµπει σε αυτές το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, 
ύστερα από πρόταση του ∆ηµάρχου, ή ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κατά τα οριζόµενα στο άρθρα 
70  του ν. 3852/2010 . 

5. Οι Επιτροπές του ∆ηµοτικού Συµβουλίου διατυπώνουν την άποψη τους, µε έκθεση τους, στην οποία αναγρά-
φονται και τυχόν διαφορετικές απόψεις που εκτέθηκαν σε αυτή. Η έκθεση υποβάλλεται εντός της τασσόµενης 
προθεσµίας. Εάν η Επιτροπή  καθυστερήσει να υποβάλλει τη σχετική έκθεση, ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου µπορεί να εγγράψει το θέµα στην ηµερήσια διάταξη και χωρίς την έκθεση της Επιτροπής.  

6. Στις ανωτέρω Επιτροπές εφόσον κριθεί αναγκαίο µπορεί να ορίζεται µε απόφαση του ∆ηµάρχου δηµοτικός 
υπάλληλος για τη διοικητική υποστήριξη αυτής.  

 

Άρθρο 13 

∆ηµοτικές Παρατάξεις 

1. Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι έχουν απεριόριστο το δικαίωµα της γνώµης και της ψήφου κατά συνείδηση.  

2. Τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου διακρίνονται σε ∆ηµοτικές Παρατάξεις, ανάλογα µε το συνδυασµό που 
έχουν εκλεγεί, εφόσον αυτός ο συνδυασµός έχει εκλέξει τουλάχιστον ένα σύµβουλο. 
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3. Μέλος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µπορεί µε γραπτή δήλωσή του προς το Προεδρείο να ανεξαρτητοποιηθεί 

από τη ∆ηµοτική Παράταξη, µε την οποία έχει εκλεγεί, και να παραµείνει ως ανεξάρτητος, χωρίς δικαίωµα 
προσχώρησης σε άλλη ∆ηµοτική Παράταξη. 

Εάν η ∆ηµοτική Παράταξη έχει τουλάχιστον τρία µέλη, µπορεί µε αιτιολογηµένη απόφαση και µε πλειοψη-
φία των δύο τρίτων (2/3) να διαγράψει σύµβουλο που είναι µέλος της.  

4. Το µέλος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε από την Παράταξή του δεν 
µπορεί να ενταχθεί σε άλλη Παράταξη και δεν µπορεί να εξακολουθήσει να είναι µέλος του προεδρείου ή 
της Οικονοµικής Επιτροπής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής όπου εκλέχτηκε ως µέλος της Παράταξης από 
την οποία ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε ούτε  και να ορισθεί ή να παραµείνει Αντιδήµαρχος κατά τη 
διάρκεια της θητείας του. Είναι δυνατή, όµως, η επανένταξή του στην Παράταξη από την οποία ανεξαρτη-
τοποιήθηκε ή διαγράφηκε, εφόσον τούτο γίνει δεκτό από τα δύο τρίτα (2/3) των µελών προκειµένου για 
Παρατάξεις που έχουν τουλάχιστον τρία (3) µέλη και από όλα τα µέλη προκειµένου για Παρατάξεις µε λιγό-
τερα από τρία (3) µέλη. 

5. Οι Επικεφαλής των ∆ηµοτικών Παρατάξεων λαµβάνουν το λόγο στις συνεδριάσεις του ∆ηµοτικού Συµβου-
λίου αµέσως µετά το ∆ήµαρχο και κατά προτεραιότητα έναντι των λοιπών δηµοτικών συµβούλων, προκει-
µένου να προβούν σε ανακοινώσεις ή προτάσεις προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ή να απευθύνουν ερωτήσεις 
ή να ζητήσουν ενηµέρωση για κάποιο θέµα. Μπορούν επίσης να ζητούν   συγκεκριµένα στοιχεία από το 
∆ήµαρχο, το Προεδρείο  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, την Οικονοµική Επιτροπή , την Επιτροπή Ποιότητας 
Ζωής και την Εκτελεστική Επιτροπή και τους Αντιδηµάρχους για οποιοδήποτε θέµα αφορά το ∆ήµο για την 
πληρέστερη ενηµέρωσή τους κατά την άσκηση των καθηκόντων των µελών τους. 

6. Στις Επιτροπές που συστήνονται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, για τη µελέτη και εισήγηση εξειδικευµένων 
θεµάτων, συµµετέχουν εκπρόσωποι όλων των ∆ηµοτικών Παρατάξεων, που προτείνονται από αυτές. 

7. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ο ∆ήµαρχος συνεργάζονται µε τους Επικεφαλής των ∆ηµοτι-
κών Παρατάξεων για πρακτικά ζητήµατα που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της αποστολής των µελών 
τους και την εν γένει λειτουργία τους.  

Ειδικότερα, µε ευθύνη του Προέδρου τουλάχιστον µία ηµέρα πριν από τη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµ-
βουλίου ή της Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  βρίσκονται στη διάθεση των ∆η-
µοτικών Παρατάξεων όλες οι εισηγήσεις και τα στοιχεία των θεµάτων που θα συζητηθούν. Για την αποδο-
τικότερη λειτουργία των ∆ηµοτικών Παρατάξεων η ∆ηµοτική Αρχή οφείλει να παραχωρεί σε αυτές κατάλ-
ληλα εξοπλισµένο χώρο, καθώς και γραµµατειακή υποστήριξη. 

8. Οι Επικεφαλής των ∆ηµοτικών Παρατάξεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µπορούν να ζητούν εγγράφως δια 
του Προέδρου από το ∆ήµαρχο, την Οικονοµική Επιτροπή , την  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και την Εκτελε-
στική Επιτροπή  και τους Αντιδηµάρχους πληροφορίες και συγκεκριµένα στοιχεία, που είναι χρήσιµα για την 
άσκηση των καθηκόντων των µελών τους. Οι παραπάνω οφείλουν να παρέχουν τις πληροφορίες και τα 
στοιχεία  το αργότερο εντός δέκα εργάσιµων ηµερών. 

 

Άρθρο 14 

Συµµετοχή στις τοπικές υποθέσεις  

1.Με ευθύνη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου : 

�  καταρτίζεται  Χάρτα, στην οποία καταγράφεται το πλαίσιο των δικαιωµάτων και των υποχρεώ-
σεων που έχουν οι δηµότες και οι κάτοικοι στο πλαίσιο λειτουργίας του ∆ήµου και των υπηρε-
σιών που παρέχονται. Η Χάρτα µε ευθύνη του Προέδρου αναρτάται στους χώρους των υπηρε-
σιών του ∆ήµου και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. 

�  συντάσσονται  οδηγοί του δηµότη, στους οποίους περιγράφονται η διαδικασία, οι όροι και οι 
προϋποθέσεις παροχής των υπηρεσιών τους ( π.χ. για την καθαριότητα, την παιδική προστασία, 
τον πολιτισµό κ.λπ.). 

� οργανώνονται οµάδες εθελοντισµού για πρωτοβουλίες και δράσεις που λαµβάνει ο ∆ήµος. 

 2. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο: 

� ενθαρρύνει µε συγκεκριµένα µέτρα τη συµµετοχή των πολιτών στην έρευνα, τον εντοπισµό, την 
καταγραφή και την επίλυση των τοπικών προβληµάτων και αναγκών και µεριµνά για τη διαρκή 
βελτίωση της διαφάνειας της δράσης του και την ενδυνάµωση της κοινωνικής συνοχής. 

� διασφαλίζει µε τις αποφάσεις που λαµβάνει το δικαίωµα πρόσβασης στις παρεχόµενες από το 
∆ήµο υπηρεσίες όλων των κατοίκων, ανεξαρτήτως εθνικότητας, θρησκείας, φύλου, γλώσσας, 
φυλετικής ή κοινωνικής οµάδας στην οποία ανήκουν. 
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�  διαβουλεύεται µε τους συλλογικούς κοινωνικούς φορείς και τις ενδιαφερόµενες οµάδες πληθυ-

σµού τόσο κατά την προεργασία εκπόνησης των προγραµµάτων δράσης και των κανονιστικών 
πράξεων, όσο και κατά τη λήψη αποφάσεων γενικού ενδιαφέροντος. 

 

Άρθρο 15 

∆ηµοσιότητα – Αναφορές και Προτάσεις 

Πληροφόρηση ∆ηµοτών και Κατοίκων 

1. ∆ηµότες και κάτοικοι που έχουν ειδικό έννοµο συµφέρον, µετά από αίτησή τους, λαµβάνουν κυρωµένα 
αντίγραφα συγκεκριµένων πρακτικών και αποφάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Σε περίπτωση που είναι 
δυσχερής η έκδοση αντιγράφων, τίθενται τα παραπάνω στοιχεία σε πλήρη γνώση των αιτούντων για ενη-
µέρωσή τους. 

2. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συζητά υποχρεωτικά προτάσεις που κατατίθενται σ’ αυτό από τουλάχιστον είκοσι 
πέντε (25) άτοµα για την επίλυση ζητηµάτων αρµοδιότητας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Ο ∆ήµαρχος ενη-
µερώνει τους ενδιαφερόµενους για τη σχετική απόφαση που ελήφθη. 

 

3.  Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφαίνεται επί αναφορών, ερωτήσεων και αιτήσεων,  αρµοδιότητάς του, που 
υποβάλλονται σε αυτό  από  δηµότες και κατοίκους ατοµικά ή συλλογικά εντός προθεσµίας τριάντα (30) 
ηµερών από την κατάθεσή τους. 

 

4. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εξασφαλίζει στους δηµότες πλήρη πληροφόρηση για τα κάθε είδους προβλήµατα 
της περιφέρειάς του, καθώς και για τη δραστηριότητα του,  αναφορικά µε την αντιµετώπιση και λύση των 
προβληµάτων αυτών.  

 

Άρθρο 16 

Απολογισµός Πεπραγµένων της ∆ηµοτικής Αρχής 

1. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συνεδριάζει κάθε χρόνο σε ειδική δηµόσια συνεδρίαση κατά την οποία γίνεται 
απολογισµός των πεπραγµένων της ∆ηµοτικής Αρχής σε ό,τι αφορά την ∆ιοίκηση του ∆ήµου, την εφαρµο-
γή του προγράµµατος δηµοτικής δράσης και την εν γένει οικονοµική κατάσταση του ∆ήµου. 

2. Η ειδική δηµόσια συνεδρίαση του  ∆ηµοτικού Συµβουλίου γίνεται µέχρι τέλος Ιουνίου και ανακοινώνεται 
πριν από δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ηµέρες µε κάθε πρόσφορο τρόπο µε ευθύνη του Προέδρου. Σε αυ-
τήν καλούνται οι δηµόσιες αρχές, επιµελητήρια, σύλλογοι εργαζοµένων, επαγγελµατιών και κατοίκων και 
άλλοι φορείς που δρουν στην πόλη, καθώς και οι κάτοικοι. 

3. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο επιλέγει τον προσφορότερο χώρο για τη διεξαγωγή της ανωτέρω συνεδρίασης. 

4. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου επιµελείται σε συνεργασία µε το ∆ήµαρχο και τις αρµόδιες υπηρε-
σίες, για τη σωστή οργάνωση της συνεδρίασης και την εµπεριστατωµένη σύνταξη του απολογισµού των 
πεπραγµένων της ∆ηµοτικής Αρχής στους τοµείς που αφορούν την οικονοµική κατάσταση, τη ∆ιοίκηση του 
∆ήµου και την εφαρµογή του προγράµµατος δηµοτικής δράσης. Με ευθύνη του Προέδρου του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου πέντε (5) µέρες πριν από τη συνεδρίαση βρίσκονται στη διάθεση των ∆ηµοτικών Παρατάξεων 
το κείµενο του απολογισµού πεπραγµένων µε όλα τα στοιχεία που το συνοδεύουν. 

5. Στην ειδική δηµόσια συνεδρίαση τη συζήτηση διευθύνει ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Ο 
∆ήµαρχος εκ µέρους του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ενηµερώνει το ακροατήριο για τα πεπραγµένα της ∆ηµοτι-
κής Αρχής και στη συνέχεια τοποθετούνται όλες οι ∆ηµοτικές Παρατάξεις δια των εκπροσώπων τους µε τη 
σειρά της εκλογικής τους δύναµης. Επίσης,  µπορούν να πάρουν το λόγο τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβου-
λίου και τα µέλη των Συµβουλίων των ∆ηµοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων. Στη συνέχεια δίδεται ο λόγος 
στους εκπροσώπους των φορέων και σε µεµονωµένους πολίτες, προκειµένου να διατυπώσουν παρατηρή-
σεις σχετικές µε τον απολογισµό. 

                                                                                                                                                                                                                      

6. Σε περίπτωση που παρέλθει το χρονικό διάστηµα που προβλέπεται χωρίς να κινηθούν οι διαδικασίες για την 
πραγµατοποίηση της ειδικής δηµόσιας συνεδρίασης απολογισµού, µπορούν οι ∆ηµοτικές Παρατάξεις ή οι 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι να προκαλέσουν τη συνεδρίαση αυτή σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 67 
του ν. 3852/2010. 

 

Άρθρο 17 
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Γραµµατεία ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο υποστηρίζεται διοικητικά από την προβλεπόµενη από τον ΟΕΥ, «Γραµµατεία ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου», µε αρµοδιότητες διεκπεραίωσης όλων των θεµάτων που αφορούν το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και το 
Προεδρείο του.  

Στις αρµοδιότητες της υπηρεσίας αυτής συµπεριλαµβάνονται η σύνταξη των πρακτικών των συνεδριάσεων του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, η δηµοσίευση των αποφάσεων που λαµβάνονται, η τήρηση του αρχείου των αποφάσε-
ων και των λοιπών σχετικών εγγράφων, η διεξαγωγή της αλληλογραφίας και γενικά κάθε σχετική µε τη λειτουρ-
γία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εργασία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ∆Κ (ν.3463/2006) όπως ισχύει,  του ν. 
3852/2010 και του παρόντος Κανονισµού. 

Η υπηρεσία αυτή του ∆ηµοτικού Συµβουλίου είναι αρµόδια για την έγκαιρη προώθηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
των αναφορών και ερωτήσεων των πολιτών ώστε οι απαντήσεις να δίνονται µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) 
ηµερών και την ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων επί των αποφάσεων που λαµβάνονται επί αυτών. 

 

 

Άρθρο 18 

Ισχύς – Τροποποίηση Κανονισµού 

1. Η ισχύς του παρόντος Κανονισµού αρχίζει από την ψήφιση του. 

2. Για τα θέµατα που αφορούν τη λειτουργία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και δεν ρυθµίζονται από τον 
παρόντα κανονισµό , τον Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων (ν.3463/2006) όπως ισχύει,   και το ν. 3852/2010 
του οποίου υπερισχύουν οι διατάξεις, εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις του ν. 2690/1999 (Κώδικας ∆ι-
οικητικής ∆ιαδικασίας). 

3. Η τροποποίηση του Κανονισµού αυτού γίνεται κατόπιν αποφάσεως του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που 
λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του. 

 

 

Η απόφαση πήρε αα 60 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 

       Ο Πρόεδρος Τα µέλη: 

  Τσάµος Παναγιώτης    
 
Πιστό Αντίγραφο    
Μάνδρα 31-3-2011     
Ο ∆ήµαρχος     
 
 
 
 
∆ΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

1. Τώρος Αθανάσιος  

2. Κολοβέντζος Παναγιώτης  

3. Πλούµπης Κωνσταντίνος  

4. ∆ουδέσης ∆ηµήτριος  

5. Μπέκας ∆ηµήτριος  

6. Αδάµ Μελέτιος  

7. Γραµµατικός Μελέτιος  

8. Μεϊντάνης Ιωάννης  

9. Φλώρου Καλοµοίρα  

10. Σαµπάνης Γεώργιος  

11. Ρόκας Περικλής 

12. Λινάρδος Ιωάννης 

13. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 

14. Βασιλείου Μάριος  

15. Κανάκης Σπυρίδων 

16. Κριεκούκη Ιωάννα 

17. Γιάννου Γεώργιος  

18. Κυδώνης Αθανάσιος  

19. Σαββίδου- Καραµπίνη Πολυτίµη 

20. Μαρούγκα Μαρία   

21. Κώνστας Ευάγγελος  

22. Πανωλιάσκος Αθανάσιος 

23. Κώνστα Αγλαΐα  

24. Μαρούγκας Μελέτιος  

25. Μονοχολιάς Μιχάλης *  
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθµ.  8/  2011 
Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 

Αρ. Αποφ. 61 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Λήψη απόφασης για την έγκριση ή µη Κανονισµού Λειτουργίας Εκτελεστικής Επιτροπής ∆ήµου Μάνδρας - 
Ειδυλλίας 
 

Στη Μάνδρα ,σήµερα στις 30 του µήνα Μαρτίου   του έτους 2011  ηµέρα της εβδοµάδας Τετάρτη  και ώρα  

19.30 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου συνήλθε σε συνεδρίαση δηµόσια ,στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτι-

κού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μάνδρας ,  ύστερα από την µε  αριθµ. πρωτ. 4174/24.3.2011   έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου , που επιδόθηκε νόµιµα, µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν 3852/10  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο µελών 27 παραβρέθηκαν παρόντα  
26 δηλαδή: 

 
Παρόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

 

1. Τσάµος Παναγιώτης Πρόεδρος 

2. Τώρος Αθανάσιος   

3. Κολοβέντζος Παναγιώτης  

4. Πλούµπης Κωνσταντίνος  

5. ∆ουδέσης ∆ηµήτριος  

6. Μπέκας ∆ηµήτριος  

7. Αδάµ Μελέτιος  

8. Γραµµατικός Μελέτιος  

9. Μεϊντάνης Ιωάννης  

10. Φλώρου Καλοµοίρα  

11. Σαµπάνης Γεώργιος  

12. Ρόκας Περικλής 

13. Λινάρδος Ιωάννης 

14. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 

15. Βασιλείου Μάριος  

16. Κανάκης Σπυρίδων 

17. Κριεκούκη Ιωάννα  

18. Γιάννου Γεώργιος  

19. Κυδώνης Αθανάσιος 

20.  Σαββίδου-Καραµπίνη Πολυτίµη   

21. Μαρούγκα Μαρία   

22. Κώνστας Ευάγγελος  

23. Πανωλιάσκος Αθανάσιος    

24. Κώνστα Αγλαΐα  

25. Μαρούγκας Μελέτιος  

26. Μονοχολιάς Μιχαήλ * 

27.  

 

 

 

Απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
1. Λιώρης Αθανάσιος  

2. . 

3. . 

4. . 

 

* Ο ∆Σ Μονοχολιάς Μιχαήλ προσήλθε κατά  τη συζήτηση  του 1ου τακτικού θέµατος της ηµερήσιας διάταξης (είχε προηγηθεί η 

συζήτηση και ψηφοφορία του 1ου έκτακτου θέµατος)  
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Ο πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε παρόντα  και   το ∆ήµαρχο κο ∆ρίκο Γεώργιο και εισηγούµενος το 
2ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σχέδιο Κανονισµού Λειτουργίας  της Εκτε-

λεστικής Επιτροπής ∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας και κάλεσε αυτό όπως αποφανθεί σχετικά. 

 
Το δηµοτικό συµβούλιο 

 
Αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και αφού έλαβε υπόψη του το σχέδιο Κανονισµού Λειτουργίας  της Εκτελε-

στικής Επιτροπής ∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφεί  
 

Με ψήφους 16 υπέρ (∆Σ πλειοψηφίας ) 1 λευκό του ∆Σ της µειοψηφίας  Μονοχολιά Μιχάλη ο οποίος δήλωσε ότι ψη-

φίζει λευκό επειδή είναι κατά του ν. 3852/2010 και 9 κατά των ∆Σ της µειοψηφίας (εκ των οποίων οι 6 ∆Σ:  Κριεκού-

κη Ι., Γιάννου Γ., Κυδώνη Αθ.,  Σαββίδου – Καραµπίνη Πολυτίµη , Μαρούγκα Μ. & Κώνστας Ευάγ., δήλωσαν ότι 

ψηφίζουν κατά επειδή δεν έχει καταστεί σαφές αν ο κανονισµός αυτός πρέπει να ψηφιστεί από το ∆ηµοτικό Συµβούλι-

ο) 

 

Εγκρίνει τον παρακάτω  Κανονισµό  Λειτουργίας Εκτελεστικής Επιτροπής ∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας: 
 
 

Άρθρο 1° 
Αντικείµενο του κανονισµού 

Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει την λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής και τις διαδικασίες 
έκδοσης των αποφάσεών της. 
 

Άρθρο 2°  
Συγκρότηση της εκτελεστικής επιτροπής 

1. Η εκτελεστική επιτροπή αποτελείται από τον δήµαρχο ως πρόεδρο και τους αντιδηµάρ-
χους ως µέλη. 
2. Η εκτελεστική επιτροπή είναι συλλογικό, συντονιστικό και εκτελεστικό όργανο του δή-
µου και παρακολουθεί την εφαρµογή της δηµοτικής πολιτικής σε όλους τους τοµείς καθώς και 
την εφαρµογή του επιχειρησιακού σχεδίου του δήµου, του µεσοχρόνιου, ετήσιου και πενταετούς 
προγράµµατος δράσης. 
Η λειτουργία της παρακολούθησης της εφαρµογής   της   πολιτικής και των προγραµµάτων    
συνίσταται    στην    συνεχή    συγκριτική    αξιολόγηση    των αποτελεσµάτων της διοίκησης 
που αφορούν την υλοποίηση προγραµµατικών στόχων, την αντιστοιχία τους σε εγκεκριµένα 
χρονοδιαγράµµατα, στην ροή και την απόδοση των διατιθέµενων πόρων και την επιτάχυνση δι-
αδικασιών ή την τροποποίησή   τους   προκειµένου   να   υλοποιηθούν   οι   προγραµµατισµένοι 
στόχοι εντός των εγκεκριµένων χρονοδιαγραµµάτων. 
Η λειτουργία του συντονισµού και της εκτέλεσης των αποφάσεων του δηµοτικού συµβουλίου, 
της οικονοµικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας συνίσταται στην υποστήριξη των αντι-
στοίχων αρµοδιοτήτων του δηµάρχου όπως αυτές ανατίθενται ή µεταβιβάζονται στους αντιδη-
µάρχους και στην συλλογική αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της άσκησής τους. 
3. Στις συνεδριάσεις καλείται ο πρόεδρος του συµβουλίου της τοπικής ή δηµοτικής κοινό-
τητας, όταν συζητείται θέµα που την αφορά ειδικά, καθώς και οι  πρόεδροι  των νοµικών προ-
σώπων του  δήµου  και  άλλοι  υπηρεσιακοί παράγοντες όποτε τούτο κρίνεται αναγκαίο. 
  

Άρθρο 3°  
Αρµοδιότητες του δηµάρχου και των αντιδηµάρχων 

1.        Ο δήµαρχος προασπίζει τα τοπικά συµφέροντα, κατευθύνει τις δράσεις του δήµου για 
την υλοποίηση του σχεδίου ανάπτυξης, διασφαλίζει την ενότητα της τοπικής κοινωνίας και ασκεί 
τα καθήκοντά του µε γνώµονα τις αρχές της διαφάνειας και της αποτελεσµατικότητας. Ειδικότε-
ρα, ο δήµαρχος: 
1.1. Εκπροσωπεί το δήµο στα δικαστήρια και σε κάθε δηµόσια αρχή. 
1.2. Εκτελεί τις αποφάσεις του δηµοτικού συµβουλίου, της οικονοµικής και της επιτροπής 
ποιότητας  ζωής.   Η   µη  εκτέλεση  των αποφάσεων αυτών συνιστά σοβαρή πειθαρχική παρά-
βαση καθήκοντος. 
1.3. Ορίζει τους αντιδηµάρχους, συγκαλεί και προεδρεύει της εκτελεστικής επιτροπής και συ-
ντονίζει την υλοποίηση των αποφάσεών της. 
1.4. Είναι προϊστάµενος των υπηρεσιών του δήµου. &ς προϊστάµενος όλου του προσωπικού 
του δήµου εκδίδει τις πράξεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για το διορισµό, τις κάθε 
είδους υπηρεσιακές µεταβολές και την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου. 
1.5. Συνυπογράφει   τους   βεβαιωτικούς   καταλόγους   και   τα   χρηµατικά εντάλµατα πλη-
ρωµής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρµόδια υπηρεσία του δήµου. 
1.6. Υπογράφει τις συµβάσεις που συνάπτει ο δήµος. 
1.7. Εκδίδει τις άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις αρµοδιότητες του 
δήµου. 
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1.8. Εκδίδει πιστοποιητικά προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δηµοτών, καθώς 
και τις βεβαιώσεις µόνιµης κατοικίας. 
1.9. Συνιστά οµάδες εργασίας και οµάδες διοίκησης έργου από µέλη του δηµοτικού συµβου-
λίου, υπαλλήλους του δήµου, υπαλλήλους του δηµόσιου τοµέα   ή   ιδιώτες   για   τη   µελέτη   
και   επεξεργασία   θεµάτων   του   δήµου, καθορίζοντας τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας 
τους. 
  
 
2. Οι   αντιδήµαρχοι   επικουρούν   τον   δήµαρχο.   Είναι   σύµβουλοι   της πλειοψηφίας 
που  ορίζει  ο δήµαρχος και  στους οποίους  µεταβιβάζει  την άσκηση αρµοδιοτήτων καθ' ύλη και 
κατά τόπο. Οι κατά τόπον αρµοδιότητες ασκούνται    στα   όρια    µιας   ή   περισσότερων   δη-
µοτικών   ενοτήτων.    Οι αντιδήµαρχοι, εκτός των καθ' ύλην αρµοδιοτήτων που µεταβιβάζει σε 
αυτούς ο   δήµαρχος,   µεταξύ   των  οποίων  περιλαµβάνονται   οπωσδήποτε   και   οι αρµοδιό-
τητες για θέµατα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ασκούν και τις ακόλουθες κατά 
τόπον αρµοδιότητες: 
2.1. Έχουν την ευθύνη της λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένες 
στη δηµοτική ενότητα. 
2.2. Παρακολουθούν   την   εξέλιξη   των   έργων   και   των   εργασιών   που εκτελούνται 
στη δηµοτική ενότητα. 
2.3. Μεριµνούν για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που βρίσκεται στη 
δηµοτική ενότητα. 
2.4. Υπογράφουν     µε     εξουσιοδότηση     του     δηµάρχου,     βεβαιώσεις, πιστοποιητικά 
και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δηµοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα 
όρια της δηµοτικής ενότητας. 
2.5. Συνεργάζονται   µε   τους   προέδρους   των   τοπικών   και   δηµοτικών κοινοτήτων και 
τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβληµάτων τους. 
2.6. Ασκούν κάθε άλλη αρµοδιότητα που µπορεί να τους µεταβιβάζει µε απόφασή του ο δή-
µαρχος, που αφορά τη δηµοτική ενότητα. 
3. Σε περίπτωση όπου τα ιδιωτικά συµφέροντα του δηµάρχου ή συγγενή του έως το δεύτε-
ρο βαθµό εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας συγκρούονται µε τα συµφέροντα του δήµου, ο δήµαρχος 
υποχρεούται να απέχει και τα αντίστοιχα καθήκοντα ασκεί αντιδήµαρχος ή σύµβουλος του επι-
τυχόντος συνδυασµού που ορίζεται από το δηµοτικό συµβούλιο. Η µη τήρηση της υποχρέωσης 
αυτής   συνιστά   σοβαρή   πειθαρχική   παράβαση   καθήκοντος.   Την   ίδια υποχρέωση έχει και 
ο αντιδήµαρχος ο οποίος υποχρεούται να δηλώνει άµεσα στον δήµαρχο την αποχή του από τα 
καθήκοντά του για λόγους προσωπικού κωλύµατος. Αν ο αντιδήµαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, 
τις αρµοδιότητές του ασκεί ο ίδιος ο δήµαρχος. Τις κατά τόπον αρµοδιότητες του αντιδηµάρχου 
που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί άλλος αντιδήµαρχος που ορίζεται από τον δήµαρχο ή ο ίδιος ο 
δήµαρχος. 
 

Άρθρο 4°  
Αρµοδιότητες της εκτελεστικής επιτροπής 

Η εκτελεστική επιτροπή ασκεί τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 
1. Παρακολουθεί    την    εκτέλεση    των    αποφάσεων    του    δηµοτικού συµβουλίου. 
2. Συντονίζει    την   κατάρτιση    και    παρακολουθεί   την   εκτέλεση   του επιχειρησιακού   
προγράµµατος,   το   οποίο   και   εισηγείται   στο   δηµοτικό συµβούλιο. Ο αρµόδιος για την 
κατάρτιση του  επιχειρησιακού προγράµµατος αντιδήµαρχος   συνεργάζεται   µε   τους   προϊ-
σταµένους   των   εµπλεκοµένων υπηρεσιών και ενηµερώνει τον ∆ήµαρχο και την Εκτελεστική 
Επιτροπή για την   πορεία    κατάρτισης   του    προγράµµατος    και    την   εφαρµογή    του, 
υποβάλλοντας ενδιάµεσες εκθέσεις οι οποίες και συζητούνται σε συνεδρίαση της   Εκτελεστικής 
Επιτροπής η οποία διατυπώνει παρατηρήσεις, υποδείξεις και κατευθύνσεις για την υλοποίηση του 
προγράµµατος. 
3. Καταρτίζει    και    εισηγείται    στο    δηµοτικό    συµβούλιο    το    τεχνικό πρόγραµµα 
του δήµου και έχει την ευθύνη της υλοποίησής του. Ο αρµόδιος αντιδήµαρχος    σε    άµεση    
συνεργασία    µε    τους    προϊσταµένους    των υπηρεσιακών µονάδων που έχουν την ευθύνη 
του προγραµµατισµού, της οικονοµικής διοίκησης και των τεχνικών έργων συντάσσει χρονοδιά-
γραµµα εργασιών και ενηµερώνει σε τακτά χρονικά διαστήµατα τον ∆ήµαρχο για την πορεία των 
διαδικασιών κατάρτισης του προγράµµατος.  Ο αντιδήµαρχος συντάσσει την τελική εισήγηση 
αλλά και τις ενδιάµεσες εκθέσεις του και τις υποβάλλει   στον   δήµαρχο   ο   οποίος   αποφασί-
ζει   εάν   συντρέχει   λόγος συζήτησης     στην     εκτελεστική     επιτροπή     επιµέρους     τµη-
µάτων     του προγράµµατος και δίνει κατευθύνσεις για την συνέχιση της κατάρτισης του προ-
γράµµατος. Ο αρµόδιος αντιδήµαρχος αλλά και ο ίδιος ο δήµαρχος ενηµερώνουν την εκτελεστι-
κή επιτροπή, σε τακτά χρονικά διαστήµατα τα οποία  δεν πρέπει να υπερβαίνουν τους τρεις µή-
νες, για την πορεία υλοποίησης του τεχνικού προγράµµατος υποβάλλοντας σχετική έκθεση η 
οποία συζητείται και αξιολογείται από την Επιτροπή. 
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4. Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήµου στο πλαίσιο της προετοι-
µασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισµού και εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισµού 
και το ετήσιο πρόγραµµα δράσης προς την οικονοµική επιτροπή. Ακολουθείται η διαδικασία της 
προηγούµενης παραγράφου. Οι προτάσεις συγκεντρώνονται ανά δηµοτική ενότητα µε ευθύνη 
του έχοντος την αντίστοιχη τοπική αρµοδιότητα αντιδηµάρχου. Ο αντιδήµαρχος για τον σκοπό 
αυτό συνεργάζεται µε τους προέδρους των δηµοτικών και τοπικών κοινοτήτων και τους εκπρο-
σώπους των τοπικών κοινοτήτων οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την καταγραφή των αναγκαίων 
δράσεων ανά δηµοτική η τοπική κοινότητα. Οι προτάσεις εξετάζονται αρχικά από την εκτελεστι-
κή επιτροπή η οποία έχει την ευθύνη για τον προσδιορισµό των κατευθύνσεων του προγράµµα-
τος δράσης και ο αρµόδιος για οικονοµικές υποθέσεις αντιδήµαρχος συνεργαζόµενος µε τους 
προϊσταµένους των υπηρεσιακών µονάδων που έχουν την αρµοδιότητα του προγραµµατισµού 
και της οικονοµικής διοίκησης παρακολουθεί τις αρµόδιες υπηρεσιακές µονάδες κατά την σύντα-
ξη του προσχεδίου και εν συνεχεία συντάσσει την αιτιολογική έκθεση. Ο δήµαρχος ή- µε εντολή 
του- ο αρµόδιος αντιδήµαρχος εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισµού και του ετήσιου 
προγράµµατος δράσης στην εκτελεστική επιτροπή, η οποία, αφού το εγκρίνει, το εισηγείται στην 
οικονοµική επιτροπή. Στην συζήτηση του ανωτέρω θέµατος καλούνται οι προϊστάµενοι των υπη-
ρεσιακών µονάδων που έχουν την ευθύνη του προγραµµατισµού και της οικονοµικής διοίκησης, 
καθώς και οι πρόεδροι των δηµοτικών και  τοπικών κοινοτήτων και οι  εκπρόσωποι των τοπικών 
κοινοτήτων. Οι ανωτέρω έχουν δικαίωµα λόγου, ενώ στους προϊσταµένους των υπηρεσιακών 
µονάδων ο δήµαρχος µπορεί να αναθέτει την παρουσίαση των σχετικών εισηγήσεων. 
5. Έχει  την ευθύνη για την πιστή  εκτέλεση του  προϋπολογισµού.   Η εκτελεστική   επι-
τροπή   συζητά   και   αξιολογεί      ανά   τρίµηνο   την   πορεία υλοποίησης του προϋπολογι-
σµού και συντάσσει σχετική έκθεση. Η Έκθεση περιλαµβάνει οπωσδήποτε το ισοζύγιο εσόδων 
και δαπανών, ανάλυση των καταχωρηµένων τιµολογίων και εκτίµηση της ροής των εσόδων κα-
θώς και προτάσεις για την βελτίωση της ροής των εσόδων και των εξορθολογισµό των δαπανών. 
Η σύνταξη της έκθεσης γίνεται στη βάση εισήγησης του αρµοδίου αντιδηµάρχου και των προϊ-
σταµένων των υπηρεσιακών µονάδων που έχουν την ευθύνη του προγραµµατισµού και της   
οικονοµικής διοίκησης. Η έκθεση που    συζητείται και εγκρίνεται από την Εκτελεστική Επιτροπή 
πρέπει να προηγείται   της  προβλεπόµενης  στο  άρθρο  72,  παρ.1,   στοιχ.   β)  του  
ν.3852/2010      τριµηνιαίας   έκθεσης   της   οικονοµικής   επιτροπής.   Επί   των παρατηρήσε-
ων    της    τελευταίας    η    εκτελεστική    επιτροπή    διατυπώνει παρατηρήσεις τις οποίες πα-
ρουσιάζει στο δηµοτικό συµβούλιο και τις αναρτά στην ιστοσελίδα του δήµου. 
6. Εισηγείται    στο   δηµοτικό   συµβούλιο   τα   σχέδια:    ί)   Οργανισµού Εσωτερικής   
Υπηρεσίας,   ϋ)   Κανονισµού   µέτρησης   και   αξιολόγησης   της απόδοσης των δηµοτικών υ-
πηρεσιών κατά την ισχύουσα νοµοθεσία. Για την διατύπωση  των ανωτέρω εισηγήσεων καλεί 
τον γενικό γραµµατέα του δήµου ή   όπου   δεν   υπάρχει   τον  προϊστάµενο   των   υπηρεσιών  
του   δήµου   να υποβάλλει σχέδιο εισήγησης στο οποίο βασίζεται η εισήγηση της εκτελεστικής 
επιτροπής. 
7. Εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο το Σχέδιο Χάρτας δικαιωµάτων και υποχρεώσεων 
δηµοτών και κατοίκων και µεριµνά για την έκδοση, ενηµέρωση και   διακίνηση   του   Οδηγού   
του   ∆ηµότη,   στον   οποίο   περιγράφονται   οι διαδικασίες, οι όροι και οι προϋποθέσεις παρο-
χής των υπηρεσιών του δήµου σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή. Τα προσχέδια των ανωτέρω 
εισηγήσεων καταρτίζει και παρουσιάζει στην εκτελεστική επιτροπή η νοµική υπηρεσία του δήµου 
και ο γενικός γραµµατέας ή όπου δεν υπάρχει ο προϊστάµενος των υπηρεσιών του δήµου. 
8. Εισηγείται το σχέδιο του κανονισµού πληροφόρησης των πολιτών και του κανονισµού 
διαβούλευσης. Το προσχέδιο των κανονισµών καταρτίζει και παρουσιάζει στην εκτελεστική επι-
τροπή η νοµική υπηρεσία του δήµου ή όπου δεν υπάρχει ο νοµικός σύµβουλος του δήµου. 
9. Εισηγείται τα σχέδια αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών και φυσικών καταστροφών, σε 
εναρµόνιση µε τα αντίστοιχα σχέδια της περιφέρειας και του Υπουργείου Προστασίας του Πολί-
τη. 
10. Παρακολουθεί,   αξιολογεί   και   συντονίζει   τη   δράση   των   νοµικών προσώπων και 
υπηρεσιών του δήµου και ενηµερώνει σχετικά το δηµοτικό συµβούλιο.  Ο αρµόδιος    αντιδή-
µαρχος συνεργάζεται µε τον πρόεδρο του διοικητικού   συµβουλίου  του  νοµικού  προσώπου     
και  παρακολουθεί  την υλοποίηση     του     προγράµµατος     δράσης     του     νοµικού     
προσώπου ενηµερώνοντας ανά τρίµηνο µε γραπτή έκθεση τον δήµαρχο. Ο δήµαρχος όταν  κρί-
νει   ότι     συντρέχει   λόγος  θέτει   για  συζήτηση   στην   Εκτελεστική Επιτροπή τα προβλήµα-
τα    ή τις διαπιστώσεις    που παρατηρούνται στην λειτουργία των νοµικών προσώπων ή υπο-
βάλλει ο ίδιος συστάσεις στον πρόεδρο του νοµικού προσώπου.  Στην συνεδρίαση όπου συζη-
τούνται τα ανωτέρω θέµατα καλείται υποχρεωτικά ο πρόεδρος του αντίστοιχου νοµικού προσώ-
που ο οποίος λαµβάνει µέρος στη συζήτηση και παρέχει πληροφορίες ή εξηγήσεις για θέµατα 
που θέτει ο δήµαρχος και τα µέλη της εκτελεστικής επιτροπής. 
 

Άρθρο 5°  
Συνεδριάσεις της εκτελεστικής επιτροπής 
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1. Η Εκτελεστική Επιτροπή συνεδριάζει στην   έδρα του ∆ήµου. Μπορεί να συνεδριάζει ε-
κτάκτως και εκτός της έδρας σε τόπο που ορίζει ο ∆ήµαρχος. 
2. Οι   συνεδριάσεις   της   Εκτελεστικής   Επιτροπής   µπορούν   να   είναι δηµόσιες, εφό-
σον αποφασίσει σχετικά η ίδια η Επιτροπή. 
3. Η Εκτελεστική Επιτροπή συνέρχεται σε τακτική, έκτακτη ή κατεπείγουσα συνεδρίαση. Σε τα-
κτική συνεδρίαση συνέρχεται µία φορά κάθε δέκα πέντε ηµέρες. Σε έκτακτη συνεδρίαση συνέρ-
χεται για την συζήτηση και λήψη απόφασης επί θεµάτων που έχουν ειδικό ενδιαφέρον και απαι-
τούν εξειδικευµένη διαχείριση η δε συζήτησή τους δεν µπορεί για αντικειµενικούς λόγους να 
γίνει στην τακτική συνεδρίαση. Σε κατεπείγουσα συνεδρίαση συνέρχεται η Επιτροπή για την εξέ-
ταση θεµάτων που απαιτούν άµεση απόφαση η οποία πρέπει να ληφθεί πριν από την εποµένη 
τακτική συνεδρίαση. 
 

Άρθρο 6ο   
Σύγκληση της εκτελεστικής επιτροπής 

Η εκτελεστική επιτροπή συγκαλείται µε γραπτή πρόσκληση από τον δήµαρχο ή σε περίπτωση 
απουσίας ή κωλύµατος από τον αναπληρωτή του . 
1. Η πρόσκληση, µε τον ορισµό της ηµέρας, της ώρας και του τόπου της συνεδρίασης , α-
ναφέρει τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Αποστέλλεται δύο πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµε-
ροµηνία της συνεδρίασης. 
2. Ο δήµαρχος   καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη της συνεδρίασης αφού λάβει υπόψη και 
τις προτάσεις των αντιδηµάρχων για θέµατα που κρίνουν σκόπιµο να συζητηθούν στην εκτελε-
στική επιτροπή. 
3. Οι προτάσεις των αντιδηµάρχων για συζήτηση και λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε γενι-
κό ή ειδικό θέµα της αρµοδιότητάς τους απευθύνονται στον δήµαρχο   τρεις      ηµέρες,   το   
αργότερο,   πριν   από   τη   συνεδρίαση   και συνοδεύονται από σύντοµο επεξηγηµατικό σηµεί-
ωµα, το οποίο διανέµεται στα µέλη της εκτελεστικής επιτροπής πριν από την έναρξη της συνε-
δρίασης. Κάθε αντιδήµαρχος που αναλαµβάνει την πρωτοβουλία να υποβάλει πρόταση για συζή-
τηση και λήψη απόφασης οφείλει, παράλληλα µε την αποστολή του επεξηγηµατικού     σηµειώ-
µατος     της     προηγούµενης     παράγραφος    να ενηµερώσει   εγκαίρως   και   επαρκώς   
τους   συναδέλφους   του   που   έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το αντικείµενο της πρότασης 
του  
4. Η πρόσκληση αποστέλλεται υποχρεωτικά στον γενικό γραµµατέα του δήµου καθώς και 
στους προέδρους των δηµοτικών και τοπικών κοινοτήτων καθώς και στους προέδρους των νοµι-
κών προσώπων και επιχειρήσεων του δήµου, εφόσον συζητούνται  θέµατα που αναφέρονται  
στους τοµείς αρµοδιοτήτων τους. 
5. Στην   περίπτωση   της   κατεπείγουσας   συνεδρίασης,   η   πρόσκληση µπορεί να επι-
δοθεί και  την ίδια ηµέρα  µε τον πλέον πρόσφορο τρόπο, αναφέροντας οπωσδήποτε τα θέµατα 
της ηµερήσιας διάταξης. 
 
 

Άρθρο 7ο 
Απαρτία 

1. Για την νόµιµη συνεδρίαση πρέπει να είναι παρόντες  ο δήµαρχος και οι µισοί τουλάχι-
στον από τους αντιδηµάρχους . 
2. Τα µέλη της εκτελεστικής επιτροπής που εξέρχονται από την αίθουσα κατά τη διάρκεια 
της συνεδρίασης ενηµερώνουν τον αρµόδιο για την σύνταξη των   πρακτικών   υπάλληλο   πριν   
την   έξοδο.    Οι   αποχωρήσεις   και   οι προσελεύσεις καταγράφονται στα πρακτικά της συνε-
δρίασης. 
3. ∆εν µπορεί να συνεχιστεί η συνεδρίαση ούτε λαµβάνονται νόµιµες αποφάσεις όταν απέ-
χουν από την συνεδρίαση τα περισσότερα µέλη της εκτελεστικής επιτροπής. 
 
 

Άρθρο 8° 
Συζήτηση και λήψη των αποφάσεων 

1. Ο δήµαρχος προεδρεύει της εκτελεστικής επιτροπής και διευθύνει την συζήτηση.    Σε    
περίπτωση    κωλύµατος    του    δήµαρχου    προεδρεύει  ο αντιδήµαρχος που έχει οριστεί από 
αυτόν ως αναπληρωτής του. 
2. Ο δήµαρχος εισηγείται τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης εκτός από τις περιπτώσεις ό-
που ο ίδιος έχει αναθέσει την παρουσίαση εισήγησης στον αρµόδιο  αντιδήµαρχο  ή όταν το θέ-
µα γράφτηκε στην ηµερήσια διάταξη µετά από πρόταση µέλους της εκτελεστικής επιτροπής,  
οπότε το εισηγείται ο προτείνων. 
3. Ο δήµαρχος   δίνει κατά προτεραιότητα τον λόγο στους προέδρους των νοµικών προ-
σώπων του δήµου όταν συζητούνται θέµατα της αρµοδιότητάς τους  και   µπορεί να τους αναθέ-
σει  την παρουσίαση  της εισήγησης του θέµατος. 
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4. Ο δήµαρχος   µπορεί να καλέσει τον αρµόδιο κατά θέµα προϊστάµενο δηµοτικής υπηρε-
σίας για να ενηµερώσει επί του θέµατος την εκτελεστική επιτροπή ή να του αναθέσει την παρου-
σίαση εισήγησης. 
5. Μετά   την   εισήγηση   ακολουθούν   διευκρινιστικές   ερωτήσεις   και ερωτήσεις ουσίας 
στις οποίες απαντά ο εισηγητής και εν συνεχεία ζητούν τον λόγο και προβαίνουν σε τοποθετή-
σεις, των οποίων η διάρκεια δεν υπερβαίνει τα πέντε λεπτά (5'), τα µέλη της εκτελεστικής επι-
τροπής. 
6. Όταν ολοκληρωθεί η συζήτηση του θέµατος, ο δήµαρχος προβαίνει στη διατύπωση   της   
απόφασης   και   την   θέτει   στην   κρίση   των   µελών   της εκτελεστικής επιτροπής. Εάν δια-
πιστωθεί η διαφωνία προς την διατυπωµένη απόφαση, ο δήµαρχος θέτει σε ψηφοφορία τα ζητή-
µατα και ανακοινώνει το αποτέλεσµά της. 
7. Η εκτελεστική επιτροπή αποφασίζει πάντοτε µε φανερή ψηφοφορία και µε  την  απόλυτη  
πλειοψηφία  των  παρόντων  µελών  της.   Σε  περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώµη υπέρ 
της οποίας ψήφισε ο δήµαρχος. 
8. Εάν κατά τη ψηφοφορία διαµορφωθούν περισσότερες από δύο γνώµες χωρίς   να   σχη-
µατιστεί   η   κατά   την   προηγούµενη   παράγραφο   νόµιµη πλειοψηφία, ο δήµαρχος καλεί 
όσους τάχθηκαν υπέρ των ασθενέστερων γνωµών να προσχωρήσουν µε ψηφοφορία σε µία από 
τις επικρατέστερες γνώµες. 
 

Άρθρο 9°  
Υποχρεώσεις του δηµάρχου και των µελών της εκτελεστικής επιτροπής 

1.        Ο   δήµαρχος   οφείλει   να   επιλύει   άµεσα   µε   απόφασή   του   κάθε σύγκρουση αρ-
µοδιοτήτων µεταξύ των αντιδηµάρχων και να αναθεωρεί ή τροποποιεί για τον σκοπό αυτό τις 
αποφάσεις του περί ανάθεσης ή µεταβίβασης αρµοδιοτήτων. Στην λειτουργία του αυτή λαµβάνει 
υπόψη και την γνώµη της εκτελεστικής επιτροπής. 
2. Τα    µέλη   της   εκτελεστικής   επιτροπής,    κατά   την   άσκηση   των καθηκόντων 
τους,   οφείλουν να µεριµνούν για την εφαρµογή των αρχών της χρηστής   διοίκησης,   της   
αποτελεσµατικότητα,   της   διαφάνειας   και   της λογοδοσίας. 
3. Η  συµµετοχή  των αντιδηµάρχων στη  συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής είναι υ-
ποχρεωτική. Ο   αντιδήµαρχος µπορεί να απουσιάζει µόνο για σοβαρό λόγο που αφορά προσω-
πικό ή οικογενειακό πρόβληµα το οποίο γνωστοποιεί εγκαίρως στον δήµαρχο ή για ανειληµµένες 
υποχρεώσεις στο πλαίσιο των καθηκόντων του που δεν µπορεί να αναβληθούν γεγονός που 
πρέπει επίσης να γνωστοποιήσει στον δήµαρχο. Σε κάθε άλλη περίπτωση η απουσία του είναι  
 
αδικαιολόγητη. 

5. Η αναιτιολόγητη απουσία του αντιδηµάρχου για περισσότερες από τρεις συνεχόµενες 
συνεδριάσεις της εκτελεστικής επιτροπής συνιστά σοβαρό λόγο ανάκλησης του διορι-
σµού του. 

 
Άρθρο 10° 

Γραµµατειακή υποστήριξη, τήρηση πρακτικών των συνεδριάσεων και δηµοσιότητα της 
περίληψης των αποφάσεων της Εκτελεστικής 

Επιτροπής 
1. Η εκτελεστική επιτροπή, µε πρόταση του δηµάρχου, ορίζει έναν εκ των υπαλλήλων του 
γραφείου του δηµάρχου ως πρακτικογράφο - γραµµατέα της επιτροπής. Με την ίδια απόφαση 
ορίζει επίσης και τον αναπληρωτή του. 
2. Ο γραµµατέας - πρακτικογράφος συµµετέχει σε όλες τις συνεδριάσεις της    επιτροπής        
και    συντάσσει    τα    πρακτικά    των    συνεδριάσεων, συνυπογράφοντας το  βιβλίο πρακτι-
κών.  Τα πρακτικά των συνεδριάσεων εγκρίνονται και υπογράφονται από όλα τα µέλη της εκτε-
λεστικής επιτροπής και από τον γενικό   γραµµατέα του δήµου. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων 
εγκρίνονται και υπογράφονται από όλα τα µέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, έχουν δηµόσιο χα-
ρακτήρα, λαµβάνουν δε γνώση τους σε κάθε περίπτωση, οι επικεφαλής των δηµοτικών παρατά-
ξεων. 
3. Ο γενικός γραµµατέας του δήµου, σε συνεργασία µε τον ειδικό γραµµατέα- πρακτικογράφο 
συντάσσουν την περίληψη των αποφάσεων της εκτελεστικής επιτροπής η οποία υπογράφεται 
από τον δήµαρχο και τον γενικό γραµµατέα, αποστέλλεται υποχρεωτικά σε ηλεκτρονική µορφή 
στις δηµοτικές παρατάξεις και αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του ∆ήµου καθώς επίσης 
και δηµοσιοποιείται µε κάθε πρόσφορο τρόπο. 
 

Άρθρο 11° 
Μη αποζηµίωση για την συµµετοχή στις συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής 

Ο δήµαρχος, οι αντιδήµαρχοι, οι πρόεδροι των νοµικών προσώπων του δήµου   και   ο γενικός 
γραµµατέας δεν δικαιούνται αποζηµίωση για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις της εκτελε-
στικής επιτροπής. 
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Άρθρο 12° 

Ισχύς κανονισµού 
1. Ο παρόν κανονισµός ισχύει από την ψήφισή του και την ανάρτησή του στην ιστοσελίδα 
του δήµου 
2. Τροποποίηση του κανονισµού επιτρέπεται µε απόφαση που λαµβάνεται µε ειδική πλειο-
ψηφία των 3/5 του αριθµού των µελών της εκτελεστικής επιτροπής και την σύµφωνη γνώµη του 
δηµάρχου. Η απόφαση της τροποποίησης ισχύει από την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του δή-
µου. 
 

Η απόφαση πήρε αα 61 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 

       Ο Πρόεδρος Τα µέλη: 
  Τσάµος Παναγιώτης    
 
Πιστό Αντίγραφο    
Μάνδρα 31-3-2011     
Ο ∆ήµαρχος     
 
 
 
 
∆ΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

1. Τώρος Αθανάσιος  

2. Κολοβέντζος Παναγιώτης  

3. Πλούµπης Κωνσταντίνος  

4. ∆ουδέσης ∆ηµήτριος  

5. Μπέκας ∆ηµήτριος  

6. Αδάµ Μελέτιος  

7. Γραµµατικός Μελέτιος  

8. Μεϊντάνης Ιωάννης  

9. Φλώρου Καλοµοίρα  

10. Σαµπάνης Γεώργιος  

11. Ρόκας Περικλής 

12. Λινάρδος Ιωάννης 

13. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 

14. Βασιλείου Μάριος  

15. Κανάκης Σπυρίδων 

16. Κριεκούκη Ιωάννα 

17. Γιάννου Γεώργιος  

18. Κυδώνης Αθανάσιος  

19. Σαββίδου- Καραµπίνη Πολυτίµη 

20. Μαρούγκα Μαρία   

21. Κώνστας Ευάγγελος  

22. Πανωλιάσκος Αθανάσιος 

23. Κώνστα Αγλαΐα  

24. Μαρούγκας Μελέτιος  

25. Μονοχολιάς Μιχάλης *  

 
 

  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

24 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της υπ’ αριθµ.  8/  2011 

Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 

Αρ. Αποφ. 62 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Λήψη απόφασης για την έγκριση ή µη Κανονισµού Λειτουργίας Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Μάνδρας - 
Ειδυλλίας 
 

Στη Μάνδρα ,σήµερα στις 30 του µήνα Μαρτίου   του έτους 2011  ηµέρα της εβδοµάδας Τετάρτη  και ώρα  

19.30 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου συνήλθε σε συνεδρίαση δηµόσια ,στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτι-

κού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μάνδρας ,  ύστερα από την µε  αριθµ. πρωτ. 4174/24.3.2011   έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου , που επιδόθηκε νόµιµα, µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν 3852/10  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο µελών 27 παραβρέθηκαν παρόντα  
26 δηλαδή: 

 
Παρόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

 

1. Τσάµος Παναγιώτης Πρόεδρος 

2. Τώρος Αθανάσιος   

3. Κολοβέντζος Παναγιώτης  

4. Πλούµπης Κωνσταντίνος  

5. ∆ουδέσης ∆ηµήτριος  

6. Μπέκας ∆ηµήτριος  

7. Αδάµ Μελέτιος  

8. Γραµµατικός Μελέτιος  

9. Μεϊντάνης Ιωάννης  

10. Φλώρου Καλοµοίρα  

11. Σαµπάνης Γεώργιος  

12. Ρόκας Περικλής 

13. Λινάρδος Ιωάννης 

14. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 

15. Βασιλείου Μάριος  

16. Κανάκης Σπυρίδων 

17. Κριεκούκη Ιωάννα  

18. Γιάννου Γεώργιος  

19. Κυδώνης Αθανάσιος 

20.  Σαββίδου-Καραµπίνη Πολυτίµη   

21. Μαρούγκα Μαρία   

22. Κώνστας Ευάγγελος  

23. Πανωλιάσκος Αθανάσιος    

24. Κώνστα Αγλαΐα  

25. Μαρούγκας Μελέτιος  

26. Μονοχολιάς Μιχαήλ * 

27.  

 

 

 

Απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
1. Λιώρης Αθανάσιος  

2. . 

3. . 

4. . 

 

* Ο ∆Σ Μονοχολιάς Μιχαήλ προσήλθε κατά  τη συζήτηση  του 1ου τακτικού θέµατος της ηµερήσιας διάταξης (είχε προηγηθεί η 

συζήτηση και ψηφοφορία του 1ου έκτακτου θέµατος)  
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Ο πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε παρόντα  και   το ∆ήµαρχο κο ∆ρίκο Γεώργιο και εισηγούµενος το 
3ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σχέδιο Κανονισµού Λειτουργίας  της Επι-

τροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας και κάλεσε αυτό όπως αποφανθεί σχετικά. 

 
 

Το δηµοτικό συµβούλιο 
 

Αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και αφού έλαβε υπόψη το σχέδιο Κανονισµού Λειτουργίας  της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας 

 
Αποφασίζει κατά πλειοψηφεί  

 
Με ψήφους 16 υπέρ (∆Σ πλειοψηφίας ) 1 λευκό του ∆Σ της µειοψηφίας  Μονοχολιά Μιχάλη ο οποίος δήλωσε ότι ψη-

φίζει λευκό επειδή είναι κατά του ν. 3852/2010 και 9 κατά των ∆Σ της µειοψηφίας (εκ των οποίων οι 6 ∆Σ:  Κριεκού-

κη Ι., Γιάννου Γ., Κυδώνη Αθ.,  Σαββίδου – Καραµπίνη Πολυτίµη , Μαρούγκα Μ. & Κώνστας Ευάγ., δήλωσαν ότι 

ψηφίζουν κατά επειδή δεν έχει καταστεί σαφές αν ο κανονισµός αυτός πρέπει να ψηφιστεί από το ∆ηµοτικό Συµβούλι-

ο) 

 

Εγκρίνει τον παρακάτω  Κανονισµό  Λειτουργίας Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας: 
 

 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

Άρθρο 1 
∆ιοίκηση ∆ήµου 

(άρθρο 7 Ν.3852/2010) 
 
Ο ∆ήµος Μάνδρας - Ειδυλλίας διοικείται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, την Οικονοµική Επιτροπή, 
την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής , την Εκτελεστική Επιτροπή και το ∆ήµαρχο. 
 

 
Άρθρο 2 

Σύνθεση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
(άρθρο 74, παρ. 1 Ν.3852/2010) 

 
Η Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο του δήµου αποτελούµενη από τον δήµαρχο ή τον αντιδή-
µαρχο, που ορίζει ο δήµαρχος, ως πρόεδρο αυτής και από έξι (6) µέλη εκ των οποίων τα δύο (2) 
εκλέγονται από τις δηµοτικές παρατάξεις της µειοψηφίας, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.  
 
 
 

Άρθρο 3 
Εκλογή µελών & Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

(άρθρο 74 Ν.3852/2010) 
 

1. Το δηµοτικό συµβούλιο, µετά την εκλογή του προεδρείου και προεδρεύοντος του νεοεκλεγέ-
ντος προέδρου, κατά τις ηµεροµηνίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 64 του 
Ν.3852/2010 και κατά τη διάρκεια της ίδιας συνεδρίασης, εκλέγει, µετά την εκλογή των µελών 
της οικονοµικής επιτροπής, µεταξύ των µελών του µε µυστική ψηφοφορία τα τακτικά και τα α-
ναπληρωµατικά µέλη της επιτροπής ποιότητας ζωής µε την εξής διαδικασία: 
1.1. Από τους δηµοτικούς συµβούλους της παράταξης της πλειοψηφίας, δύνανται να θέσουν 
υποψηφιότητα όποιοι επιθυµούν να συµµετέχουν ως µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, χωρίς να 
απαιτείται προηγούµενη διαδικασία ανάδειξής τους µεταξύ των µελών της παράταξης αυτής. 
1.2 Οι δηµοτικοί σύµβουλοι της µειοψηφίας που επιθυµούν την ανάδειξή τους στην Επιτρο-
πή, πρέπει να θέσουν υποψηφιότητα σε αυτή τη συνεδρίαση των δηµοτικών παρατάξεων, που 
συγκροτούν στο σύνολο τη µειοψηφία του δηµοτικού συµβουλίου. Στη συνεδρίαση αυτή πρώτα 
εκλέγονται από το σύνολο των παρατάξεων της µειοψηφίας του δηµοτικού συµβουλίου οι υπο-
ψήφιοι τακτικοί και αναπληρωµατικοί σύµβουλοι, που αναλογούν στην µειοψηφία, σύµφωνα µε 
τον αριθµό που καθορίζεται µε το άρθ.2 του παρόντος. Η ανάδειξη των υποψηφίων αυτών γίνε-
ται ως εξής: 
1.3 Ως υποψήφιοι της µειοψηφίας αναδεικνύονται αυτοί που συγκέντρωσαν την απόλυτη 
πλειοψηφία του συνόλου των µελών των παρατάξεων της µειοψηφίας. Εάν δεν επιτευχθεί η α-
πόλυτη πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται και αναδεικνύεται αυτός που συγκέ-
ντρωσε πάλι την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών των παρατάξεων της µειοψηφί-
ας. Εάν και πάλι δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών των παρατά-
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ξεων της µειοψηφίας ή υπάρξει ισοψηφία, τότε διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία µεταξύ των 
δύο επικρατέστερων υποψηφίων, που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους. Κατά την ψηφοφορία 
αυτή εκλέγεται όποιος µεταξύ των δύο επικρατέστερων συγκεντρώσει τη σχετική πλειοψηφία 
των παρόντων, δηλ. πήρε τις περισσότερες ψήφους σε σχέση µε τον συνυποψήφιό του, έστω 
και αν πήρε µία ψήφο. 
1.4 Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων, γίνεται κλήρωση, την οποία διενεργεί ο Πρόεδρος 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
2. Για την εκλογή, η λευκή ψήφος και η άρνηση ψήφου (δήλωση «παρών»), υπολογίζονται ως 
αρνητικές ψήφοι και, εποµένως, δεν προσµετρώνται στη δηµιουργία της πλειοψηφίας (απόλυτης 
ή σχετικής), κατά την εκλογική διαδικασία. 
3. Υποψήφιοι µπορεί να αναδειχθούν και σύµβουλοι, που τυχόν απουσιάζουν, για οποιον-
δήποτε λόγο, από τη συνεδρίαση αυτή, εφόσον έχουν εκδηλώσει τη βούλησή τους να είναι υ-
ποψήφιοι. 
4. Αν από τις δηµοτικές παρατάξεις της µειοψηφίας δεν υπάρξει υποψήφιος, τότε στη θέση 
τους εκλέγεται σύµβουλος της δηµοτικής παράταξης της πλειοψηφίας. 
5. Μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας, διενεργείται η εκλογή, από το σύνολο των 
συµβούλων, για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών της Επιτροπής µε την 
εξής διαδικασία: 
5.1 Για να εκλεγεί µέλος της Επιτροπής ο υποψήφιος πρέπει να συγκεντρώσει την απόλυτη 
πλειοψηφία των παρόντων µελών του δηµοτικού συµβουλίου. Εάν παραµείνουν κενές θέσεις, 
που αναλογούν στην πλειοψηφία ή στη µειοψηφία του δηµοτικού συµβουλίου, τότε διενεργείται 
δεύτερη ψηφοφορία. Σε αυτήν εκλέγεται ο υποψήφιος ο οποίος συγκεντρώνει την απόλυτη 
πλειοψηφία των παρόντων µελών του δηµοτικού συµβουλίου. 
5.2 Αν και στη δεύτερη ψηφοφορία δεν επιτευχθεί εκλογή των µελών της Επιτροπής και πα-
ραµένουν κενές θέσεις, γίνεται και τρίτη ψηφοφορία, οπότε εκλέγονται όσοι συγκεντρώσουν τη 
σχετική πλειοψηφία των παρόντων µελών του δηµοτικού συµβουλίου, δηλαδή όσοι έχουν πάρει 
έστω και µία ψήφο. 
5.3. Εάν υπάρξει ισοψηφία σε οποιαδήποτε ψηφοφορία, τότε διενεργείται κλήρωση, στην ίδια 
συνεδρίαση από τον πρόεδρο του δηµοτικού συµβουλίου. 
5.4 Μετά την εκλογή των τακτικών µελών της Επιτροπής, το δηµοτικό συµβούλιο εκλέγει τα 
αναλογούντα αναπληρωµατικά µέλη, τα οποία αναπληρώνουν τα τακτικά σε περίπτωση απουσί-
ας ή κωλύµατος, ή παίρνουν τις θέσεις των τακτικών µελών, όταν αυτές µένουν κενές. Κατά τη 
διάρκεια της διετίας τα αναπληρωµατικά µέλη ανά κατηγορία, µε τη σειρά της εκλογής τους, κα-
ταλαµβάνουν τις θέσεις των τακτικών µελών που µένουν κενές. Όταν τα µέλη της µειοψηφίας 
παραιτηθούν κατά τη διάρκεια της διετίας και δεν εκλεγεί αντικαταστάτης τους, τη θέση τους 
καταλαµβάνουν τα µέλη της πλειοψηφίας. 
5.5 Η εκλογή των αναπληρωµατικών µελών γίνεται µε τον τρόπο που περιγράφεται ανωτέ-
ρω για την εκλογή των τακτικών µελών. Με την ίδια διαδικασία εκλέγονται νέα αναπληρωµατικά 
µέλη, µόνο σε περίπτωση, που έχει εξαντληθεί ο αριθµός των αναπληρωµατικών ανά κατηγορία, 
δηλαδή της πλειοψηφίας και της µειοψηφίας. 
6. Σε περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται εκλογή για οποιονδήποτε λόγο ή η συνεδρίαση µα-
ταιωθεί λόγω έλλειψης απαρτίας, επαναλαµβάνεται η ίδια διαδικασία εκλογής την επόµενη Κυρι-
ακή. 
7. Αν και στη δεύτερη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί εκλογή ή η συνεδρίαση µαταιωθεί, επειδή 
δεν σχηµατίσθηκε απαρτία, θεωρείται ότι εκλέγονται: α) για τις θέσεις της πλειοψηφίας οι σύµ-
βουλοι που έλαβαν κατά σειρά τους περισσότερους σταυρούς προτίµησης στην παράταξη της 
πλειοψηφίας σύµφωνα µε την απόφαση του δικαστηρίου και β) για τις θέσεις της µειοψηφίας οι 
σύµβουλοι της µείζονος µειοψηφίας που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς σύµφωνα µε την 
ίδια δικαστική απόφαση. 
8. ∆εν επιτρέπεται να εκλεγεί µέλος της Επιτροπής ο πρόεδρος του δηµοτικού συµβουλίου. 
Αντίθετα δεν αποτελεί ασυµβίβαστο η ιδιότητα του µέλους της Επιτροπής µε τις ιδιότητες του 
αντιπροέδρου και γραµµατέα του δηµοτικού συµβουλίου και του αντιδηµάρχου. 
9. Τα µέλη της Επιτροπής, που εξελέγησαν ως ανωτέρω, στην πρώτη συνεδρίαση µετά την 
εκλογή τους εκλέγουν, µε φανερή ψηφοφορία, τον αντιπρόεδρο, ο οποίος προέρχεται από τις 
παρατάξεις της µειοψηφίας. ∆ικαίωµα ψήφου στην περίπτωση αυτή έχει και ο πρόεδρος της Επι-
τροπής. 
10. Αντιπρόεδρος εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των µελών της 
Επιτροπής, δηλαδή των προερχοµένων από την πλειοψηφία και των µελών των προερχοµένων 
από τη µειοψηφία. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία 
επαναλαµβάνεται. Εάν, και πάλι, δεν επιτευχθεί η απόλυτη πλειοψηφία, τότε διεξάγεται τρίτη 
ψηφοφορία και εκλέγεται όποιος λάβει τη σχετική πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενερ-
γείται κλήρωση από τον πρόεδρο της Επιτροπής. 
11. Τα πρακτικά της εκλογής διαβιβάζονται µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών από τη 
διενέργεια της εκλογής στον Ελεγκτή Νοµιµότητας, ο οποίος αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από προ-
σφυγή δηµότη ενώπιον του, η οποία ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσµίας πέντε (5) ηµερών 
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από τη διενέργεια της εκλογής, αποφαίνεται, µέσα σε πέντε (5) ηµέρες το αργότερο αφότου πα-
ρέλαβε τα πρακτικά, για τη νοµιµότητα της εκλογής. 
12. Όταν τα µέλη της Επιτροπής παύουν για οποιονδήποτε λόγο να είναι µέλη των αντίστοιχων 
δηµοτικών παρατάξεων, εκπίπτουν αυτοδικαίως από την Επιτροπή και αντικαθίστανται, σύµφω-
να µε τη διαδικασία του παρόντος, όπως προβλέπεται ανωτέρω. 
 
 

Άρθρο 4 
Αρµοδιότητες Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

(άρθρο 73 Ν.3852/2010) 
1. Η επιτροπή ποιότητας ζωής είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των σχετικών 
µε την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδοµία και την προστασία του περιβάλλοντος αρ-
µοδιοτήτων του δήµου. Κατά την άσκηση των σχετικών αρµοδιοτήτων της λαµβάνει ειδική µέρι-
µνα για το σχεδιασµό δράσεων που αποβλέπουν στην αναβάθµιση της ποιότητας ζωής και εν 
γένει την εξυπηρέτηση των ατόµων µε αναπηρίες. Ειδικότερα: 
 
Α. Είναι αρµόδια, µε την επιφύλαξη του άρθ.83, για: 
i) τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστηµάτων και επιχειρήσεων µετά από προέλεγχο του 
σχετικού αιτήµατος του ενδιαφεροµένου,  
ιι) την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των καταστηµά-
των επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρµοδιότητας του δήµου,  
iii) τη χορήγηση ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας µουσικής. Η σχετική απόφαση λαµβάνεται 
µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες αφότου περιέλθουν στην επιτροπή όλα τα νόµιµα δικαιολογητικά και 
στοιχεία. 
 
Β. Εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο:  
i) θέµατα καθορισµού χρήσεων γης, 
ιι) θέµατα ρυθµιστικών σχεδίων, προγραµµατισµού εφαρµογής ρυθµιστικών σχεδίων, οικιστικής 
οργάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρµογής Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), πολεοδοµι-
κών µελετών, ανάπλασης περιοχών, πολεοδοµικών επεµβάσεων, χρηµατοδότησης προγραµµά-
των ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθµισµένων περιοχών, πολεοδοµικής αναµόρφωσης 
προβληµατικών περιοχών, αποζηµίωσης ρυµοτοµούµενων, πολεοδοµικών ρυθµίσεων, εισφοράς 
σε γη ή σε χρήµα, περιοχών ειδικά ρυθµιζόµενης πολεοδόµησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.) και έγκρισης πολε-
οδοµικών µελετών, 
iii) τη λήψη αποφάσεων για θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος, 
iv) τη λήψη αποφάσεων για θέµατα χωροθέτησης κοιµητηρίων, κατά τις προβλέψεις του ν. 
2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α), κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και άλλων, σχετικών µε το α-
ντικείµενο, αρµοδιοτήτων του, 
ν) το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.∆.Κ.. 
 
2. Η επιτροπή ποιότητας ζωής συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγµένων στους τοµείς αρµο-
διότητας της, η οποία συζητείται και εγκρίνεται από το δηµοτικό συµβούλιο. Η έκθεση περιλαµ-
βάνει και ποσοτικά στοιχεία σχετικά µε τον αριθµό των συνεδριάσεων, την συµµετοχή των µε-
λών της, τα θέµατα που συζητήθηκαν και τις ληφθείσες αποφάσεις. Υπεύθυνος για την σύνταξη 
της ετήσιας έκθεσης πεπραγµένων είναι ο Πρόεδρός της. Στην εν λόγω έκθεση ενσωµατώνονται, 
ως παράρτηµα, και σχετικές παρατηρήσεις που υποβάλουν τα µέλη της. Ο Πρόεδρος της Επιτρο-
πής συντάσσει την έκθεση εντός του Ιανουαρίου κάθε έτους και την κοινοποιεί στα µέλη της 
προκειµένου αυτά να του υποβάλουν εγγράφως τις παρατηρήσεις τους εντός της πρώτης εβδο-
µάδας του Φεβρουαρίου. Στη συνέχεια, εντός της δεύτερης εβδοµάδας του Φεβρουαρίου, ο πρό-
εδρος υποβάλει το πλήρες κείµενο της ετήσιας έκθεσης στο δηµοτικό συµβούλιο και µεριµνά για 
τη δηµοσίευσή της στην ιστοσελίδα του δήµου. 
3. Το δηµοτικό συµβούλιο µπορεί, για θέµατα ιδιαίτερα σοβαρά, µε ειδική αιτιολογία, και µε 
την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο αρ-
µοδιότητες των προηγούµενων παραγράφων 
4. Η επιτροπή ποιότητας ζωής µε ειδική απόφαση που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειο-
ψηφία των µελών της µπορεί να παραπέµπει συγκεκριµένο θέµα της αρµοδιότητας της στο δη-
µοτικό συµβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη 
σοβαρότητα του. 
5. Η επιτροπή ποιότητας ζωής πρέπει να λαµβάνει υπόψη της για την διαµόρφωση της ει-
σήγησης της προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για τα θέµατα της παρ.1 περ. γ του άρθρου 83 του 
Ν.3852/10 καθώς και για τα θέµατα της παρ. 2 του άρθρου 84 του Ν. 3852/2010 τις σχετικές 
προτάσεις της οικείας δηµοτικής ή τοπικής αντιστοίχως κοινότητας. 
 
 

Άρθρο 5 
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Σύγκληση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

(άρθρο 75 Ν.3852/2010) 
1. Ο πρόεδρος της Επιτροπής καλεί τα µέλη της σε συνεδρίαση µε γραπτή πρόσκληση, 
στην οποία αναφέρονται τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, τουλάχιστον µια φορά τον µήνα ή 
όποτε το ζητήσει ο δήµαρχος - στην περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος πρόεδρος - ή το ένα τρίτο 
(1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθµού των µελών της. Στην τελευταία περίπτωση απαιτείται 
γραπτή αίτηση, στην οποία αναφέρονται τα θέµατα που θα συζητηθούν. Στην ίδια περίπτωση 
δεν µπορεί να επανυποβληθεί αίτηµα για το ίδιο θέµα, πριν παρέλθει δίµηνο, αφότου εκδόθηκε 
απορριπτική απόφαση της επιτροπής, εκτός εάν γίνεται επίκληση νεότερων στοιχείων. Αν κατά 
τον υπολογισµό του ενός τρίτου (1/3) προκύπτει δεκαδικός αριθµός, τότε ο αριθµός αυτός 
στρογγυλοποιείται στην αµέσως µεγαλύτερη µονάδα εφόσον πρόκειται για υποδιαίρεση µεγαλύ-
τερη ή ίση του ηµίσεως (0,5). Αν η επιτροπή δεν συγκληθεί το αργότερο έξι (6) ηµέρες µετά την 
υποβολή της αίτησης, συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση εκείνων που υπέβαλαν την αίτηση και 
αποφασίζει για τα θέµατα, για τα οποία είχε ζητηθεί η σύγκληση της. 
2. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη. Στην ηµερήσια διάταξη αναγράφονται υ-
ποχρεωτικά όλα τα θέµατα που προτείνει ο δήµαρχος. Η επιτροπή µπορεί να αποφασίζει µε την 
απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών της ότι συγκεκριµένο θέµα το οποίο δεν 
έχει εγγραφεί στην ηµερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαµβάνει απόφαση γΓ 
αυτό µε την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας 
διάταξης. 
3. Η πρόσκληση δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήµου. Η πρόσκληση επιδίδεται ή γνω-
στοποιείται στα µέλη τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµέρα που ορίζεται για 
τη συνεδρίαση. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή µπορεί να επιδοθεί ή να γνω-
στοποιηθεί την ηµέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον 
οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση η επιτροπή αποφαίνε-
ται για το κατεπείγον των θεµάτων. 
Η αδικαιολόγητη παράλειψη του προέδρου, για δύο συνεχείς φορές, να καλέσει την οικονοµική 
αποτελεί σοβαρή παράβαση καθήκοντος. 
 
 

Άρθρο 6 
Τόπος συνεδρίασης, απαρτία, λήψη και δηµοσιότητα αποφάσεων, έλεγχος 

Νοµιµότητας (άρθρο 75 Ν.3852/2010) 
1. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής είναι δηµόσιες και γίνονται στο δηµοτικό κατάστηµα µε 
την προεδρεία του προέδρου της. 
2. Η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον µία φορά το µήνα αλλά και όποτε το απαιτεί ο ρό-
λος της, µε την διαδικασία που προβλέπεται στην παρ.1 του άρθ.5 του παρόντος Κανονισµού. 
3. Η Επιτροπή, µε αιτιολογηµένη απόφαση που απαγγέλλεται σε δηµόσια συνεδρίαση, και 
µε πλειοψηφία των τεσσάρων πέµπτων (4/5) των µελών της, µπορεί να συνεδριάζει κεκλεισµέ-
νων των θυρών (παρ. 7 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010). 
4. Η Επιτροπή έχει απαρτία, εφόσον, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, τα µέλη που είναι 
παρόντα είναι περισσότερα από αυτά που απουσιάζουν. Αν σε δύο συνεχείς συνεδριάσεις δεν 
επιτυγχάνεται απαρτία, αρµόδιο να λάβει τις σχετικές µε τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης α-
ποφάσεις, είναι το δηµοτικό συµβούλιο. 
5. Τα µέλη της Επιτροπής που ήταν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης και µε την 
παρουσία τους υπήρξε απαρτία, και αν ακόµα αποχωρήσουν µεταγενέστερα, θεωρούνται παρό-
ντα µέχρι το τέλος της συνεδρίασης, ως προς την ύπαρξη απαρτίας. Η απαρτία αυτή θεωρείται 
ότι συντρέχει για όλα τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης της συγκεκριµένης συνεδρίασης. Στην 
περίπτωση αυτή, για τη λήψη απόφασης για κάθε συγκεκριµένο θέµα, η απαιτούµενη πλειοψη-
φία δεν υπολογίζεται επί των πραγµατικά παρόντων µελών κατά την ψηφοφορία, αλλά επί του 
αριθµού των µελών, που απαιτούνται για την απαρτία (παρ. 8 του άρθρου 75 του 
Ν.3852/2010). 
6. Η Επιτροπή λαµβάνει τις αποφάσεις της µε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µε-
λών της. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προέδρου. Αν ο πρόεδρος της Επιτρο-
πής απουσιάζει ή κωλύεται, προεδρεύει ο αντιπρόεδρος ή ο σύµβουλος του επιτυχόντος συνδυ-
ασµού που έχει εκλεγεί µε τις περισσότερες ψήφους. 
7. Αν κατά τη λήψη των αποφάσεων, µέλος της Επιτροπής αρνηθεί ή δώσει λευκή ψήφο, 
λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση και τόσο η άρνηση όσο και η λευκή ψήφος λογίζονται 
ως αρνητικές ψήφοι. 
8. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαµβάνονται µε φανερή ψηφοφορία, εκτός των περιοριστι-
κά αναφερόµενων στο νόµο περιπτώσεων, όπου απαιτείται µυστική ψηφοφορία. Η ψηφοφορία 
γίνεται για κάθε θέµα ξεχωριστά, κατά την οποία τα µέλη τάσσονται υπέρ της µιας ή της άλλης 
διαµορφωθείσας γνώµης (παρ. 1, 2 και 6 του άρθρου 105 και παρ. 5 του άρθρου 96 του 
Ν.3463/2006). 
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9. Οι αποφάσεις της Επιτροπής δηµοσιεύονται σύµφωνα µε όσα προβλέπονται για τις απο-
φάσεις του δηµοτικού συµβουλίου και αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήµου, µε 
φροντίδα του προέδρου. Η µη δηµοσίευσή τους στην ιστοσελίδα συνιστά λόγο ακυρότητάς τους. 
10. Οι προβλεπόµενες από το άρθ. 225 παρ.1 του Ν.3852/10 αποφάσεις αποστέλλονται υ-
ποχρεωτικά για έλεγχο νοµιµότητας στον Ελεγκτή Νοµιµότητας εντός 15 ηµερών, συνοδευόµε-
νες από τα έγγραφα που προβλέπονται στο νόµο. Για τις λοιπές αποφάσεις ισχύουν οι διατάξεις 
περί αυτεπάγγελτου ελέγχου και προσφυγής των άρθ. 226 και 227 του ανωτέρω νόµου. 
 
 
 
 
 

Άρθρο 7 
Λειτουργία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (άρθρο 75 Ν.3852/2010) 

1. Μετά τη νόµιµη συγκρότηση της Επιτροπής, µε την εκλογή των µελών από το δηµοτικό συµ-
βούλιο και την εκλογή του αντιπροέδρου της, αυτή µπορεί να λειτουργήσει νόµιµα. 
Αν σε δύο συνεχείς συνεδριάσεις κατά τη συζήτηση ενός θέµατος δεν επιτυγχάνεται η απόλυτη 
πλειοψηφία για τη λήψη απόφασης, αρµόδιο να αποφασίσει είναι το δηµοτικό συµβούλιο, στο 
οποίο και παραπέµπει ο πρόεδρος το εν λόγω θέµα. 
2. Ο πρόεδρος της Επιτροπής κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη της συνεδρίασης, διευθύνει τη 
συζήτηση και λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για την ευταξία της συνεδρίασης, έχοντας τη δυνα-
τότητα να ζητήσει ακόµα και την αποβολή, όποιου τη διαταράσσει. 
3. Αν ο πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται νοµίµως, κατά το άρθρο 75 του 
Ν.3852/2010, δηλαδή προεδρεύει ο αντιπρόεδρος ή το µέλος της πλειοψηφίας, που έχει εκλεγεί 
µε τις περισσότερες ψήφους. Επίσης, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τα τακτικά µέλη, καλούνται 
τα αναπληρωµατικά µε τη σειρά εκλογής τους. 
4. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, ο πρόεδρος εκφωνεί τον κατάλογο των παρόντων, και στη 
διάρκεια αυτής όσους αποχωρούν, σηµειώνει τους υποψήφιους οµιλητές και την ψήφο των µε-
λών και έχει την ευθύνη σύνταξης των πρακτικών της συνεδρίασης, σε συνεργασία µε το δηµο-
τικό υπάλληλο που εκτελεί χρέη ειδικού γραµµατέα. 
5. Μετά την έναρξη της συνεδρίασης, ο πρόεδρος ανακοινώνει στην Επιτροπή κάθε έγγραφο 
που απευθύνεται προς αυτή. Στη συνέχεια, τα µέλη της µειοψηφίας και ακολούθως τα υπόλοιπα 
µέλη, µπορούν να προβούν σε ανακοινώσεις ή προτάσεις και να απευθύνουν ερωτήσεις ή να 
ζητούν συγκεκριµένα στοιχεία για την άσκηση των καθηκόντων τους, από τον πρόεδρο της Επι-
τροπής. Ακολουθεί η διαδικασία των απαντήσεων, χωρίς διάλογο, µε τη δυνατότητα και υπο-
χρέωση του προέδρου για παροχή των ζητουµένων στοιχείων και πληροφοριών εντός ενός µη-
νός. 
6. Ακολουθεί η συζήτηση επί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. Τα θέµατα τα εισηγείται ο 
πρόεδρος ή όποιον υποδείξει αυτός και µπορεί να είναι: κάποιο από τα µέλη της πλειοψηφίας ή 
ο εκάστοτε αρµόδιος αντιδήµαρχος ή υπηρεσιακός παράγοντας, που θα εισηγηθεί το θέµα. Η 
εισήγηση σε κάθε θέµα δεν µπορεί να ξεπερνά τα δέκα λεπτά της ώρας. Μετά το πέρας της εισή-
γησης, ο πρόεδρος καταρτίζει κατάλογο οµιλητών και ο λόγος δίνεται στα µέλη, κατά τη 
σειρά εγγραφής. Η διάρκεια της πρωτοµιλίας δεν ξεπερνά τα πέντε λεπτά της ώρας. Τυχόν διευ-
κρινιστικές ερωτήσεις, έπονται της εισήγησης και προηγούνται των τοποθετήσεων των οµιλη-
τών. Αφού εξαντληθεί ο κατάλογος των οµιλητών µε τις πρωτοµιλίες, ο πρόεδρος διατυπώνει 
την οριστική πρόταση προς ψήφιση του θέµατος, όπως διαµορφώθηκε, µε τις τροπολογίες που 
πιθανόν έχουν επέλθει. Επί της τελικής αυτής πρότασης, έχουν δικαίωµα να δευτερολογήσουν 
όσοι µίλησαν, χωρίς να ξεπεράσουν τα τρία λεπτά της ώρας. Ο εισηγητής επίσης δευτερολογεί 
για πέντε λεπτά της ώρας, εφόσον το κρίνει απαραίτητο. Τέλος, ο πρόεδρος επαναλαµβάνει την 
πρόταση ή τις προτάσεις και γίνεται ψηφοφορία. 
7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης των θεµάτων, οι οµιλητές οι οποίοι τοποθετούνται, απευθύ-
νονται προς το όργανο και όχι προσωπικά. Τα µέλη εκφράζονται κατά συνείδηση, αποσκοπού-
ντες στην εξυπηρέτηση των δηµοτών και του δήµου γενικότερα. Ο οµιλητής δεν διακόπτεται, 
παρά µόνο αν εκφεύγει του χρόνου ή του θέµατος ή εκτρέπεται σε προσωπικές ύβρεις. Στην 
περίπτωση αυτή ο πρόεδρος δικαιούται ακόµη και να του αφαιρέσει το λόγο. Όποιος ζητήσει να 
απαντήσει σε προσωπικό ζήτηµα που δηµιουργήθηκε στη διάρκεια της συνεδρίασης, του δίδεται 
από τον πρόεδρο ο λόγος, αφού προσδιορίσει επακριβώς το προσωπικό ζήτηµα σε ένα λεπτό και 
η οµιλία του δεν µπορεί να ξεπεράσει τα τρία λεπτά. 
 
 

Άρθρο 8 
Ακροατήριο 

1. Η παρουσία φορέων και πολιτών στις συνεδριάσεις της Επιτροπής αποτελεί λειτουργική 
συνέπεια του δηµόσιου χαρακτήρα των συνεδριάσεών της. Οι ενδιαφερόµενοι για τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης ειδοποιούνται µε φροντίδα του προέδρου. 
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2. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής οι παρευρισκόµενοι πολίτες πρέπει να είναι ευπρεπείς 
και ήσυχοι. ∆εν επιτρέπεται να συνοµιλούν, να σχολιάζουν, να επιδοκιµάζουν ή αποδοκιµάζουν 
τις απόψεις των συµβούλων και γενικά να παρακωλύουν την οµαλή διεξαγωγή της συνεδρίασης. 
Ο πρόεδρος µπορεί να αποβάλει από την αίθουσα καθένα που διαταράσσει την τάξη ή παρακω-
λύει τη συνεδρίαση ή και να διατάξει την εκκένωση της αίθουσας από το ακροατήριο. 
3. Στους δηµοσιογράφους και στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, παρέχεται κάθε διευκόλυνση. 
Επιτρέπεται η ραδιοφωνική και τηλεοπτική κάλυψη των συνεδριάσεων της Επιτροπής. 
 
 

Άρθρο 9 
∆ικαιώµατα & υποχρεώσεις προέδρου & µελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

1. Αν πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο αντιδήµαρχος, που έχει ορίσει ο δήµαρχος, αυτός 
συνεργάζεται µε το δήµαρχο, ώστε να συµπεριληφθούν στην ηµερήσια διάταξη τα θέµατα που ο 
δήµαρχος προτείνει. 
2. Φροντίζει η πρόσκληση για συνεδρίαση να επιδοθεί νοµίµως στα µέλη της Επιτροπής και 
στον αρµόδιο αντιδήµαρχο, όταν συζητούνται θέµατα των αρµοδιοτήτων του, όπως επίσης να 
γνωστοποιηθεί στο δήµαρχο, αν αυτός δεν προεδρεύει. 
3. Επίσης, δύναται να καλεί δηµοτικούς υπαλλήλους, εκπροσώπους φορέων ή και πολίτες, 
προκειµένου να πληροφορήσουν την Επιτροπή σχετικά µε τα θέµατα που συζητούνται. 
4. Προεδρεύει των συνεδριάσεων της Επιτροπής. Κηρύσσει την έναρξη και λήξη της συνε-
δρίασης. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης εκφωνεί τον κατάλογο των παρόντων και κατά τη 
διάρκεια αυτής, τα µέλη που αποχωρούν ή προσέρχονται στη συνεδρίαση. Σηµειώνει τους υπο-
ψήφιους οµιλητές και την ψήφο των µελών, 
κατά τη λήψη των αποφάσεων. ∆ιευθύνει τη συζήτηση και λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα για 
την τήρηση της τάξης και την οµαλή διεξαγωγή της συνεδρίασης. Έχει τη δυνατότητα να αποβά-
λει από την αίθουσα όποιον διαταράσσει τη συνεδρίαση, να διατάξει την εκκένωσή της από το 
ακροατήριο, να διακόπτει προσωρινά ή και να προβαίνει στη λύση της συνεδρίασης αν παρακω-
λύεται η οµαλή διεξαγωγή της, να καλεί στην τάξη ή και να αφαιρεί το λόγο από όποιον οµιλητή 
δεν συµπεριφέρεται µε ευπρέπεια ή εκφεύγει του θέµατος που συζητείται. 
5. Έχει την ευθύνη τήρησης των πρακτικών των συνεδριάσεων της Επιτροπής σε συνεργα-
σία µε το δηµοτικό υπάλληλο που έχει ορισθεί για το σκοπό αυτό. Στα πρακτικά καταχωρούνται 
οι συζητήσεις, αποφάσεις και µειοψηφούσες γνώµες. 
6. Ενηµερώνει το δηµοτικό συµβούλιο για αδικαιολόγητη απουσία µέλους από τις συνε-
δριάσεις κατά την παρ. 4 άρθρου 75 του Ν.3852/2010, προκειµένου να προβεί στην αντικατά-
στασή του. 
7. Φροντίζει για την τήρηση των σχετικών µε την Επιτροπή διατάξεων του Ν.3852/2010 
όπως και των διατάξεων του παρόντος κανονισµού. 
8. Τα µέλη της Επιτροπής οφείλουν να µετέχουν στις συνεδριάσεις της και να προσέρχο-
νται κατά την καθορισµένη ώρα. 
9. Αν κάποιο µέλος προσέλθει στη συνεδρίαση µετά την έναρξή της, ειδοποιεί τον πρόεδρο 
και αναγγέλλεται η προσέλευσή του, η οποία και καταχωρείται στα πρακτικά. 
10. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση πρόσκαιρης ή οριστικής αποχώρησης 
µέλους, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, όπως και για την επιστροφή του. 
11. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος τακτικού µέλους για τη συµµετοχή του σε προ-
γραµµατισθείσα συνεδρίαση, οφείλει έγκαιρα να ενηµερώσει τον πρόεδρο της Επιτροπής, προ-
κειµένου µε τη φροντίδα του να προσκληθεί και να συµµετάσχει στη συνεδρίαση το αναπληρω-
µατικό µέλος (παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010). 
12. Το µέλος της Επιτροπής δεν µπορεί να απουσιάσει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς συ-
νεδριάσεις της Επιτροπής. Αν αυτό συµβεί, ενηµερώνεται το δηµοτικό συµβούλιο από τον πρόε-
δρο της Επιτροπής και µε πράξη του το αντικαθιστά (παρ. 4 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010). 
13. Μέλος της Επιτροπής δεν µπορεί να µετάσχει στη συζήτηση ενός θέµατος ή στη λήψη 
απόφασης της Επιτροπής, εφόσον ο ίδιος ή συγγενής του έως το β' βαθµό 
εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας, έχει υλικό ή ηθικό συµφέρον. ∆ιαφορετικά, η απόφαση είναι άκυρη 
και το µέλος τιµωρείται για σοβαρή παράβαση καθήκοντος, µε την ποινή της αργίας (παρ. 9 του 
άρθρου 75 του Ν.3852/2010). 
14. Τα µέλη έχουν το δικαίωµα της κατά συνείδηση γνώµης και της ψήφου κατά συνείδηση. 
Στις συνεδριάσεις οφείλουν να συµπεριφέρονται µε ευπρέπεια και αµοιβαίο σεβασµό. ∆εν επι-
τρέπεται να εκτρέπονται σε ύβρεις ή καταφρονητικές εκδηλώσεις και προσωπικές επιθέσεις και 
να διαταράσσουν τη συνεδρίαση. Ο πρόεδρος καλεί τον εκτρεπόµενο να ανακαλέσει ή να αναι-
ρέσει τις ύβρεις και σε περίπτωση άρνησης τον καλεί στην τάξη και του αφαιρεί το λόγο. 
15. Το µέλος δικαιούται να θέσει θέµα διαδικασίας κατά τη συζήτηση, αν κατά την κρίση του 
παραβιάζεται ο Κανονισµός Λειτουργίας από τον πρόεδρο ή άλλο µέλος της Επιτροπής και να 
ζητήσει να αποφανθεί η Επιτροπή. Στην περίπτωση αυτή, ο πρόεδρος θέτει άµεσα το θέµα για 
ψήφιση και η Επιτροπή αποφαίνεται, χωρίς αγορεύσεις και διαλογικές συζητήσεις. 
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16. Τα µέλη της Επιτροπής δικαιούνται να ζητούν αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριά-
σεων ή να λάβουν πλήρη γνώση αυτών, εάν είναι δυσχερής η έκδοση αντιγράφων. 
17. Τα µέλη της Επιτροπής υποχρεούνται, κατά τις διατάξεις του άρθ.61 του Ν.3852/10, α) 
να εκπληρώνουν ευσυνείδητα τις υποχρεώσεις τους και να ασκούν τα καθήκοντα τους µε γνώ-
µονα την εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος, β) να σέβονται και να διασφαλίζουν τα δι-
καιώµατα των πολιτών και να µεριµνούν για την καθολική εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους 
προς το δήµο χωρίς διακρίσεις σε βάρος οποιουδήποτε προσώπου ή του κοινού συµφέροντος, γ) 
να δηλώνουν κάθε προσωπικό συµφέρον (ιδιοκτησιακό ή οικογενειακό) που έχουν σε σχέση µε 
θέµατα του δήµου, δ) να ενθαρρύνουν και να προωθούν κάθε µέτρο που προάγει τη διαφάνεια 
και την καταπολέµηση της διαφθοράς στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους και λειτουργί-
ας του δήµου. 
18. Είναι υποχρεωµένοι επίσης να υποβάλλουν την ετήσια δήλωση για την περιουσιακή τους 
κατάσταση σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και να τη δηµοσιοποιούν µε ανάρτηση στην 
ιστοσελίδα του δήµου. 
 
 

Άρθρο 10 
Πρακτικά Συνεδριάσεων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

1. Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, όπως και στην περίπτωση µαταίωσής της, τηρούνται 
πρακτικά µε ευθύνη του προέδρου της και του δηµοτικού υπαλλήλου που έχει οριστεί για τον 
σκοπό αυτό. 
2. Στα πρακτικά καταχωρούνται συνοπτικά οι εισηγήσεις και συζητήσεις, ή όταν συντρέχει 
περίπτωση, καταχωρούνται αυτούσιες συζητήσεις και εισηγήσεις για τα διάφορα θέµατα. Κατα-
χωρούνται οι αποφάσεις που λαµβάνονται, καθώς και η γνώµη της µειοψηφίας. 
3. Στα πρακτικά αναγράφονται απαραιτήτως η χρονολογία της συνεδρίασης, η πρόσκληση 
προς τα µέλη, οι παρόντες, οι απόντες, αν τους απεδόθη η πρόσκληση, τα θέµατα που συζητή-
θηκαν και οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί για κάθε ένα θέµα, καθώς και η γνώµη της µειοψηφί-
ας, αν υπάρχει. 
4. Είναι δυνατόν τα πρακτικά να καταρτίζονται µε τη βοήθεια µαγνητοφωνικής συσκευής ή 
«βίντεο» ή µε κάθε άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό µέσο. Στην περίπτωση αυτή τα αποµαγνητο-
φωνηµένα ή αποµαγνητοσκοπηµένα κείµενα µεταφέρονται σε φύλλα χαρτιού, που αριθµούνται 
και µονογράφονται από τον πρόεδρο της Επιτροπής και στο τέλος του χρόνου βιβλιοδετούνται 
µε ευθύνη του προέδρου και του υπαλλήλου - ειδικού γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής. Ο 
εκτελών χρέη ειδικού γραµµατέα δηµοτικός υπάλληλος, τηρεί παράλληλα και πρόχειρα συνοπτι-
κά πρακτικά. 
5. Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα µέλη που µετέχουν στη συνεδρίαση. Η άρνηση 
υπογραφής και η αιτία της αναφέρονται στα πρακτικά, αφού προηγουµένως το µέλος που αρνεί-
ται να υπογράψει καταθέσει εγγράφως τους λόγους της άρνησής του. Τότε, η µη υπογραφή των 
πρακτικών δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασης. 
6. Τα πρακτικά της κάθε συνεδρίασης, όπως και κάθε απόφαση, παίρνουν αύξοντα αριθµό. 
Κάθε χρόνο αρχίζει η νέα αρίθµησή τους. 
7. Τρεις (3) ηµέρες µετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής, µε ευθύνη του αρµόδιου υπαλλή-
λου σε συνεργασία µε τον πρόεδρο, δηµοσιεύεται πίνακας που περιλαµβάνει τα θέµατα που συ-
ζητήθηκαν, τον αριθµό των αποφάσεων και περίληψη του περιεχοµένου τους. Ο πίνακας αυτός 
αναρτάται στο δηµοτικό κατάστηµα, εκτός αν άλλες διατάξεις προβλέπουν ειδικό τρόπο για τη 
δηµοσίευση των αποφάσεων της Επιτροπής. 
8. Όποιος έχει ειδικό έννοµο συµφέρον, µπορεί να ζητήσει εγγράφως, κυρωµένα αντίγρα-
φα συγκεκριµένων πρακτικών και αποφάσεων ή να λάβει πλήρη γνώση αυτών, στην περίπτωση 
που είναι δυσχερής η έκδοση αντιγράφων. Το ίδιο δικαίωµα έχουν και όλα τα µέλη του δηµοτι-
κού συµβουλίου. 
 
 

Άρθρο 11 
Έλεγχος µελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

1. Τα µέλη της Επιτροπής ελέγχονται ως προς την τήρηση των υποχρεώσεων τους που α-
πορρέουν εκ του νόµου και του παρόντος Κανονισµού από τον πρόεδρο της Επιτροπής, ο οποίος 
οφείλει να ενηµερώνει σχετικά το δηµοτικό συµβούλιο και τον Ελεγκτή Νοµιµότητας. Αν συ-
ντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθ. 68 του Ν.3852/10, που ισχύουν και για τα µέλη του δηµοτι-
κού συµβουλίου, επιβάλλονται οι ποινές της αργίας ή έκπτωσης αναλόγως. 
2. Ο πρόεδρος της Επιτροπής υποχρεούται να ενηµερώνει γραπτώς τον Ελεγκτή Νοµιµότη-
τας για κάθε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας συµβούλου σε τρεις (3) συνεχείς συνεδριά-
σεις, καθώς και σε κάθε περίπτωση µη εκτέλεσης των υποχρεώσεων συµβούλου για διάστηµα 
µεγαλύτερο από τρεις (3) συνεχείς µήνες. Η παράλειψη αυτής της υποχρέωσης από τον πρόεδρο 
της Επιτροπής αποτελεί σοβαρή παράβαση καθήκοντος. 
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Άρθρο 12 
∆ιοικητική υποστήριξη της Επιτροπής 

Στην Επιτροπή παρέχεται γραµµατειακή και διοικητική υποστήριξη από τις υπηρεσίες του δήµου, 
µε την ανάθεση από τον δήµαρχο σε δηµοτικό ή δηµοτικούς υπαλλήλους αρµοδιοτήτων τήρησης 
πρακτικών και διεκπεραίωσης όλων των θεµάτων, που αφορούν αυτή, όπως η τήρηση του αρ-
χείου των αποφάσεων και των λοιπών σχετικών εγγράφων, η διεξαγωγή της αλληλογραφίας, η 
σύνταξη και τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων, η προώθηση και δηµοσίευση των απο-
φάσεων, η ενηµέρωση των µελών επί θεµάτων που τους αφορούν και γενικά κάθε σχετική µε τη 
λειτουργία της Επιτροπής εργασία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3852/2010 και του παρόντος 
Κανονισµού, η προώθηση των σχετικών µε την ενηµέρωση των πολιτών εργασιών, επί των α-
ποφάσεων που τους ενδιαφέρουν, όταν καταθέτουν αναφορές και ερωτήµατα που έχουν σχέση 
µε τις αρµοδιότητες της Οικονοµικής Επιτροπής. Ο υπεύθυνος υπάλληλος, ευθύνεται για την 
προώθηση των αναφεροµένων θεµάτων, ώστε οι απαντήσεις να δίνονται από το αρµόδιο όργανο 
µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών. 
 
 

Άρθρο 13 Ισχύς 
Τροποποίηση Κανονισµού 

Η ισχύς του παρόντος Κανονισµού αρχίζει από την ψήφισή του από το δηµοτικό συµβούλιο και 
την δηµοσίευσή του κατά τις προβλέψεις τις ισχύουσας νοµοθεσίας. 
Στα θέµατα, που δεν ρυθµίζονται µε τον παρόντα Κανονισµό εφαρµόζονται οι διατάξεις του 
Ν.3852/2010 και της ισχύουσας νοµοθεσίας. 
Ο παρών Κανονισµός µπορεί να τροποποιηθεί µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου. 
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Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 

       Ο Πρόεδρος Τα µέλη: 

  Τσάµος Παναγιώτης    
 
Πιστό Αντίγραφο    
Μάνδρα 31-3-2011     
Ο ∆ήµαρχος     
 
 
 
 
∆ΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

1. Τώρος Αθανάσιος  

2. Κολοβέντζος Παναγιώτης  

3. Πλούµπης Κωνσταντίνος  

4. ∆ουδέσης ∆ηµήτριος  

5. Μπέκας ∆ηµήτριος  

6. Αδάµ Μελέτιος  

7. Γραµµατικός Μελέτιος  

8. Μεϊντάνης Ιωάννης  

9. Φλώρου Καλοµοίρα  

10. Σαµπάνης Γεώργιος  

11. Ρόκας Περικλής 

12. Λινάρδος Ιωάννης 

13. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 

14. Βασιλείου Μάριος  

15. Κανάκης Σπυρίδων 

16. Κριεκούκη Ιωάννα 

17. Γιάννου Γεώργιος  

18. Κυδώνης Αθανάσιος  

19. Σαββίδου- Καραµπίνη Πολυτίµη 

20. Μαρούγκα Μαρία   

21. Κώνστας Ευάγγελος  

22. Πανωλιάσκος Αθανάσιος 

23. Κώνστα Αγλαΐα  

24. Μαρούγκας Μελέτιος  

25. Μονοχολιάς Μιχάλης *  
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθµ.  8/  2011 
Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 

Αρ. Αποφ. 63 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Λήψη απόφασης για την έγκριση ή µη Κανονισµού Λειτουργίας Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Μάνδρας - Ει-
δυλλίας 
 

Στη Μάνδρα ,σήµερα στις 30 του µήνα Μαρτίου   του έτους 2011  ηµέρα της εβδοµάδας Τετάρτη  και ώρα  

19.30 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου συνήλθε σε συνεδρίαση δηµόσια ,στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτι-

κού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μάνδρας ,  ύστερα από την µε  αριθµ. πρωτ. 4174/24.3.2011   έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου , που επιδόθηκε νόµιµα, µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν 3852/10  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο µελών 27 παραβρέθηκαν παρόντα  
26 δηλαδή: 

 
Παρόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

 

1. Τσάµος Παναγιώτης Πρόεδρος 

2. Τώρος Αθανάσιος   

3. Κολοβέντζος Παναγιώτης  

4. Πλούµπης Κωνσταντίνος  

5. ∆ουδέσης ∆ηµήτριος  

6. Μπέκας ∆ηµήτριος  

7. Αδάµ Μελέτιος  

8. Γραµµατικός Μελέτιος  

9. Μεϊντάνης Ιωάννης  

10. Φλώρου Καλοµοίρα  

11. Σαµπάνης Γεώργιος  

12. Ρόκας Περικλής 

13. Λινάρδος Ιωάννης 

14. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 

15. Βασιλείου Μάριος  

16. Κανάκης Σπυρίδων 

17. Κριεκούκη Ιωάννα  

18. Γιάννου Γεώργιος  

19. Κυδώνης Αθανάσιος 

20.  Σαββίδου-Καραµπίνη Πολυτίµη   

21. Μαρούγκα Μαρία   

22. Κώνστας Ευάγγελος  

23. Πανωλιάσκος Αθανάσιος    

24. Κώνστα Αγλαΐα  

25. Μαρούγκας Μελέτιος  

26. Μονοχολιάς Μιχαήλ * 

27.  

 

 

 

Απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
1. Λιώρης Αθανάσιος  

2. . 

3. . 

4. . 

 

* Ο ∆Σ Μονοχολιάς Μιχαήλ προσήλθε κατά  τη συζήτηση  του 1ου τακτικού θέµατος της ηµερήσιας διάταξης (είχε προηγηθεί η 

συζήτηση και ψηφοφορία του 1ου έκτακτου θέµατος)  
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Ο πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε παρόντα  και   το ∆ήµαρχο κο ∆ρίκο Γεώργιο και εισηγούµενος το 
4ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σχέδιο Κανονισµού Λειτουργίας  της Οικο-

νοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας και κάλεσε αυτό όπως αποφανθεί σχετικά. 

 

 
Το δηµοτικό συµβούλιο 

 
Αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και αφού έλαβε υπόψη το  σχέδιο Κανονισµού Λειτουργίας  της Οικονοµι-

κής Επιτροπής του ∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφεί  
 

Με ψήφους 16 υπέρ (∆Σ πλειοψηφίας ) 1 λευκό του ∆Σ της µειοψηφίας  Μονοχολιά Μιχάλη ο οποίος δήλωσε ότι ψη-

φίζει λευκό επειδή είναι κατά του ν. 3852/2010 και 9 κατά των ∆Σ της µειοψηφίας (εκ των οποίων οι 6 ∆Σ:  Κριεκού-

κη Ι., Γιάννου Γ., Κυδώνη Αθ.,  Σαββίδου – Καραµπίνη Πολυτίµη , Μαρούγκα Μ. & Κώνστας Ευάγ., δήλωσαν ότι 

ψηφίζουν κατά επειδή δεν έχει καταστεί σαφές αν ο κανονισµός αυτός πρέπει να ψηφιστεί από το ∆ηµοτικό Συµβούλι-

ο)  

 

Εγκρίνει τον παρακάτω  Κανονισµό  Λειτουργίας της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας:  
 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

 
Άρθρο 1 

∆ιοίκηση ∆ήµου 
(άρθρο 7 Ν.3852/2010) 

 
Ο ∆ήµος Μάνδρας – Ειδυλλίας διοικείται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, την Οικονοµική Επιτροπή, 
την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, την Εκτελεστική Επιτροπή και το ∆ήµαρχο. 
 
 

Άρθρο 2 
Σύνθεση Οικονοµικής Επιτροπής 
(άρθρο 74, παρ. 1 Ν.3852/2010) 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονοµικής 
λειτουργίας του ∆ήµου. Αποτελείται από το ∆ήµαρχο ή τον Αντιδήµαρχο που ορίζει ο ∆ήµαρχος, 
ως Πρόεδρο αυτής και από έξι (6) µέλη εκ των οποίων τα δύο (2) εκλέγονται από τις δηµοτικές 
παρατάξεις της µειοψηφίας, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.  
 
 

Άρθρο 3 
Εκλογή µελών & Αντιπροέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής 

(άρθρο 74 Ν.3852/2010) 
1. Το δηµοτικό συµβούλιο, µετά την εκλογή του προεδρείου και προεδρεύοντος του νεοεκλεγέ-
ντος προέδρου, κατά τις ηµεροµηνίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 64 του 
Ν.3852/2010 και κατά τη διάρκεια της ίδιας συνεδρίασης, 
εκλέγει µεταξύ των µελών του µε µυστική ψηφοφορία τα τακτικά και τα αναπληρωµατικά µέλη 
της οικονοµικής επιτροπής µε την εξής διαδικασία: 1.1. Από τους δηµοτικούς συµβούλους της 
παράταξης της πλειοψηφίας, δύνανται να θέσουν υποψηφιότητα όποιοι επιθυµούν να συµµετέ-
χουν ως µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, χωρίς να απαιτείται προηγούµενη διαδικασία ανάδει-
ξής τους µεταξύ των µελών της παράταξης αυτής. 
1.2 Οι δηµοτικοί σύµβουλοι της µειοψηφίας που επιθυµούν την ανάδειξή τους στην Επιτρο-
πή Οικονοµικών, πρέπει να θέσουν υποψηφιότητα σε αυτή τη συνεδρίαση των δηµοτικών παρα-
τάξεων, που συγκροτούν στο σύνολο τη µειοψηφία του δηµοτικού συµβουλίου. Στη συνεδρίαση 
αυτή πρωτα εκλέγονται από το σύνολο των παρατάξεων της µειοψηφίας του ∆ηµοτικού Συµ-
βουλίου οι υποψήφιοι τακτικοί και αναπληρωµατικοί σύµβουλοι, που αναλογούν στην µειοψηφί-
α, σύµφωνα µε τον αριθµό που καθορίζεται µε το άρθ.2 του παρόντος. Η ανάδειξη των υποψη-
φίων αυτών γίνεται ως εξής: 
1.3 Ως υποψήφιοι της µειοψηφίας αναδεικνύονται αυτοί που συγκέντρωσαν την απόλυτη 
πλειοψηφία του συνόλου των µελών των παρατάξεων της µειοψηφίας. Εάν δεν επιτευχθεί η 
απόλυτη πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται και αναδεικνύεται αυτός που συγκέ-
ντρωσε πάλι την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών των παρατάξεων της µειοψηφί-
ας. Εάν και πάλι δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών των παρατά-
ξεων της µειοψηφίας ή υπάρξει ισοψηφία, τότε διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία µεταξύ των 
δύο επικρατέστερων υποψηφίων, που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους. Κατά την ψηφοφορία 
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αυτή εκλέγεται όποιος µεταξύ των δύο επικρατέστερων συγκεντρώσει τη σχετική πλειοψηφία 
των παρόντων, δηλ. πήρε τις περισσότερες ψήφους σε σχέση µε τον συνυποψήφιό του, έστω 
και αν πήρε µία ψήφο. 
1.4 Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων, γίνεται κλήρωση, την οποία διενεργεί ο Πρόεδρος 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
2. Για την εκλογή, η λευκή ψήφος και η άρνηση ψήφου (δήλωση «παρών»), υπολογίζονται 
ως αρνητικές ψήφοι και, εποµένως, δεν προσµετρώνται στη δηµιουργία της πλειοψηφίας (από-
λυτη ή σχετική), κατά την εκλογική διαδικασία. 
4. Αν από τις δηµοτικές παρατάξεις της µειοψηφίας δεν υπάρξει υποψήφιος, τότε στη θέση 
τους εκλέγεται σύµβουλος της δηµοτικής παράταξης της πλειοψηφίας. 
5. Μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας, διενεργείται η εκλογή, από το σύνολο των 
συµβούλων, για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών της Επιτροπής µε την 
εξής διαδικασία: 
5.1 Για να εκλεγεί µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής ο υποψήφιος πρέπει να συγκεντρώσει 
την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Εάν παραµείνουν 
κενές θέσεις, που αναλογούν στην πλειοψηφία ή στη µειοψηφία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
τότε διενεργείται δεύτερη ψηφοφορία. Σε αυτήν εκλέγεται ο υποψήφιος ο οποίος συγκεντρώνει 
την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
5.2 Αν και στη δεύτερη ψηφοφορία δεν επιτευχθεί εκλογή των µελών της Επιτροπής και πα-
ραµένουν κενές θέσεις, γίνεται και τρίτη ψηφοφορία, οπότε εκλέγονται όσοι συγκεντρώσουν τη 
σχετική πλειοψηφία των παρόντων µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, δηλαδή όσοι έχουν πάρει 
έστω και µία ψήφο. 
5.3. Εάν υπάρξει ισοψηφία σε οποιαδήποτε ψηφοφορία, τότε διενεργείται κλήρωση, στην ίδια 
συνεδρίαση από τον πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
5.4 Μετά την εκλογή των τακτικών µελών της Οικονοµικής Επιτροπής, το ∆ηµοτικό Συµβού-
λιο εκλέγει τα αναλογούντα αναπληρωµατικά µέλη, τα οποία αναπληρώνουν τα τακτικά σε περί-
πτωση απουσίας ή κωλύµατος, ή παίρνουν τις θέσεις των τακτικών µελών, όταν αυτές µένουν 
κενές. Κατά τη διάρκεια της διετίας τα αναπληρωµατικά µέλη ανά κατηγορία, µε τη σειρά της 
εκλογής τους, καταλαµβάνουν τις θέσεις των τακτικών µελών που µένουν κενές. Όταν τα µέλη 
της µειοψηφίας παραιτηθούν κατά τη διάρκεια της διετίας και δεν εκλεγεί αντικαταστάτης τους, 
τη θέση τους καταλαµβάνουν τα µέλη της πλειοψηφίας. 
5.5 Η εκλογή των αναπληρωµατικών µελών γίνεται µε τον τρόπο που περιγράφεται ανωτέ-
ρω για την εκλογή των τακτικών µελών. Με την ίδια διαδικασία εκλέγονται νέα αναπληρωµατικά 
µέλη, µόνο σε περίπτωση, που έχει εξαντληθεί ο αριθµός των αναπληρωµατικών ανά κατηγορία, 
δηλαδή της πλειοψηφίας και της µειοψηφίας. 
6. Σε περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται εκλογή για οποιονδήποτε λόγο ή η συνεδρίαση µαταιω-
θεί λόγω έλλειψης απαρτίας, επαναλαµβάνεται η ίδια διαδικασία εκλογής την επόµενη Κυριακή. 
7. Αν και στη δεύτερη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί εκλογή ή η συνεδρίαση µαταιωθεί, επειδή 
δεν σχηµατίσθηκε απαρτία, θεωρείται ότι εκλέγονται: α) για τις θέσεις της πλειοψηφίας οι σύµ-
βουλοι που έλαβαν κατά σειρά τους περισσότερους σταυρούς προτίµησης στην παράταξη της 
πλειοψηφίας σύµφωνα µε την απόφαση του δικαστηρίου και β) για τις θέσεις της µειοψηφίας οι 
σύµβουλοι της µείζονος µειοψηφίας που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς σύµφωνα µε την 
ίδια δικαστική απόφαση. 
8. ∆εν επιτρέπεται να εκλεγεί µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου. Αντίθετα δεν αποτελεί ασυµβίβαστο η ιδιότητα του µέλους της Επιτροπής µε τις 
ιδιότητες του αντιπροέδρου και γραµµατέα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και του αντιδηµάρχου. 
9. Τα µέλη της Επιτροπής, που εξελέγησαν ως ανωτέρω, στην πρώτη συνεδρίαση µετά την 
εκλογή τους εκλέγουν, µε φανερή ψηφοφορία, τον αντιπρόεδρο, ο οποίος προέρχεται από τις 
παρατάξεις της µειοψηφίας. ∆ικαίωµα ψήφου στην περίπτωση αυτή έχει και ο πρόεδρος της Επι-
τροπής. 
10. Αντιπρόεδρος εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των µελών της 
Επιτροπής, δηλαδή των προερχοµένων από την πλειοψηφία και των µελών των προερχοµένων 
από τη µειοψηφία. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία 
επαναλαµβάνεται. Εάν, και πάλι, δεν επιτευχθεί η απόλυτη πλειοψηφία, τότε διεξάγεται τρίτη 
ψηφοφορία και εκλέγεται όποιος λάβει τη σχετική πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενερ-
γείται κλήρωση από τον πρόεδρο της Επιτροπής. 
11. Τα πρακτικά της εκλογής διαβιβάζονται µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών από τη 
διενέργεια της εκλογής στον Ελεγκτή Νοµιµότητας, ο οποίος αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από προ-
σφυγή δηµότη ενώπιον του, η οποία ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσµίας πέντε (5) ηµερών 
από τη διενέργεια της εκλογής, αποφαίνεται, µέσα σε πέντε (5) ηµέρες το αργότερο αφότου πα-
ρέλαβε τα πρακτικά, για τη νοµιµότητα της εκλογής. 
12. Όταν τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής παύουν για οποιονδήποτε λόγο να είναι µέλη 
των αντίστοιχων δηµοτικών παρατάξεων, εκπίπτουν αυτοδικαίως  
από την Οικονοµική Επιτροπή και αντικαθίστανται, σύµφωνα µε τη διαδικασία του παρόντος, 
όπως προβλέπεται ανωτέρω. 
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Άρθρο 4 
Αρµοδιότητες Οικονοµικής Επιτροπής 

(άρθρο 72 Ν.3852/2010) 
1. Η Οικονοµική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονοµικής λειτουρ-
γίας του δήµου, η οποία έχει τις εξής αρµοδιότητες: 
α) συντάσσει τον προϋπολογισµό του δήµου και προβαίνει στην τελική διαµόρφωση του σχεδίου 
προϋπολογισµού εξόδων των δηµοτικών και τοπικών κοινοτήτων του δήµου, σύµφωνα µε το 
άρθρο 86 παρ. 2 και 3 του Ν. 3852/2010. β) ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισµού και 
υποχρεούται να υποβάλλει ανά τρίµηνο έκθεση προς το δηµοτικό συµβούλιο, η οποία περιλαµ-
βάνει, για το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, όλα τα προβλεπόµενα από τις ισχύουσες διατάξεις 
στοιχεία του ετήσιου απολογισµού και όπου παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων 
του δήµου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της µειοψηφίας, 
δηµοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήµου,  
γ) προελέγχει τον απολογισµό, 
δ) αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογι-
σµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµ-
βούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογηµένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης 
προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επεί-
γουσες περιπτώσεις,  
ε) µε την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη δια-
κήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δηµοπρασίες σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Για 
τη διεξαγωγή των δηµοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών µπορεί να συγκροτεί επι-
τροπές, από µέλη της, δηµοτικούς ή δηµόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήµονες,  
στ) µελετά την ανάγκη συνάψεως δανείων, καταρτίζει τους όρους τους και εισηγείται 
σχετικά στο δηµοτικό συµβούλιο,  
ζ) εισηγείται προς το δηµοτικό συµβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωµάτων και εισφορών, 
η) αποφασίζει για την αποδοχή κληρονοµιών, κληροδοσιών και δωρεών, 
θ) εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο ετήσιο σχέδιο διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας 
του δήµου. Παρακολουθεί την υλοποίηση του εν λόγω σχεδίου και ενηµερώνει το δηµοτικό 
συµβούλιο,  
ι) αποφασίζει για ζητήµατα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,  
ια) εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του δήµου, µε την 
επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 73 παρ.1 Β ν) του Ν. 3852/2010 και παρακολουθεί την 
υλοποίηση τους,  
ιβ) αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές Αρχές,  
ιγ) αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθηµάτων και των ενδίκων µέσων, 
ιδ) αποφασίζει για το δικαστικό συµβιβασµό και εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο για τον εξώ-
δικο συµβιβασµό ή την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείµενο µέχρι ποσού τριάντα χιλιάδων 
(30.000) ευρώ,  
ιε) αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξου-
σιότητας του, σε όσους δήµους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, µε µηνιαία Αντιµισθία, 
είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωµα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια.  
ιστ) µπορεί να αναθέτει την παροχή γνωµοδοτήσεων, µόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικη-
γόροι, µε µηνιαία αντιµισθία. Με απόφαση της είναι δυνατή, κατ' εξαίρεση, η ανάθεση σε δικη-
γόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισµού, ανά υπόθεση, ζητηµάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη ση-
µασία για τα συµφέροντα του δήµου και απαιτούν εξειδικευµένη γνώση ή εµπειρία. Στις περι-
πτώσεις αυτές η αµοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 281 του 
Ν.3463/06 
2. Για τις περιπτώσεις ιβ', ιγ' και ιδ' της προηγούµενης παραγράφου, η απόφαση λαµβάνε-
ται ύστερα από γνωµοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της 
σχετικής απόφασης. Προκειµένου για µισθολογικές απαιτήσεις, κάθε µορφής, περιλαµβανοµένων 
και των επιδοµάτων, δεν είναι δυνατή η παραίτηση από την άσκηση ενδίκων µέσων, ο δικαστι-
κός ή εξώδικος συµβιβασµός και η κατάργηση δίκης, εκτός από τις περιπτώσεις που το νοµικό 
ζήτηµα έχει κριθεί µε απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου. 
3. Η Οικονοµική Επιτροπή, µε ειδική απόφαση που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία 
των µελών της, µπορεί να παραπέµπει συγκεκριµένο θέµα της αρµοδιότητας της στο δηµοτικό 
συµβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβα-
ρότητα του.  
Το δηµοτικό συµβούλιο µπορεί µε απόφασή του, που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία 
του συνόλου των µελών του, η οποία πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογηµένη, για ιδιαίτερα σοβαρά 
θέµατα, να αποφασίζει να ασκήσει το ίδιο αρµοδιότητες της Επιτροπής. 
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Άρθρο 5 

Σύγκληση της Οικονοµικής Επιτροπής 
(άρθρο 75 Ν.3852/2010) 

1. Ο πρόεδρος της Επιτροπής καλεί τα µέλη της σε συνεδρίαση µε γραπτή πρόσκληση, 
στην οποία αναφέρονται τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης τουλάχιστον µια φορά το µήνα ή 
όποτε το ζητήσει ο δήµαρχος - στην περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος πρόεδρος της ή το ένα τρί-
το (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθµού των µελών της. Στην τελευταία περίπτωση απαι-
τείται γραπτή αίτηση, στην οποία αναφέρονται τα θέµατα που θα συζητηθούν. Στην ίδια περί-
πτωση δεν µπορεί να επανυποβληθεί αίτηµα για το ίδιο θέµα, πριν παρέλθει δίµηνο, αφότου εκ-
δόθηκε απορριπτική απόφαση της επιτροπής, εκτός εάν γίνεται επίκληση νεότερων στοιχείων. 
Αν κατά τον υπολογισµό του ενός τρίτου (1/3) προκύπτει δεκαδικός αριθµός, τότε ο αριθµός 
αυτός στρογγυλοποιείται στην αµέσως µεγαλύτερη µονάδα εφόσον πρόκειται για υποδιαίρεση 
µεγαλύτερη ή ίση του ηµίσεως (0,5). Αν η επιτροπή δεν συγκληθεί το αργότερο έξι (6) ηµέρες 
µετά την υποβολή της αίτησης, συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση εκείνων που υπέβαλαν την 
αίτηση και αποφασίζει για τα θέµατα, για τα οποία είχε ζητηθεί η σύγκληση της. 
2. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη. Στην ηµερήσια διάταξη αναγράφονται υ-
ποχρεωτικά όλα τα θέµατα που προτείνει ο δήµαρχος. Η επιτροπή µπορεί να αποφασίζει µε την 
απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών της ότι συγκεκριµένο θέµα το οποίο δεν 
έχει εγγραφεί στην ηµερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαµβάνει απόφαση γι' 
αυτό µε την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας 
διάταξης. 
3. Η πρόσκληση δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. Η πρόσκληση επιδίδεται ή γνω-
στοποιείται στα µέλη τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµέρα που ορίζεται για 
τη συνεδρίαση. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση 
αυτή µπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ηµέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέ-
πει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από 
τη συζήτηση η επιτροπή αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεµάτων. 
Η αδικαιολόγητη παράλειψη του προέδρου, για δύο συνεχείς φορές, να καλέσει την οικονοµική 
επιτροπή αποτελεί σοβαρή παράβαση καθήκοντος. 
 

Άρθρο 6 
Τόπος συνεδρίασης, απαρτία, λήψη και δηµοσιότητα αποφάσεων, έλεγχος 

νοµιµότητας 
(άρθρο 75 Ν.3852/2010) 

1. Οι συνεδριάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής είναι δηµόσιες και γίνονται στο ∆ηµοτικό 
Κατάστηµα µε την προεδρία του προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής. 
2. Η Οικονοµική Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον µία φορά το µήνα αλλά και όποτε το 
απαιτεί ο ρόλος της, µε την διαδικασία που προβλέπεται στην παρ.1 του άρθ.5 του παρόντος 
Κανονισµού. 
3. Η Οικονοµική Επιτροπή, µε αιτιολογηµένη απόφαση που απαγγέλλεται σε δηµόσια συνε-
δρίαση, και µε πλειοψηφία των τεσσάρων πέµπτων (4/5) των µελών της, µπορεί να συνεδριάζει 
κεκλεισµένων των θυρών (παρ. 7 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010). 
4. Η Οικονοµική Επιτροπή έχει απαρτία, εφόσον, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, τα µέ-
λη που είναι παρόντα είναι περισσότερα από αυτά που απουσιάζουν. 
5. Αν σε δύο συνεχείς συνεδριάσεις δεν επιτυγχάνεται απαρτία, αρµόδιο να λάβει τις σχετι-
κές µε τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης αποφάσεις, είναι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
6. Τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής που ήταν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρία-
σης και µε την παρουσία τους υπήρξε απαρτία, και αν ακόµα αποχωρήσουν µεταγενέστερα, θε-
ωρούνται παρόντα µέχρι το τέλος της συνεδρίασης, ως προς την ύπαρξη απαρτίας. Η απαρτία 
αυτή θεωρείται ότι συντρέχει για όλα τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης της συγκεκριµένης συ-
νεδρίασης. Στην περίπτωση αυτή, για τη λήψη απόφασης για κάθε συγκεκριµένο θέµα, η απαι-
τούµενη πλειοψηφία δεν υπολογίζεται επί των πραγµατικά παρόντων µελών κατά την ψηφοφο-
ρία, αλλά επί του αριθµού των µελών, που απαιτούνται για την απαρτία (παρ. 8 του άρθρου 75 
του Ν.3852/2010). 
7. Η Οικονοµική Επιτροπή λαµβάνει τις αποφάσεις της µε την απόλυτη πλειοψηφία των 
παρόντων µελών της. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προέδρου. Αν ο πρόε-
δρος της Οικονοµικής Επιτροπής απουσιάζει ή κωλύεται, προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος ή ο σύµ-
βουλος του επιτυχόντος συνδυασµού που έχει εκλεγεί µε τις περισσότερες ψήφους. 
8. Αν κατά τη λήψη των αποφάσεων, µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής αρνηθεί ή δώσει 
λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση και τόσο η άρνηση όσο και η λευκή ψήφος 
λογίζονται ως αρνητικές ψήφοι. 
9. Οι αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής λαµβάνονται µε φανερή ψηφοφορία, εκτός 
των περιοριστικά αναφερόµενων στο νόµο περιπτώσεων, όπου απαιτείται µυστική ψηφοφορία. 
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10. Η ψηφοφορία γίνεται για κάθε θέµα ξεχωριστά, κατά την οποία τα µέλη τάσσονται υπέρ 
της µιας ή της άλλης διαµορφωθείσας γνώµης (παρ. 1, 2 και 6 του άρθρου 105 και παρ. 5 του 
άρθρου 96 του Ν.3463/2006). 
11. Οι αποφάσεις της Επιτροπής δηµοσιεύονται σύµφωνα µε όσα προβλέπονται για τις απο-
φάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήµου, µε 
φροντίδα του προέδρου. Η µη δηµοσίευσή τους στην ιστοσελίδα συνιστά λόγο ακυρότητάς τους. 
12. Οι προβλεπόµενες από το άρθ. 225 παρ.1 του Ν.3852/10 αποφάσεις αποστέλλονται υ-
ποχρεωτικά για έλεγχο νοµιµότητας στον Ελεγκτή Νοµιµότητας εντός 15 ηµερών, συνοδευόµενη 
από τα έγγραφα που προβλέπονται στο νόµο. 
13. Για τις λοιπές αποφάσεις ισχύουν οι διατάξεις περί αυτεπάγγελτου ελέγχου και προσφυ-
γής των άρθ. 226 και 227 του ανωτέρω νόµου. 
 
 

Άρθρο 7 
Λειτουργία της Οικονοµικής Επιτροπής 

(άρθρο 75 Ν.3852/2010) 
1. Μετά τη νόµιµη συγκρότηση της Επιτροπής, µε την εκλογή των µελών από το ∆ηµοτικό Συµ-
βούλιο και την εκλογή του αντιπροέδρου της, αυτή µπορεί να λειτουργήσει νόµιµα. Αν σε δύο 
συνεχείς συνεδριάσεις κατά τη συζήτηση ενός θέµατος δεν επιτυγχάνεται η απόλυτη πλειοψηφία 
για τη λήψη απόφασης, αρµόδιο να αποφασίσει είναι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, στο οποίο και πα-
ραπέµπει ο πρόεδρος το εν λόγω θέµα. 
2. Ο πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη της συνεδρίασης, 
διευθύνει τη συζήτηση και λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για την ευταξία της συνεδρίασης, έχο-
ντας τη δυνατότητα να ζητήσει ακόµα και την αποβολή, όποιου τη διαταράσσει. Αν ο πρόεδρος 
απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται νοµίµως, κατά το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, δηλαδή 
προεδρεύει ο αντιπρόεδρος ή το µέλος της πλειοψηφίας, που έχει εκλεγεί µε τις περισσότερες 
ψήφους. Επίσης, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τα τακτικά µέλη, καλούνται τα αναπληρωµατικά 
µε τη σειρά εκλογής τους. 
3. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, ο πρόεδρος εκφωνεί τον κατάλογο των παρόντων, και στη 
διάρκεια αυτής όσους αποχωρούν, σηµειώνει τους υποψήφιους οµιλητές και την ψήφο των µε-
λών και έχει την ευθύνη σύνταξης των πρακτικών της συνεδρίασης, σε συνεργασία µε το δηµο-
τικό υπάλληλο που εκτελεί χρέη ειδικού γραµµατέα. 
Μετά την έναρξη της συνεδρίασης, ο πρόεδρος ανακοινώνει στη Οικονοµική Επιτροπή κάθε έγ-
γραφο που απευθύνεται προς αυτή. 
Στη συνέχεια, τα µέλη της µειοψηφίας στην Οικονοµική Επιτροπή και ακολούθως τα υπόλοιπα 
µέλη, µπορούν να προβούν σε ανακοινώσεις ή προτάσεις και να απευθύνουν ερωτήσεις ή να 
ζητούν συγκεκριµένα στοιχεία για την άσκηση των καθηκόντων τους, από τον πρόεδρο της Οι-
κονοµικής Επιτροπής. 
Ακολουθεί η διαδικασία των απαντήσεων, χωρίς διάλογο, µε τη δυνατότητα και υποχρέωση του 
προέδρου για παροχή των ζητουµένων στοιχείων και πληροφοριών εντός ενός µηνός. 
Ακολουθεί η συζήτηση επί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. 
Τα θέµατα τα εισηγείται ο πρόεδρος ή όποιον υποδείξει αυτός και µπορεί να είναι: κάποιο από τα 
µέλη της πλειοψηφίας ή ο εκάστοτε αρµόδιος αντιδήµαρχος ή υπηρεσιακός παράγοντας, που θα 
εισηγηθεί το θέµα. Η εισήγηση σε κάθε θέµα δεν µπορεί να ξεπερνά τα δέκα λεπτά της ώρας. 
Μετά το πέρας της εισήγησης, ο πρόεδρος καταρτίζει κατάλογο οµιλητών και ο λόγος δίνεται στα 
µέλη, κατά τη σειρά εγγραφής. Η διάρκεια της πρωτοµιλίας δεν ξεπερνά τα πέντε λεπτά της ώ-
ρας. 
Τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις, έπονται της εισήγησης και προηγούνται των τοποθετήσεων 
των οµιλητών. 
Αφού εξαντληθεί ο κατάλογος των οµιλητών µε τις πρωτοµιλίες, ο πρόεδρος διατυπώνει την ο-
ριστική πρόταση προς ψήφιση του θέµατος, όπως διαµορφώθηκε, µε τις τροπολογίες που πιθα-
νόν έχουν επέλθει. 
Επί της τελικής αυτής πρότασης, έχουν δικαίωµα να δευτερολογήσουν όσοι µίλησαν, χωρίς να 
ξεπεράσουν τα τρία λεπτά της ώρας. Ο εισηγητής επίσης δευτερολογεί για πέντε λεπτά της ώ-
ρας, εφόσον το κρίνει απαραίτητο. 
Τέλος, ο πρόεδρος επαναλαµβάνει την πρόταση ή τις προτάσεις και γίνεται ψηφοφορία. 
4. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης των θεµάτων, οι οµιλητές οι οποίοι τοποθετούνται, απευθύ-
νονται προς το όργανο και όχι προσωπικά. Τα µέλη εκφράζονται κατά συνείδηση, αποσκοπού-
ντες στην εξυπηρέτηση των δηµοτών και του ∆ήµου γενικότερα. 
Ο οµιλητής δεν διακόπτεται, παρά µόνο αν εκφεύγει του χρόνου ή του θέµατος ή εκτρέπεται σε 
προσωπικές ύβρεις. Στην περίπτωση αυτή ο πρόεδρος δικαιούται ακόµη και να του αφαιρέσει το 
λόγο. 
Όποιος ζητήσει να απαντήσει σε προσωπικό ζήτηµα που δηµιουργήθηκε στη διάρκεια της συνε-
δρίασης, του δίδεται από τον πρόεδρο ο λόγος, αφού προσδιορίσει επακριβώς το προσωπικό 
ζήτηµα σε ένα λεπτό και η οµιλία του δεν µπορεί να ξεπεράσει τα τρία λεπτά. 
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Άρθρο 8 
Ακροατήριο 

1. Η παρουσία φορέων και πολιτών στις συνεδριάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής αποτελεί 
λειτουργική συνέπεια του δηµόσιου χαρακτήρα των συνεδριάσεών της. Οι ενδιαφερόµενοι για τα 
θέµατα της ηµερήσιας διάταξης ειδοποιούνται µε φροντίδα του προέδρου. 
2. Στις συνεδριάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής οι παρευρισκόµενοι πολίτες πρέπει να είναι 
ευπρεπείς και ήσυχοι. ∆εν επιτρέπεται να συνοµιλούν, να σχολιάζουν, να επιδοκιµάζουν ή απο-
δοκιµάζουν τις απόψεις των συµβούλων και γενικά να παρακωλύουν την οµαλή διεξαγωγή της 
συνεδρίασης. 
Ο πρόεδρος µπορεί να αποβάλει από την αίθουσα καθένα που διαταράσσει την τάξη ή παρακω-
λύει τη συνεδρίαση ή και να διατάξει την εκκένωση της αίθουσας από το ακροατήριο. 
3. Στους δηµοσιογράφους και στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, παρέχεται κάθε διευκόλυνση. 
Επιτρέπεται η ραδιοφωνική και τηλεοπτική κάλυψη των συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτρο-
πής. 
 
 

Άρθρο 9 
∆ικαιώµατα & υποχρεώσεις προέδρου & µελών Οικονοµικής Επιτροπής 

1. Αν πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής είναι ο αντιδήµαρχος που έχει ορίσει ο δήµαρ-
χος, αυτός συνεργάζεται µε το δήµαρχο, ώστε να συµπεριληφθούν στην ηµερήσια διάταξη τα 
θέµατα που ο δήµαρχος προτείνει. 
2. Φροντίζει η πρόσκληση για συνεδρίαση να επιδοθεί νοµίµως στα µέλη της Οικονοµικής 
Επιτροπής και στον αρµόδιο αντιδήµαρχο, όταν συζητούνται θέµατα των αρµοδιοτήτων του, 
όπως επίσης να γνωστοποιηθεί στο δήµαρχο, αν αυτός δεν προεδρεύει. 
3. Επίσης, δύναται να καλεί δηµοτικούς υπαλλήλους, εκπροσώπους φορέων ή και πολίτες, 
προκειµένου να πληροφορήσουν την Οικονοµική Επιτροπή σχετικά µε τα θέµατα που συζητού-
νται. 
4. Προεδρεύει των συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής. Κηρύσσει την έναρξη και 
λήξη της συνεδρίασης. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης εκφωνεί τον κατάλογο των παρόντων 
και κατά τη διάρκεια αυτής, τα µέλη που αποχωρούν ή προσέρχονται στη συνεδρίαση. Σηµειώνει 
τους υποψήφιους οµιλητές και την ψήφο των µελών, κατά τη λήψη των αποφάσεων. ∆ιευθύνει 
τη συζήτηση και λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα για την τήρηση της τάξης και την οµαλή διεξα-
γωγή της συνεδρίασης. Έχει τη δυνατότητα να αποβάλει από την αίθουσα όποιον διαταράσσει τη 
συνεδρίαση, να διατάξει την εκκένωσή της από το ακροατήριο, να διακόπτει προσωρινά ή και να 
προβαίνει στη λύση της συνεδρίασης αν παρακωλύεται η οµαλή διεξαγωγή της, να καλεί στην 
τάξη ή και να αφαιρεί το λόγο από όποιον οµιλητή δεν συµπεριφέρεται µε ευπρέπεια ή εκφεύγει 
του θέµατος που συζητείται. 
5. Έχει την ευθύνη τήρησης των πρακτικών των συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής 
σε συνεργασία µε το δηµοτικό υπάλληλο που έχει ορισθεί για το σκοπό αυτό. Στα πρακτικά κα-
ταχωρούνται οι συζητήσεις, αποφάσεις και µειοψηφούσες γνώµες. 
6. Ενηµερώνει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για αδικαιολόγητη απουσία µέλους από τις συνε-
δριάσεις κατά την παρ. 4 άρθρου 75 του Ν.3852/2010, προκειµένου να προβεί στην αντικατά-
στασή του. 
7. Φροντίζει για την τήρηση των σχετικών µε την Οικονοµική Επιτροπή διατάξεων του 
Ν.3852/2010 όπως και των διατάξεων του παρόντος κανονισµού. 
8. Τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής οφείλουν να µετέχουν στις συνεδριάσεις της και να 
προσέρχονται κατά την καθορισµένη ώρα. 
9. Αν κάποιο µέλος προσέλθει στη συνεδρίαση µετά την έναρξή της, ειδοποιεί τον πρόεδρο 
και αναγγέλλεται η προσέλευσή του, η οποία και καταχωρείται στα πρακτικά. 
10. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση πρόσκαιρης ή οριστικής αποχώρησης 
µέλους, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, όπως και για την επιστροφή του. 
11. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος τακτικού µέλους για τη συµµετοχή του σε προ-
γραµµατισθείσα συνεδρίαση, οφείλει έγκαιρα να ενηµερώσει τον πρόεδρο της Οικονοµικής Επι-
τροπής, προκειµένου µε τη φροντίδα του να προσκληθεί και να συµµετάσχει στη συνεδρίαση το 
αναπληρωµατικό µέλος (παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010). 
12. Το µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής δεν µπορεί να απουσιάσει αδικαιολόγητα από τρεις 
συνεχείς συνεδριάσεις της Επιτροπής. Αν αυτό συµβεί, ενηµερώνεται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
από τον πρόεδρο της Επιτροπής και µε πράξη του το αντικαθιστά (παρ. 4 του άρθρου 75 του 
Ν.3852/2010). 
13. Μέλος της Οικονοµικής Επιτροπής δεν µπορεί να µετάσχει στη συζήτηση ενός θέµατος ή 
στη λήψη απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, εφόσον ο ίδιος ή συγγενής του έως το β' βαθ-
µό εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας, έχει υλικό ή ηθικό συµφέρον. ∆ιαφορετικά, η απόφαση είναι άκυ-
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ρη και το µέλος τιµωρείται για σοβαρή παράβαση καθήκοντος, µε την ποινή της αργίας (παρ. 9 
του άρθρου 75 του Ν.3852/2010). 
14. Τα µέλη έχουν το δικαίωµα της κατά συνείδηση γνώµης και της ψήφου κατά συνείδηση. 
Στις συνεδριάσεις οφείλουν να συµπεριφέρονται µε ευπρέπεια και αµοιβαίο σεβασµό. ∆εν επι-
τρέπεται να εκτρέπονται σε ύβρεις ή καταφρονητικές εκδηλώσεις και προσωπικές επιθέσεις και 
να διαταράσσουν τη συνεδρίαση. Ο πρόεδρος καλεί τον εκτρεπόµενο να ανακαλέσει ή να αναι-
ρέσει τις ύβρεις και σε περίπτωση άρνησης τον καλεί στην τάξη και του αφαιρεί το λόγο. 
15. Το µέλος δικαιούται να θέσει θέµα διαδικασίας κατά τη συζήτηση, αν κατά την κρίση του 
παραβιάζεται ο Κανονισµός Λειτουργίας από τον πρόεδρο ή άλλο µέλος της Οικονοµικής Επιτρο-
πής και να ζητήσει να αποφανθεί η Επιτροπή. Στην περίπτωση αυτή, ο πρόεδρος θέτει άµεσα το 
θέµα για ψήφιση και η Επιτροπή αποφαίνεται, χωρίς αγορεύσεις και διαλογικές συζητήσεις. 
16. Τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής δικαιούνται να ζητούν αντίγραφα των πρακτικών 
της Επιτροπής ή να λάβουν πλήρη γνώση αυτών, εάν είναι δυσχερής η έκδοση αντιγράφων. 
17. Τα µέλη της Επιτροπής υποχρεούνται, κατά τις διατάξεις του άρθ.61 του Ν.3852/10, α) 
να εκπληρώνουν ευσυνείδητα τις υποχρεώσεις τους και να ασκούν τα καθήκοντα τους µε γνώ-
µονα την εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος, β) να σέβονται και να διασφαλίζουν τα δι-
καιώµατα των πολιτών και να µεριµνούν για την καθολική εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους 
προς το δήµο χωρίς διακρίσεις σε βάρος οποιουδήποτε προσώπου ή του κοινού συµφέροντος, γ) 
να δηλώνουν κάθε προσωπικό συµφέρον (ιδιοκτησιακό ή οικογενειακό) που έχουν σε σχέση µε 
θέµατα του δήµου, δ) να ενθαρρύνουν και να προωθούν κάθε µέτρο που προάγει τη διαφάνεια 
και την καταπολέµηση της διαφθοράς στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους και λειτουργί-
ας του δήµου. 
18. Είναι υποχρεωµένοι επίσης να υποβάλλουν την ετήσια δήλωση για την περιουσιακή τους 
κατάσταση σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και να τη δηµοσιοποιούν µε ανάρτηση στην 
ιστοσελίδα του δήµου. 
 
 

Άρθρο 10 
Πρακτικά Συνεδριάσεων Οικονοµικής Επιτροπής 

1. Στη συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής, όπως και στην περίπτωση µαταίωσής της, 
τηρούνται πρακτικά µε ευθύνη του προέδρου της και του δηµοτικού υπαλλήλου που έχει οριστεί 
για τον σκοπό αυτό. 
2. Στα πρακτικά καταχωρούνται συνοπτικά οι εισηγήσεις και συζητήσεις, ή όταν συντρέχει 
περίπτωση, καταχωρούνται αυτούσιες συζητήσεις και εισηγήσεις για τα διάφορα θέµατα. Κατα-
χωρούνται οι αποφάσεις που λαµβάνονται, καθώς και η γνώµη της µειοψηφίας. 
3. Στα πρακτικά αναγράφονται απαραιτήτως η χρονολογία της συνεδρίασης, η πρόσκληση 
προς τα µέλη, οι παρόντες, οι απόντες, αν τους απεδόθη η πρόσκληση, τα θέµατα που συζητή-
θηκαν και οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί για κάθε ένα θέµα, καθώς και η γνώµη της µειοψηφί-
ας, αν υπάρχει. 
4. Είναι δυνατόν τα πρακτικά να καταρτίζονται µε τη βοήθεια µαγνητοφωνικής συσκευής ή 
«βίντεο» ή µε κάθε άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό µέσο. Στην περίπτωση αυτή τα αποµαγνητο-
φωνηµένα ή αποµαγνητοσκοπηµένα κείµενα µεταφέρονται σε φύλλα χαρτιού, που αριθµούνται 
και µονογράφονται από τον πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής και στο τέλος του χρόνου βι-
βλιοδετούνται µε ευθύνη του προέδρου και του 
υπαλλήλου - ειδικού γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής. Ο εκτελών χρέη ειδικού γραµµατέα 
δηµοτικός υπάλληλος, τηρεί παράλληλα και πρόχειρα συνοπτικά πρακτικά. 
5. Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα µέλη που µετέχουν στη συνεδρίαση. Η άρνηση 
υπογραφής και η αιτία της αναφέρονται στα πρακτικά, αφού προηγουµένως το µέλος που αρνεί-
ται να υπογράψει καταθέσει εγγράφως τους λόγους της άρνησής του. Τότε, η µη υπογραφή των 
πρακτικών δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασης. 
6. Τα πρακτικά της κάθε συνεδρίασης, όπως και κάθε απόφαση, παίρνουν αύξοντα αριθµό. 
Κάθε χρόνο αρχίζει η νέα αρίθµησή τους. 
7. Τρεις (3) ηµέρες µετά τη συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε ευθύνη του αρµό-
διου υπαλλήλου σε συνεργασία µε τον πρόεδρο, δηµοσιεύεται πίνακας που περιλαµβάνει τα θέ-
µατα που συζητήθηκαν, τον αριθµό των αποφάσεων και περίληψη του περιεχοµένου τους. Ο 
πίνακας αυτός αναρτάται στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, εκτός αν άλλες διατάξεις προβλέπουν ειδικό 
τρόπο για τη δηµοσίευση των αποφάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής. 
8. Όποιος έχει ειδικό έννοµο συµφέρον, µπορεί να ζητήσει εγγράφως, κυρωµένα αντίγρα-
φα συγκεκριµένων πρακτικών και αποφάσεων ή να λάβει πλήρη γνώση αυτών, στην περίπτωση 
που είναι δυσχερής η έκδοση αντιγράφων. 
 

 
Άρθρο 11 

Έλεγχος µελών της Οικονοµικής Επιτροπής 
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1. Τα µέλη της Επιτροπής Οικονοµικών ελέγχονται ως προς την τήρηση των υποχρεώσεων 
τους που απορρέουν εκ του νόµου και του παρόντος Κανονισµού από τον πρόεδρο της Επιτρο-
πής, ο οποίος οφείλει να ενηµερώνει σχετικά το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και τον Ελεγκτή Νοµιµότη-
τας. Αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθ. 68 του Ν.3852/10, που ισχύουν και για τα µέλη 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, επιβάλλονται οι ποινές της αργίας ή έκπτωσης αναλόγως. 
2. Ο πρόεδρος της Επιτροπής υποχρεούται να ενηµερώνει γραπτώς τον Ελεγκτή Νοµιµότη-
τας για κάθε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας συµβούλου σε τρεις (3) συνεχείς συνεδριά-
σεις, καθώς και σε κάθε περίπτωση µη εκτέλεσης των υποχρεώσεων συµβούλου για διάστηµα 
µεγαλύτερο από τρεις (3) συνεχείς µήνες. Η παράλειψη αυτής της υποχρέωσης από τον πρόεδρο 
της Επιτροπής αποτελεί σοβαρή παράβαση καθήκοντος. 
 

Άρθρο 12 
∆ιοικητική υποστήριξη της Οικονοµικής Επιτροπής 

Στην Οικονοµική Επιτροπή παρέχεται γραµµατειακή και διοικητική υποστήριξη από τις υπηρεσίες 
του δήµου, µε την ανάθεση από τον δήµαρχο σε δηµοτικό ή δηµοτικούς υπαλλήλους αρµοδιοτή-
των τήρησης πρακτικών και διεκπεραίωσης όλων των θεµάτων, που αφορούν αυτή, όπως η τή-
ρηση του αρχείου των αποφάσεων και των λοιπών σχετικών εγγράφων, η διεξαγωγή της αλλη-
λογραφίας, η σύνταξη και τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων, η προώθηση και δηµοσί-
ευση των αποφάσεων, η ενηµέρωση των µελών επί θεµάτων που τους αφορούν και γενικά κάθε 
σχετική µε τη λειτουργία της Οικονοµικής Επιτροπής εργασία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Ν.3852/2010 και του παρόντος Κανονισµού, η προώθηση των σχετικών µε την ενηµέρωση των 
πολιτών εργασιών, επί των αποφάσεων που τους ενδιαφέρουν, όταν καταθέτουν αναφορές και 
ερωτήµατα που έχουν σχέση µε τις αρµοδιότητες της Οικονοµικής Επιτροπής. Ο υπεύθυνος υ-
πάλληλος, ευθύνεται για την προώθηση των αναφεροµένων θεµάτων, ώστε οι απαντήσεις να 
δίνονται από το αρµόδιο όργανο µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών. 
 

Άρθρο 13 
Ισχύς - Τροποποίηση Κανονισµού 

Η ισχύς του παρόντος Κανονισµού αρχίζει από την ψήφισή του από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και 
την δηµοσίευσή τους κατά τις προβλέψεις τις ισχύουσας νοµοθεσίας. 
Στα θέµατα, που δεν ρυθµίζονται µε τον παρόντα Κανονισµό εφαρµόζονται οι διατάξεις του 
Ν.3852/2010 και της ισχύουσας νοµοθεσίας. 
Ο παρών Κανονισµός µπορεί να τροποποιηθεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  
3. Υποψήφιοι µπορεί να αναδειχθούν και σύµβουλοι, που τυχόν απουσιάζουν, για οποιον-
δήποτε λόγο, από τη συνεδρίαση αυτή, εφόσον έχουν εκδηλώσει τη βούλησή τους να είναι υ-
ποψήφιοι. 
Η απόφαση πήρε αα 63 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 

       Ο Πρόεδρος Τα µέλη: 

  Τσάµος Παναγιώτης    
 
Πιστό Αντίγραφο    
Μάνδρα 31-3-2011     
Ο ∆ήµαρχος     
 
 
 
 
∆ΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

1. Τώρος Αθανάσιος  

2. Κολοβέντζος Παναγιώτης  

3. Πλούµπης Κωνσταντίνος  

4. ∆ουδέσης ∆ηµήτριος  

5. Μπέκας ∆ηµήτριος  

6. Αδάµ Μελέτιος  

7. Γραµµατικός Μελέτιος  

8. Μεϊντάνης Ιωάννης  

9. Φλώρου Καλοµοίρα  

10. Σαµπάνης Γεώργιος  

11. Ρόκας Περικλής 

12. Λινάρδος Ιωάννης 

13. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 

14. Βασιλείου Μάριος  

15. Κανάκης Σπυρίδων 

16. Κριεκούκη Ιωάννα 

17. Γιάννου Γεώργιος  

18. Κυδώνης Αθανάσιος  

19. Σαββίδου- Καραµπίνη Πολυτίµη 

20. Μαρούγκα Μαρία   

21. Κώνστας Ευάγγελος  

22. Πανωλιάσκος Αθανάσιος 

23. Κώνστα Αγλαΐα  

24. Μαρούγκας Μελέτιος  

25. Μονοχολιάς Μιχάλης *  
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθµ.  8/  2011 
Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 

Αρ. Αποφ. 64 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Λήψη απόφασης για την έγκριση ή µη Κανονισµού Λειτουργίας ∆ηµοτικών Κοινοτήτων ∆ήµου Μάνδρας – Ει-
δυλλίας 
 

Στη Μάνδρα ,σήµερα στις 30 του µήνα Μαρτίου   του έτους 2011  ηµέρα της εβδοµάδας Τετάρτη  και ώρα  

19.30 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου συνήλθε σε συνεδρίαση δηµόσια ,στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτι-

κού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μάνδρας ,  ύστερα από την µε  αριθµ. πρωτ. 4174/24.3.2011   έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου , που επιδόθηκε νόµιµα, µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν 3852/10  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο µελών 27 παραβρέθηκαν παρόντα  
26 δηλαδή: 

 
Παρόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

 

1. Τσάµος Παναγιώτης Πρόεδρος 

2. Τώρος Αθανάσιος   

3. Κολοβέντζος Παναγιώτης  

4. Πλούµπης Κωνσταντίνος  

5. ∆ουδέσης ∆ηµήτριος  

6. Μπέκας ∆ηµήτριος  

7. Αδάµ Μελέτιος  

8. Γραµµατικός Μελέτιος  

9. Μεϊντάνης Ιωάννης  

10. Φλώρου Καλοµοίρα  

11. Σαµπάνης Γεώργιος  

12. Ρόκας Περικλής 

13. Λινάρδος Ιωάννης 

14. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 

15. Βασιλείου Μάριος  

16. Κανάκης Σπυρίδων 

17. Κριεκούκη Ιωάννα  

18. Γιάννου Γεώργιος  

19. Κυδώνης Αθανάσιος 

20.  Σαββίδου-Καραµπίνη Πολυτίµη   

21. Μαρούγκα Μαρία   

22. Κώνστας Ευάγγελος  

23. Πανωλιάσκος Αθανάσιος    

24. Κώνστα Αγλαΐα  

25. Μαρούγκας Μελέτιος  

26. Μονοχολιάς Μιχαήλ * 

27.  

 

 

 

Απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
1. Λιώρης Αθανάσιος  

2. . 

3. . 

4. . 

 

* Ο ∆Σ Μονοχολιάς Μιχαήλ προσήλθε κατά  τη συζήτηση  του 1ου τακτικού θέµατος της ηµερήσιας διάταξης (είχε προηγηθεί η 

συζήτηση και ψηφοφορία του 1ου έκτακτου θέµατος)  
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Ο πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε παρόντα  και   το ∆ήµαρχο κο ∆ρίκο Γεώργιο και εισηγούµενος το 
5ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σχέδιο Κανονισµού Λειτουργίας ∆ηµοτικών 

Κοινοτήτων ∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας και κάλεσε αυτό όπως αποφανθεί σχετικά. 

 
 

Το δηµοτικό συµβούλιο 
 

Αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και αφού έλαβε υπόψη του:   

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.3852/2010, µε τις οποίες συστάθηκε ο δήµος αποτελούµενος από τους πρώην 

δήµους Μάνδρας, Ερυθρών, Βιλίων και την κοινότητα Οινόης,  

2. Τις διατάξεις των άρθρων 8, 65, 67, 79, 81, 83, 86, 87, 88 ,89 ,90 και 91 του Ν.3852/2010 που αφορούν τις δηµο-

τικές κοινότητες, τα όργανα, τη σύνθεση, τις αρµοδιότητες και την λειτουργία αυτών,  

3. το σχέδιο Κανονισµού Λειτουργίας των  ∆ηµοτικών Κοινοτήτων ∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας 

 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφεί  
 

Με ψήφους 22 υπέρ (16 ∆Σ πλειοψηφίας + 3πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Μάνδρας, Βιλίων και Ερυθρών +  3 

∆ηµοτικοί Σύµβουλοι της µειοψηφίας:  Κριεκούκη Ι., Σαββίδου – Καραµπίνη Πολ. , και Κώνστας Ευάγ. ), 1 λευκό 

(του ∆Σ Μονοχολιά Μιχάλη ο οποίος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό επειδή είναι κατά του ν. 3852/2010) και 6 κατά (των 

∆Σ της µειοψηφίας :  Γιάννου Γ., Κυδώνη Αθ. , Μαρούγκα Μ., Πανωλιάσκου Αθ., Μαρούγκα Μελ. και Κώνστα Αγλ. )  

 

Εγκρίνει τον παρακάτω  Κανονισµό  Λειτουργίας ∆ηµοτικών Κοινοτήτων ∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας:  
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
 
 

Άρθρο 1 
Καθορισµός ∆ηµοτικών Κοινοτήτων 

. 
 
Οι δηµοτικές κοινότητες του ∆ήµου Μάνδρας - Ειδυλλίας στις οποίες αφορά ο παρών Κανονι-
σµός είναι:  

• Η ∆ηµοτική Κοινότητα Μάνδρας 
• Η ∆ηµοτική Κοινότητα Ερυθρών 
• Η ∆ηµοτική Κοινότητα Βιλίων 

 
Άρθρο 2 

Όργανα ∆ηµοτικής Κοινότητας - Εκλογή Προέδρου - Αντιπροέδρου 
1. Όργανα των δηµοτικών κοινοτήτων του ∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας, κατά το άρθρο 8 
του Ν.3852/2010 είναι το συµβούλιο της δηµοτικής κοινότητας και ο πρόεδρος του συµβουλίου 
της. 
2. Την πρώτη Κυριακή του Σεπτεµβρίου της έναρξης της δηµοτικής περιόδου και την πρώ-
τη Κυριακή του µηνός Φεβρουαρίου του τρίτου έτους αυτής το συµβούλιο της δηµοτικής κοινό-
τητας συνέρχεται για την εκλογή προέδρου και αντιπροέδρου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθ.79 του Ν.3852/10, όπως κάθε φορά ισχύει. 
3. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος Κανονισµού ισχύουν οι προθεσµίες και ηµεροµηνίες 
του άρθ.282 παρ.16 του Ν. 3852/2010 , δηλαδή η θητεία του προέδρου και αντιπροέδρου που 
θα εκλεγούν για πρώτη φορά είναι δύο ετών (αντί δυόµιση), η δε αµέσως επόµενη θητεία λήγει 
την 31η Αυγούστου 2014. 
 

Άρθρο 3 
Αρµοδιότητες της ∆ηµοτικής Κοινότητας 

A. Το συµβούλιο, στα όρια της δηµοτικής κοινότητας, ασκεί τις παρακάτω αποφασιστικές αρµο-
διότητες, κατά το άρθρο 83 του 3852/2010: 
1. Αποφασίζει για την προέγκριση ίδρυσης ή εγκατάστασης καταστηµάτων, επιχειρήσεων 
και λοιπών δραστηριοτήτων, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 
2. Αποφασίζει για τη χορήγηση και την ανάκληση της άδειας λειτουργίας µουσικής. 
Οι αποφάσεις αυτές είναι εκτελεστές από την δηµοσίευση τους και δεν απαιτείται αντίστοιχη α-
πόφαση του δηµοτικού συµβουλίου. 
Εκτός των ανωτέρω περιοριστικά αναφερόµενων αποφασιστικών αρµοδιοτήτων το συµβούλιο 
των δηµοτικών κοινοτήτων προτείνει τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τις θέσεις 
όπου επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιµου εµπορίου, η λειτουργία εµποροπανηγύρεων, 
χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά οι υπαίθριες εµπορικές δραστηριότητες. Οι αποφάσεις 
του συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας για τις περιπτώσεις αυτές, λαµβάνονται µε την από-
λυτη πλειοψηφία των µελών του και αποστέλλονται στην επιτροπή ποιότητας ζωής, προκειµένου 
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να διαµορφώσει την εισήγησή της προς το δηµοτικό συµβούλιο για την έκδοση των προβλεπό-
µενων σχετικών τοπικών κανονιστικών αποφάσεων. 
 
Β. Το συµβούλιο της δηµοτικής κοινότητας εκφράζει γνώµες και διατυπώνει προτάσεις είτε µε 
δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραποµπής, από τα αρµόδια όργανα του ∆ήµου, σχετικά 
µε: 
1. την δυνατότητα λειτουργίας υπηρεσιακών µονάδων του δήµου για τις οποίες συντρέ-
χουν δυνατότητες λειτουργίας τους στην δηµοτική κοινότητα µε κριτήριο ότι θα συµβάλλουν 
στην καλύτερη εξυπηρέτηση των δηµοτών και στην ανάπτυξη της περιοχής, 
2. την αξιοποίηση των ακινήτων του ∆ήµου που βρίσκονται στην περιοχή της δηµοτικής 
κοινότητας, 
3. την πολεοδοµική ανάπτυξη και ανάπλαση της περιοχής, 
4. τη συντήρηση των δηµοτικών οδών, τη συντήρηση, καθαριότητα και λειτουργία των 
πλατειών, δηµοτικών αλσών, κήπων, υπαίθριων χώρων αναψυχής και γενικά όλων των κοινό-
χρηστων και κοινωφελών χώρων της περιοχής της δηµοτικής κοινότητας, 
5. την κυκλοφορία και τη συγκοινωνία της περιοχής της δηµοτικής κοινότητας, 
6. την εκτέλεση νέων έργων, τη συντήρηση και λειτουργία των έργων που έχουν εκτελε-
στεί, 
7. την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, την αναβάθµιση της αισθη-
τικής περιοχών, καθώς και για την καθαριότητα αυτών, 
8. την προστασία την δηµόσιας υγείας και την προστασία των κατοίκων από την ηχορύ-
πανση, 
9. την περισυλλογή και εν γένει τη µέριµνα για τα αδέσποτα ζώα, 
10. τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και γενικότερα την ανάπτυξη της περιοχής της 
δηµοτικής κοινότητας σε πολιτιστικά, πνευµατικά, κοινωνικά θέµατα, 
11. τη µέριµνα για την υγεία, την πρόνοια και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και γενικά 
τη φροντίδα ώστε η λειτουργία και ανάπτυξη της περιοχής της δηµοτικής κοινότητας να απο-
βλέπει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων της, 
12. την εύρυθµη λειτουργία των δηµοτικών ιδρυµάτων, δηµοτικών νοµικών προσώπων, εκ-
παιδευτικών ιδρυµάτων, δηµοτικών επιχειρήσεων και γενικότερα των παρεχόµενων υπηρεσιών 
στην περιφέρεια της δηµοτικής κοινότητας, 
13. την εξέταση γενικών ή ειδικών προβληµάτων που αφορούν τους κατοίκους και την πε-
ριφέρεια της δηµοτικής κοινότητας ιδίως αστέγων και ευπαθών οµάδων του πληθυσµού της πε-
ριοχής της, 
14. την αξιοποίηση των τοπικών πόρων της περιοχής της δηµοτικής κοινότητας.  
 
Γ. Εκφέρει σύµφωνη γνώµη: 
α) στο δηµοτικό συµβούλιο, σχετικά µε το ενδεχόµενο συγχώνευσης δηµοτικών κοινοτήτων ή 
ένταξή τους σε άλλον όµορο δήµο και σχετικά µε τον ανακαθορισµό ή όχι του αριθµού και των 
ορίων των δηµοτικών κοινοτήτων. 
β) στην οικονοµική επιτροπή, για την αποδοχή κληροδοτήµατος, κληρονοµιάς ή δωρεάς, η ο-
ποία διατίθεται ρητά και αποκλειστικά για τη δηµοτική κοινότητα (άρθρο 83, παρ. 4 σε συνδυα-
σµό µε το άρθρο 84, παρ. 4 του ν. 3852/2010). 
Η γνώµη διατυπώνεται ύστερα από ερώτηµα του οργάνου που λαµβάνει απόφαση και ως σύµ-
φωνη γνώµη δεσµεύει το αποφασίζον όργανο, το οποίο µπορεί ή να εκδώσει την πράξη σύµφω-
να µε τη γνωµοδότηση ή, αν δεν την αποδέχεται, µε ειδική αιτιολογία να µην εκδώσει πράξη αν 
ενεργεί στο πλαίσιο µιας διακριτικής ευχέρειας που του το επιτρέπει. 
 
∆. Εκτός από τις παραπάνω αρµοδιότητες το συµβούλιο δηµοτικής κοινότητας, επίσης: 
• καταρτίζει σχέδιο προϋπολογισµού εξόδων της κοινότητας που, κατόπιν ελέγχου από 
την οικεία οικονοµική επιτροπή, εντάσσεται στο σχέδιο προϋπολογισµού του δήµου. 
• εισηγείται στην εκτελεστική επιτροπή τις δράσεις και τα έργα τοπικού χαρακτήρα που 
πρέπει να περιλαµβάνει το επιχειρησιακό πρόγραµµα του δήµου, ανάλογα µε τις ανάγκες των 
κατοίκων της περιφέρειάς του. 
• ασκεί, αποκλειστικά στα όρια της συγκεκριµένης κοινότητας, όποιες αρµοδιότητες του 
µεταβιβάζει το δηµοτικό συµβούλιο µε απόφασή του. Η απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου µε 
την οποία µεταβιβάζονται αρµοδιότητες στο συµβούλιο δηµοτικής κοινότητας, λαµβάνεται µε την 
απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του, δηµοσιεύεται σε µία (1) τουλάχιστον ηµερή-
σια ή εβδοµαδιαία εφηµερίδα και αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήµου. Πρόκειται για  
απόφαση η οποία έχει κανονιστικό χαρακτήρα και η οποία εξακολουθεί να ισχύει έως ότου κα-
ταργηθεί από µεταγενέστερη όµοια πράξη. 
 
Ε. Το συµβούλιο της δηµοτικής κοινότητας ασκεί και τις αρµοδιότητες που προβλέπονται στα 
άρθ. 82 & 84 του Ν. 3852/10 και ειδικότερα: - ∆ιατυπώνει γνώµη στο δηµοτικό συµβούλιο για: 
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• τον τρόπο διάθεσης των βοσκήσιµων εκτάσεων που βρίσκονται στην περιφέρεια της δη-
µοτικής κοινότητας 
• την εκµίσθωση χωρίς δηµοπρασία δηµοτικών δασικών εκτάσεων που βρίσκονται στην 
περιφέρεια της δηµοτικής κοινότητας 
• την εκποίηση, µίσθωση, δωρεάν παραχώρηση χρήσης, ανταλλαγή και δωρεά περιουσια-
κών στοιχείων του δήµου που βρίσκονται στα όρια της δηµοτικής κοινότητας 
- Προτείνει στην επιτροπή ποιότητας ζωής τους χώρους στάθµευσης οχηµάτων 
- Με αιτιολογηµένη απόφαση του, που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία των µελών του, 
εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο, όταν ληφθεί από αυτό σχετική απόφαση, για τη χορήγηση 
χρηµατικών βοηθηµάτων και ειδών διαβίωσης ή περίθαλψης σε οικονοµικά αδύνατους κατοίκους 
και πολύτεκνους, καθώς και τη µείωση δηµοτικών φόρων ή τελών ή απαλλαγή από αυτούς για 
τα προβλεπόµενα από τις ισχύουσες διατάξεις πρόσωπα, καθώς και τα πρόσωπα που χρήζουν 
«βοήθειας στο σπίτι» και «διοικητικής βοήθειας». 
- Προωθεί τον εθελοντισµό και συνεργάζεται µε οµάδες εθελοντών για την εξυπηρέτηση των 
τοπικών αναγκών της δηµοτικής κοινότητας. 
 
Στ. Τέλος το δηµοτικό συµβούλιο µε απόφαση, που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του 
συνόλου των µελών του, µπορεί να µεταβιβάζει συγκεκριµένες αρµοδιότητες του στα συµβούλια 
των δηµοτικών κοινοτήτων. Η απόφαση αυτή δηµοσιεύεται σε µία (1) τουλάχιστον ηµερήσια ή 
εβδοµαδιαία εφηµερίδα, και αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήµου. Οι αρµοδιότητες αυτές α-
σκούνται µέσα στα όρια της δηµοτικής κοινότητας. 
 
 
 

Άρθρο 4 
Αρµοδιότητες προέδρου δηµοτικής κοινότητας: 

Ο πρόεδρος του συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας πέρα από τις αρµοδιότητες εκείνες που 
προβλέπονται από άλλες διατάξεις, εκπροσωπεί το συµβούλιο της δηµοτικής κοινότητας, ασκεί 
κάθε αρµοδιότητα που του ανατίθεται από τον δήµαρχο. Μεταφέρει και παρουσιάζει στον δή-
µαρχο και στα άλλα αρµόδια όργανα του δήµου τα προβλήµατα της κοινότητας, συνεργάζεται µε 
τον δήµαρχο, τους αντιδηµάρχους και τις αρµόδιες δηµοτικές υπηρεσίες προκειµένου να προε-
τοιµάσει κάθε θέµα που θα συζητηθεί στο συµβούλιο της δηµοτικής κοινότητας, παρακολουθεί 
την προώθηση από το δήµο των θεµάτων που αναφέρονται στις αποφάσεις του συµβουλίου που 
έχουν σταλεί σε αυτόν. 
Ο πρόεδρος συµµετέχει στις συνεδριάσεις του δηµοτικού συµβουλίου, στις οποίες καλείται υπο-
χρεωτικά µε δικαίωµα ψήφου, όταν στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνεται θέµα που αφορά 
ειδικά την αντίστοιχη δηµοτική κοινότητα. Εκτελεί τις αποφάσεις του συµβουλίου, ενεργεί πλη-
ρωµές από την πάγια προκαταβολή, µεριµνά για την αποστολή των αποφάσεων του συµβουλίου 
της δηµοτικής κοινότητας στον δήµο, κατά τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθ. 83 του Ν.3852/10. 
Αναλυτικότερα ο πρόεδρος: 
■ µεριµνά για την καλή κατάσταση του δικτύου εσωτερικής και αγροτικής οδοποιίας της 
τοπικής κοινότητας, εποπτεύοντας τις εργασίες συντήρησης και υποβάλλοντας προς την τεχνική 
υπηρεσία δια του αρµόδιου αντιδηµάρχου, σχετικό υπόµνηµα όπου αναγράφεται το είδος των 
εργασιών, ο τόπος και ο χρόνος που έγιναν αυτές, 
■ µεριµνά για την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και συνεργάζεται µε την αρµό-
δια υπηρεσία του δήµου για την καλή τήρηση αυτής, 
■ λαµβάνει µέτρα για την άµεση αποκατάσταση των ζηµιών επείγοντος χαρακτήρα στα 
δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης και σε εξαιρετικές περιπτώσεις αναθέτει την εκτέλεση των ερ-
γασιών αποκατάστασης ζηµιών µικρής κλίµακας εάν από την καθυστέρηση αποκατάστασης δηµι-
ουργείται άµεσος κίνδυνος για την επαρκή υδροδότηση της τοπικής κοινότητας, ενηµερώνοντας 
εγγράφως για το λόγο αυτόν τον αρµόδιο αντιδήµαρχο ή τον πρόεδρο της ∆ΕΥΑ, 
■ µεριµνά για την αποκατάσταση ζηµιών και την καλή λειτουργία του δικτύου δηµοτικού 
φωτισµού και συνεργάζεται γι' αυτό µε την αρµόδια υπηρεσία του δήµου, 
■ µεριµνά για την καλή κατάσταση και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων των παιδικών 
χαρών και συνεργάζεται µε τον υπεύθυνο λειτουργίας των παιδικών χαρών του δήµου, 
■ µεριµνά για την εύρυθµη λειτουργία, τη συντήρηση και την ευταξία του κοιµητηρίου της 
τοπικής κοινότητας, προεγκρίνει την κατασκευή οικογενειακών τάφων και λοιπών ταφικών µνη-
µείων και εκδίδει τις άδειες ταφής, παράτασης ταφής και ανακοµιδής οστών, 
■ καταγράφει τα µέσα και το ανθρώπινο δυναµικό που µπορεί να συµβάλλει στην αντιµε-
τώπιση φυσικών καταστροφών και είναι υπεύθυνος της οµάδας πυρασφάλειας της τοπικής κοι-
νότητας. Για την κατάρτιση του σχεδίου πρόληψης πυρκαγιών και άλλων φυσικών καταστροφών 
συνεργάζεται µε τα αρµόδια όργανα του δήµου ενώ κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων αντιµετώπι-
σης πυρκαγιών ή φυσικών καταστροφών τίθεται στη διάθεση των αρµοδίων αρχών, 
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■ είναι υπεύθυνος για την προστασία της δηµοτικής περιουσίας στα όρια της τοπικής κοι-
νότητας και έχει καθήκον να αναφέρει αµελλητί στον δήµαρχο ή στον αρµόδιο αντιδήµαρχο ζη-
µιές ή προσβολές των ιδιοκτησιακών δικαιωµάτων του δήµου, 
■ εισηγείται στο τοπικό συµβούλιο θέµατα της αρµοδιότητάς του και εκτελεί τις αποφάσεις 
του τοπικού συµβουλίου, 
■ ενεργεί πληρωµές από την πάγια προκαταβολή, που συνιστάται κατά τις σχετικές διατά-
ξεις, 
Τον πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος του συµβουλίου της δη-
µοτικής κοινότητας σε όλα τα καθήκοντα του. 
Όταν στην ηµερήσια διάταξη συνεδρίασης του δηµοτικού συµβουλίου περιλαµβάνονται θέµατα 
που αφορούν αντίστοιχες δηµοτικές κοινότητες, προσκαλούνται και συµµετέχουν στη συνεδρία-
ση µε δικαίωµα ψήφου, οι πρόεδροι µιας ή περισσοτέρων δηµοτικών κοινοτήτων. Σε περίπτωση 
µη πρόσκλησής τους, η σχετική απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου πάσχει ακυρότητας. Σε 
περίπτωση που ο πρόεδρος κωλύεται, µπορεί να αναπληρωθεί από τον αντιπρόεδρο του συµ-
βουλίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 81, παρ. 3. Στην απόφαση για τη συµµετοχή 
τους, στην κρίση δηλαδή αν κάποιο θέµα είναι ενδιαφέροντος της συγκεκριµένης δηµοτικής κοι-
νότητας, καλείται να προβεί ο πρόεδρος του δηµοτικού συµβουλίου που θα απευθύνει τις προ-
σκλήσεις για τη συνεδρίαση. 
Η ψήφος του προέδρου του συµβουλίου δηµοτικής κοινότητας λαµβάνεται υπ' όψιν ισότιµα µε 
την ψήφο των δηµοτικών συµβούλων κατά τον υπολογισµό της πλειοψηφίας και προσµετράται 
στον αριθµό των ψήφων που απαιτούνται για τη λήψη της απόφασης. Στο πρακτικό συ-
νεδρίασης του δηµοτικού συµβουλίου καταγράφεται η παρουσία του προέδρου και αναφέρεται η 
ψήφος που έδωσε. 
Εκτός των ανωτέρω ο δήµαρχος µε απόφαση του, που δηµοσιεύεται σε µία ηµερήσια ή εβδοµα-
διαία εφηµερίδα και στην ιστοσελίδα του δήµου, µπορεί να µεταβιβάζει αρµοδιότητες του στον 
πρόεδρο του συµβουλίου δηµοτικής κοινότητας. 
 

Άρθρο 5 
Σύγκληση του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας 

1. Το συµβούλιο της δηµοτικής κοινότητας συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του προέδρου 
του υποχρεωτικά τουλάχιστον µία (1) φορά το µήνα, ακόµα και αν δεν υπάρχουν θέµατα για 
συζήτηση ή µοναδικό θέµα είναι η ενηµέρωση των δηµοτών επί θεµάτων της δηµοτικής κοινότη-
τας καθώς και όταν το απαιτούν οι υποθέσεις της δηµοτικής κοινότητας, κατά το άρθρο 88 του 
Ν.3852/2010 και σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, που δικαιολογούν την την άµεση σύγκληση. 
2. Ο πρόεδρος καλεί το συµβούλιο σε συνεδρίαση µε γραπτή πρόσκληση, στην οποία ανα-
γράφονται οπωσδήποτε τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης και ο τόπος και ο χρόνος (ηµεροµη-
νία και ώρα) πραγµατοποίησης της συνεδρίασης. Η πρόσκληση µπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά. 
Η πρόσκληση δηµοσιεύεται στο γραφείο της δηµοτικής κοινότητας και επιδίδεται στους συµβού-
λους τρεις (3) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµέρα της συνεδρίασης. 
Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση µπορεί να επιδοθεί την ηµέρα της συνεδρίασης. Σε 
αυτή την περίπτωση πρέπει να αναφέρεται για ποιο λόγο η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα. Πριν 
από τη συζήτηση το συµβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεµάτων. 
3. Ο πρόεδρος καλεί επίσης το συµβούλιο µε γραπτή αίτηση, όποτε το ζητήσει το ένα τρίτο 
(1/3) τουλάχιστον των κατοίκων της δηµοτικής κοινότητας. Στην αίτηση αναφέρονται τα θέµατα 
που θα συζητηθούν. Εάν ο πρόεδρος δεν συγκαλέσει το συµβούλιο το αργότερο µέσα σε δέκα 
(10) ηµέρες από την παραλαβή της αίτησης, τότε συνέρχεται µε πρόσκληση του αµέσως επόµε-
νου πλειοψηφήσαντος συµβούλου. 
4. Αν ο πρόεδρος της δηµοτικής κοινότητας παραλείπει αδικαιολόγητα επί δύο (2) συνεχείς 
µήνες ή δύο (2) συνεχείς φορές να συγκαλέσει το συµβούλιο, µπορεί να τεθεί σε αργία σε περί-
πτωση υποτροπής να τιµωρηθεί µε την ποινή της έκπτωσης από το αξίωµα σύµφωνα µε το άρ-
θρο 234 του Ν.3852/2010. 
 

 
Άρθρο 6 

Λειτουργία της ∆ηµοτικής Κοινότητας - Τόπος Συνεδρίασης - Απαρτία - Λήψη Αποφά-
σεων του Συµβουλίου 

1. Οι συνεδριάσεις του συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας είναι δηµόσιες και 
γίνονται στο γραφείο αυτής υπό την προεδρία του προέδρου του συµβουλίου της. 
2. Το συµβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τα δύο τρίτα (2/3) των µελών του, στα οποία 
υπολογίζεται και ο πρόεδρος του. 
3. Η λήψη των αποφάσεων γίνεται µε φανερή ψηφοφορία, για κάθε θέµα ξεχωριστά, και µε 
την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, αν δεν ορίζεται διαφορετικά από άλλη διάταξη. Σε 
περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προέδρου.. 
4. Αν κάποιο µέλος του συµβουλίου αρνηθεί την ψήφο ή δώσει λευκό, θεωρείται ως παρόν 
κατά τη συνεδρίαση και η ψήφος του λογίζεται ως αρνητική ψήφος. 
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5. Τα µέλη του συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας που ήταν παρόντα κατά την έναρξη 
της συνεδρίασης και µε την παρουσία τους υπήρξε απαρτία και αν ακόµα αποχωρήσουν, θεω-
ρούνται ως παρόντα µέχρι τη λήξη αυτής. Για τη λήψη απόφασης επί κάθε συγκεκριµένου θέµα-
τος η απαιτούµενη πλειοψηφία δεν υπολογίζεται επί των πραγµατικά παρόντων µελών κατά την 
ψηφοφορία, αλλά βάσει του αριθµού των µελών που απαιτούνται για την απαρτία. 
 

Άρθρο 7 
Πρακτικά Συνεδρίασης - ∆ιαδικασία Υλοποίησης Αποφάσεων Συµβουλίου ∆ηµοτικής 

Κοινότητας 
1. Στη συνεδρίαση του συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας τηρούνται πρακτικά µε ευθύνη του 
υπαλλήλου του δήµου, που ορίζεται για το σκοπό αυτό από τον δήµαρχο. Τα πρακτικά γράφο-
νται σε ειδικό βιβλίο αριθµηµένο και µονογραµµένο από δηµόσιο υπάλληλο που ορίζει ο Γενικός 
Γραµµατέας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. 
- Ο υπάλληλος του δήµου κρατεί παράλληλα και πρόχειρα συνοπτικά πρακτικά, που µονογρά-
φονται από όσους συµµετέχουν στη συνεδρίαση. 
- Στα πρακτικά καταχωρίζονται οι αποφάσεις του συµβουλίου και η γνώµη της µειοψηφίας. Υπο-
γράφονται από όλα τα µέλη που µετέχουν στη συνεδρίαση. 
- Όταν ένας σύµβουλος αρνείται να υπογράψει, η άρνηση και η αιτία της αναφέρονται στα πρα-
κτικά. 
- Τα πρακτικά κάθε συνεδρίασης παίρνουν ιδιαίτερο αύξοντα αριθµό. Με την έναρξη του νέου 
έτους αρχίζει και νέα αρίθµηση. Πρακτικό συντάσσεται και όταν η συνεδρίαση µαταιώνεται για 
οποιονδήποτε λόγο. 
- Οποιοσδήποτε σύµβουλος το ζητήσει, µπορεί να λάβει αντίγραφα των πρακτικών ή να λάβει 
πλήρη γνώση αυτών, στην περίπτωση που είναι δυσχερής η έκδοση αντιγράφων. Το ίδιο δικαίω-
µα έχει και κάθε κάτοικος ή δηµότης έχει ειδικό έννοµο συµφέρον ως προς συγκεκριµένο θέµα 
που απασχόλησε τη συνεδρίαση. 
2. Οι αποφάσεις του συµβουλίου µε τις οποίες διατυπώνονται οι προτάσεις για τα θέµατα 
της αρµοδιότητάς τους, διαβιβάζονται στον δήµαρχο µέσα σε προθεσµία οκτώ (8) ηµερών από 
τη συνεδρίαση. Ο δήµαρχος φροντίζει να τεθούν αµέσως υπόψη των αρµόδιων οργάνων του 
δήµου, τα οποία οφείλουν να τις µελετήσουν και να ενηµερώσουν σχετικά για κάθε θέµα ο συµ-
βούλιο της δηµοτικής κοινότητας µέσα σε ένα (1) µήνα. 
Τα αρµόδια όργανα µπορούν: α) να επιστρέψουν την απόφαση στο συµβούλιο της δηµοτικής 
κοινότητας µε παρατηρήσεις για επανεξέταση του θέµατος, β) να την παραπέµψουν στο δηµοτι-
κό συµβούλιο, γ) να τη διαβιβάσουν στις αρµόδιες υπηρεσίες του δήµου για να γίνουν οι απα-
ραίτητες ενέργειες. 
Σε κάθε περίπτωση τα αρµόδια όργανα του δήµου οφείλουν να ενηµερώνουν τον πρόεδρο της 
δηµοτικής κοινότητας για τα µέτρα που παίρνονται για την προώθηση των θεµάτων που περι-
λαµβάνονται στις αποφάσεις του συµβουλίου αυτής. 
Ο πρόεδρος του συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας, στον οποίο κοινοποιούνται όλες οι ενέρ-
γειες, πράξεις και παρατηρήσεις των οργάνων και υπηρεσιών του ∆ήµου που αναφέρονται στις 
αποφάσεις γενικά του συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας, υποχρεούται να ενηµερώνει αµέ-
σως το συµβούλιο αυτής. 
Στα συµβούλια των δηµοτικών κοινοτήτων αποστέλλεται αντίγραφο της ηµερήσιας διάταξης του 
δηµοτικού συµβουλίου και των αποφάσεων αυτού και των άλλων συλλογικών οργάνων του ∆ή-
µου. 
3. Για τη δηµοσίευση των αποφάσεων του συµβουλίου δηµοτικής κοινότητας ισχύει ό,τι και 
γι' αυτές του δηµοτικού συµβουλίου και ειδικότερα: 
τρεις (3) ηµέρες µετά τη συνεδρίαση του συµβουλίου δηµοτικής κοινότητας δηµοσιεύεται πίνα-
κας στον οποίο σηµειώνονται τα θέµατα που συζητήθηκαν, ο αριθµός των αποφάσεων και περί-
ληψη του περιεχοµένου τους. Ο πίνακας αυτός αναρτάται στο γραφείο της δηµοτικής κοινότη-
τας. Για τις δηµοσιεύσεις συντάσσεται αποδεικτικό από τον αρµόδιο υπάλληλο. Με φροντίδα του 
προέδρου της δηµοτικής κοινότητας οι αποφάσεις του συµβουλίου δηµοτικής κοινότητας αναρ-
τώνται στην ιστοσελίδα του δήµου 
4. Ειδικά, οι αποφάσεις της περ. (γ) του άρθ. 83 παρ.1 του Ν. 3852/2010, που αφορούν 
προτάσεις για χώρους λειτουργίας λαϊκών αγορών, άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου, λει-
τουργία εµποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά υπαίθριων δραστηριοτή-
των, αυτές λαµβάνονται µε την απόλυτη πλειοψηφία των µελών και αποστέλλονται στην Επι-
τροπή Ποιότητας Ζωής, προκειµένου να διαµορφώσει εισήγηση προς το δηµοτικό συµβούλιο για 
έκδοση σχετικής απόφασης. 
5. Οι αποφάσεις του συµβουλίου δηµοτικής κοινότητας δεν αποστέλλονται υποχρεωτικά 
για έλεγχο νοµιµότητας στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Μπορεί να ακυρωθούν όµως 
αν κριθούν παράνοµες κατά τον αυτεπάγγελτο έλεγχο νοµιµότητας, που ασκεί ο Ελεγκτής Νοµι-
µότητας. Οι αποφάσεις όµως του συµβουλίου δηµοτικής κοινότητας, που εκδίδονται κατά την 
παρ. 9 του άρθ.83 του Ν.3852/10, ύστερα από µεταβίβαση δηλαδή αρµοδιοτήτων του δηµοτι-
κού συµβουλίου, αποστέλλονται υποχρεωτικά για έλεγχο νοµιµότητας στην Αυτοτελή Υπηρεσία 
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Εποπτείας Ο.Τ.Α., εφόσον αφορούν: α) την ανάθεση έργων, υπηρεσιών, µελετών και προµη-
θειών, β) την αγορά και εκποίηση ακινήτων, γ) την κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων δ) 
τη σύναψη κάθε µορφής συµβάσεων, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται και εκείνες που προβλέ-
πονται από ειδικές διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας Συνοδεύονται από αντίγραφο του αποδει-
κτικού δηµοσίευσης µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε ( 15) ηµερών. 
6. Οι πράξεις των συµβουλίων των δηµοτικών κοινοτήτων προσβάλλονται από οποιονδή-
ποτε έχει έννοµο συµφέρον µε ειδική διοικητική προσφυγή ενώπιον του Ελεγκτή Νοµιµότητας, 
σύµφωνα µε το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010. 
 
 

Άρθρο 8 
Προϋπολογισµός ∆ηµοτικής Κοινότητας - Συµµετοχή του Συµβουλίου στην Κατάρτιση 

του Επιχειρησιακού και Τεχνικού Προγράµµατος. 
1. Κάθε έτος το δηµοτικό συµβούλιο µε απόφασή του καθορίζει το ανώτατο ύψος του προ-
ϋπολογισµού εξόδων του επόµενου έτους της δηµοτικής κοινότητας. Η απόφαση αυτή διαβιβά-
ζεται στο συµβούλιο της δηµοτικής κοινότητας έως το τέλος Ιουνίου. 
2. Το συµβούλιο της δηµοτικής κοινότητας καταρτίζει σχέδιο του προϋπολογισµού εξόδων 
της κοινότητας για το επόµενο οικονοµικό έτος. Ο προϋπολογισµός δεν επιτρέπεται να υπερβαί-
νει το ανώτατο ποσό που καθορίστηκε, σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο. Το σχέδιο 
συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση, η οποία περιέχει αιτιολόγηση κάθε εγγραφής και αποστέλ-
λεται έγκαιρα στην οικονοµική επιτροπή έως το τέλος Αυγούστου. 
3. Η οικονοµική επιτροπή εξετάζει:  
ι. αν οι συνολικές δαπάνες που αναγράφονται στο σχέδιο του προϋπολογισµού εξόδων της κοι-
νότητας υπερβαίνουν το ανώτατο ποσό που έχει καθοριστεί από το δηµοτικό συµβούλιο για κάθε 
δηµοτική κοινότητα,  
ιι. αν οι δαπάνες αφορούν τις αρµοδιότητες που έχουν µεταβιβαστεί από το δηµοτικό συµβούλιο 
στο συµβούλιο της δηµοτικής κοινότητας και  
ιιι. αν οι δαπάνες είναι νόµιµες. Η οικονοµική επιτροπή διαγράφει κάθε δαπάνη που δεν συγκε-
ντρώνει τις πιο πάνω υπό στοιχεία ιι. και ιιι. προϋποθέσεις και, σε περίπτωση υπέρβασης του πιο 
πάνω ποσού, περικόπτει τα επί µέρους κονδύλια. 
4. Το σχέδιο προϋπολογισµού εξόδων της δηµοτικής κοινότητας, όπως τελικά διαµορφώνε-
ται από την οικονοµική επιτροπή, εντάσσεται στο σχέδιο προϋπολογισµού του ∆ήµου. 
5. Το σχέδιο προϋπολογισµού εξόδων της δηµοτικής κοινότητας, αν δεν καταρτιστεί ή δεν 
υποβληθεί εµπρόθεσµα στην οικονοµική επιτροπή, καταρτίζεται από αυτήν. 
6. Το συµβούλιο της δηµοτικής κοινότητας µε απόφαση, που λαµβάνει ένα µήνα τουλάχι-
στον πριν την κατάρτιση του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράµµατος του ∆ήµου, εισηγείται 
στην εκτελεστική επιτροπή µε σειρά προτεραιότητας, ανάλογα µε τον επείγοντα χαρακτήρα των 
αναγκών των κατοίκων της περιφέρειάς του και τις προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυξη, τις 
δράσεις που πρέπει να περιλαµβάνει το επιχειρησιακό πρόγραµµα του ∆ήµου και τα έργα που 
πρέπει να εκτελεστούν. 
7. Στην συνεδρίαση του συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας για τη λήψη των αποφάσε-
ων της προηγούµενης παραγράφου, καλούνται οι κοινωνικοί φορείς της 
περιφέρειας της δηµοτικής κοινότητας, προκειµένου να υποβάλλουν τις προτάσεις τους. Εάν το 
συµβούλιο της δηµοτικής κοινότητας δεν υποβάλλει εισήγηση εµπρόθεσµα στην εκτελεστική επι-
τροπή, το σχέδιο του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράµµατος του ∆ήµου καταρτίζεται χωρίς 
αυτή. 
 

Άρθρο 9 
Υποχρεώσεις Συµβούλων ∆ηµοτικής Κοινότητας 

1. Οι σύµβουλοι της δηµοτικής κοινότητας έχουν υποχρέωση να µετέχουν σε όλες τις συ-
νεδριάσεις του συµβουλίου, καθώς και να εκτελούν τα λοιπά καθήκοντά τους, όπως προβλέπει ο 
νόµος. 
2. Έχουν υποχρέωση, µέσα στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, να εκτελούν µε επιµέλεια 
κάθε εργασία που τους αναθέτει νόµιµα το συµβούλιο. 
3. Ο σύµβουλος της δηµοτικής κοινότητας εκφράζει τη γνώµη του και ψηφίζει κατά συνεί-
δηση, αποβλέποντας πάντοτε στην εξυπηρέτηση του συµφέροντος του συνόλου των κατοίκων 
της δηµοτικής κοινότητας. 
4. Οι σύµβουλοι της δηµοτικής κοινότητας έχουν τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των 
δηµοτικών συµβούλων κατά το άρθρο 90 του Ν.3852/2010. Μεριµνούν κατά την άσκηση των 
καθηκόντων τους για την τήρηση των αρχών της νοµιµότητας, της διαφάνειας, της αποδοτικό-
τητας και της χρηστής διοίκησης. 
5. Οι σχετικές διατάξεις, για τα κωλύµατα συµµετοχής δηµοτικών συµβούλων στις συνε-
δριάσεις του δηµοτικού συµβουλίου εφαρµόζονται αναλόγως και στα συµβούλια των δηµοτικών 
κοινοτήτων και ειδικότερα: 
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- σύµβουλος δηµοτικής κοινότητας δεν µπορεί να µετάσχει στη συζήτηση ενός θέµατος ή 
στην κατάρτιση αποφάσεως του συµβουλίου εφόσον ο ίδιος ή συγγενής του έως το δεύτερο 
βαθµό εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας έχει υλικό ή ηθικό συµφέρον. 
- Σύµβουλος που, ενώ είχε κώλυµα, έλαβε µέρος στη συνεδρίαση διαπράττει σοβαρή πα-
ράβαση καθήκοντος και τιµωρείται µε την ποινή της αργίας, σύµφωνα µε την προβλεπόµενη δι-
αδικασία, ενώ η σχετική απόφαση είναι εκ του νόµου άκυρη. 
- Οι σύµβουλοι δηµοτικής κοινότητας οφείλουν να εξοφλούν τυχόν οφειλή προς το δήµο, 
τα νοµικά του πρόσωπα, τη δηµοτική επιχείρηση ύδρευσης και αποχέτευσης και τις δηµοτικές 
κοινωφελείς επιχειρήσεις, κατά τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3852/2010, µέσα σε προθε-
σµία δύο (2) µηνών αφότου κατέστη οριστική η βεβαίωση της οφειλής και έλαβαν γνώση αυτής 
ή, σε περίπτωση άσκησης ένδικών βοηθηµάτων, αφότου εκδόθηκε τελεσίδικη δικαστική απόφα-
ση. 
- Σε σύµβουλο που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις, µπορεί 
να επιβληθεί σύµφωνα µε το άρθρο 234 του Ν. 3852/2010, η πειθαρχική ποινή της αργίας και 
σε περίπτωση υποτροπής της έκπτωσης. 
- Σύµβουλος που επιθυµεί να µην εκτελεί τις υποχρεώσεις του για διάστηµα που υπερβαί-
νει τις τριάντα (30) ηµέρες, πρέπει να έχει τη σύµφωνη γνώµη του συµβουλίου. 
- Σε σύµβουλο που δεν εκτελεί τις υποχρεώσεις του για διάστηµα που υπερβαίνει τους 
τρεις (3) συνεχείς µήνες, χωρίς την άδεια του συµβουλίου, µπορεί να επιβληθεί , σύµφωνα µε 
τη διαδικασία του άρθρου 234 του Ν. 3852/2010, η πειθαρχική ποινή της αργίας ή η πειθαρχική 
ποινή της έκπτωσης µε απόφαση του Ελεγκτή Νοµιµότητας. 
- Ο πρόεδρος του συµβουλίου δηµοτικής κοινότητας υποχρεούται να ενηµερώνει γραπτώς 
τον Ελεγκτή Νοµιµότητας για κάθε περίπτωσή αδικαιολόγητης απουσίας συµβούλου σε τρεις συ-
νεχείς συνεδριάσεις, καθώς και σε κάθε περίπτωση µη εκτέλεσης των υποχρεώσεων συµβούλου 
για διάστηµα µεγαλύτερο από τρεις (3) συνεχείς µήνες. Η παράλειψη αυτής της υποχρέωσης 
από τον πρόεδρο του συµβουλίου δηµοτικής κοινότητας αποτελεί σοβαρή παράβαση καθήκοντος 
και επιφέρει τις αντίστοιχες συνέπειες. 
 
 
 

Άρθρο 10 
Γραφείο ∆ηµοτικής Κοινότητας 

Κάθε δηµοτική κοινότητα διαθέτει δηµοτικό γραφείο. 
Το δηµοτικό συµβούλιο καθορίζει, µε την ψήφιση του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του 
∆ήµου, τις υπηρεσιακές µονάδες που λειτουργούν στις δηµοτικές κοινότητες. Με απόφαση του 
δηµάρχου, µετά από εισήγηση της εκτελεστικής επιτροπής, ορίζονται υπάλληλοι του δήµου για 
τη γραµµατειακή εξυπηρέτηση των συµβουλίων των δηµοτικών κοινοτήτων καθώς και για την 
παροχή «διοικητικής βοήθειας» των κατοίκων και διατίθενται κατάλληλοι χώροι και εξοπλισµός 
για τις ανάγκες της δηµοτικής κοινότητας. 
 

Άρθρο 11 
Ψήφιση - Τροποποίηση Κανονισµού - Ερµηνεία ∆ιατάξεων του Κανονισµού 

Η ψήφιση του παρόντος Κανονισµού γίνεται από το δηµοτικό συµβούλιο. 
Το δηµοτικό συµβούλιο µε απόφασή του µπορεί να τροποποιήσει τον παρόντα κανονισµό, τη-
ρουµένων των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων 
Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από τον παρόντα Κανονισµό εφαρµογή έχουν οι διατάξεις της 
νοµοθεσίας, ο Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας όπως ισχύει, ο Κανονισµός Λειτουργίας του ∆η-
µοτικού Συµβουλίου και γενικά η νοµοθεσία στην οποία στηρίχθηκε η σύνταξή του. 
 

Άρθρο 12 Ισχύς Κανονισµού 
Ο παρών Κανονισµός αρχίζει να ισχύει από την ηµεροµηνία ψήφισής του από το ∆ηµοτικό Συµ-
βούλιο. 
 

Η απόφαση πήρε αα 64 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 

       Ο Πρόεδρος Τα µέλη: 

  Τσάµος Παναγιώτης    
 
Πιστό Αντίγραφο    
Μάνδρα 31-3-2011     
Ο ∆ήµαρχος     
 
 
 
 

1. Τώρος Αθανάσιος  

2. Κολοβέντζος Παναγιώτης  

3. Πλούµπης Κωνσταντίνος  

4. ∆ουδέσης ∆ηµήτριος  

5. Μπέκας ∆ηµήτριος  

6. Αδάµ Μελέτιος  

7. Γραµµατικός Μελέτιος  

8. Μεϊντάνης Ιωάννης  

9. Φλώρου Καλοµοίρα  
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∆ΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  10. Σαµπάνης Γεώργιος  

11. Ρόκας Περικλής 

12. Λινάρδος Ιωάννης 

13. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 

14. Βασιλείου Μάριος  

15. Κανάκης Σπυρίδων 

16. Κριεκούκη Ιωάννα 

17. Γιάννου Γεώργιος  

18. Κυδώνης Αθανάσιος  

19. Σαββίδου- Καραµπίνη Πολυτίµη 

20. Μαρούγκα Μαρία   

21. Κώνστας Ευάγγελος  

22. Πανωλιάσκος Αθανάσιος 

23. Κώνστα Αγλαΐα  

24. Μαρούγκας Μελέτιος  

25. Μονοχολιάς Μιχάλης *  
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της υπ’ αριθµ.  8/  2011 

Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 

Αρ. Αποφ. 65 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Λήψη απόφασης για την έγκριση ή µη Κανονισµού Λειτουργίας Τοπικής Κοινότητας Οινόης ∆ήµου Μάνδρας - 
Ειδυλλίας 
 

Στη Μάνδρα ,σήµερα στις 30 του µήνα Μαρτίου   του έτους 2011  ηµέρα της εβδοµάδας Τετάρτη  και ώρα  

19.30 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου συνήλθε σε συνεδρίαση δηµόσια ,στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτι-

κού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μάνδρας ,  ύστερα από την µε  αριθµ. πρωτ. 4174/24.3.2011   έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου , που επιδόθηκε νόµιµα, µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν 3852/10  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο µελών 27 παραβρέθηκαν παρόντα  
26 δηλαδή: 

 
Παρόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

 

1. Τσάµος Παναγιώτης Πρόεδρος 

2. Τώρος Αθανάσιος   

3. Κολοβέντζος Παναγιώτης  

4. Πλούµπης Κωνσταντίνος  

5. ∆ουδέσης ∆ηµήτριος  

6. Μπέκας ∆ηµήτριος  

7. Αδάµ Μελέτιος  

8. Γραµµατικός Μελέτιος  

9. Μεϊντάνης Ιωάννης  

10. Φλώρου Καλοµοίρα  

11. Σαµπάνης Γεώργιος  

12. Ρόκας Περικλής 

13. Λινάρδος Ιωάννης 

14. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 

15. Βασιλείου Μάριος  

16. Κανάκης Σπυρίδων 

17. Κριεκούκη Ιωάννα  

18. Γιάννου Γεώργιος  

19. Κυδώνης Αθανάσιος 

20.  Σαββίδου-Καραµπίνη Πολυτίµη   

21. Μαρούγκα Μαρία   

22. Κώνστας Ευάγγελος  

23. Πανωλιάσκος Αθανάσιος    

24. Κώνστα Αγλαΐα  

25. Μαρούγκας Μελέτιος  

26. Μονοχολιάς Μιχαήλ * 

27.  

 

 

 

Απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
1. Λιώρης Αθανάσιος  

2. . 

3. . 

4. . 

 

* Ο ∆Σ Μονοχολιάς Μιχαήλ προσήλθε κατά  τη συζήτηση  του 1ου τακτικού θέµατος της ηµερήσιας διάταξης (είχε προηγηθεί η 

συζήτηση και ψηφοφορία του 1ου έκτακτου θέµατος)  
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Ο πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε παρόντα  και   το ∆ήµαρχο κο ∆ρίκο Γεώργιο και εισηγούµενος το 
6ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σχέδιο Κανονισµού Λειτουργίας  της Τοπι-

κής Κοινότητας Οινόης ∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας και κάλεσε αυτό όπως αποφανθεί σχετικά. 

 
 

Το δηµοτικό συµβούλιο 
 

Αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και αφού έλαβε υπόψη του:   

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.3852/2010, µε τις οποίες συστάθηκε ο δήµος Μάνδρας - Ειδυλλίας αποτελού-

µενος από τους πρώην δήµους Μάνδρας, Ερυθρών, Βιλίων και την κοινότητα Οινόης.  

2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 που αφορούν τις τοπικές κοινότητες, τα όργανα, τη σύνθεση, τις αρµοδιότητες και 

τη λειτουργία τους. 

3. Το σχέδιο Κανονισµού Λειτουργίας της Τοπικής Κοινότητας Οινόης 

 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφεί  
 

Με ψήφους 20 υπέρ (16 ∆Σ πλειοψηφίας + 1 πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Οινόης  +  3 ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι της 

µειοψηφίας:  Κριεκούκη Ι., Σαββίδου – Καραµπίνη Πολ. , και Μαρούγκα Μαρία . ), 1 λευκό (του ∆Σ Μονοχολιά Μι-

χάλη ο οποίος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό επειδή είναι κατά του ν. 3852/2010) και 6 κατά (των ∆Σ της µειοψηφίας :  

Γιάννου Γ., Κυδώνη Αθ. , Μαρούγκα Μ., Πανωλιάσκου Αθ., Μαρούγκα Μελ. και Κώνστα Αγλ. )  

 

Εγκρίνει τον παρακάτω  Κανονισµό  Λειτουργίας Τοπικής Κοινότητας Οινόης ∆ήµου Μάνδρας - Ειδυλλίας 
 

Άρθρο 1 
Καθορισµός Τοπικών Κοινοτήτων 

H τοπική κοινότητα του ∆ήµου Μάνδρας - Ειδυλλίας στην οποία αφορά ο παρών Κανονισµός 
είναι: 

• Η Τοπική Κοινότητα Οινόης 
 
 

Άρθρο 2 
Όργανα Τοπικής Κοινότητας 

1. Όργανα των τοπικών κοινοτήτων του ∆ήµου Μάνδρας - Ειδυλλίας, είναι: 
α. το συµβούλιο της τοπικής κοινότητας, 
β. ο πρόεδρος του συµβουλίου της τοπικής κοινότητας. 
 
  

Άρθρο 3 
Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου - Αρµοδιότητες: 

1. α) Πρόεδρος του συµβουλίου της τοπικής κοινότητας είναι ο υποψήφιος του πλειονοψηφήσα-
ντος συνδυασµού στην τοπική κοινότητα που έχει λάβει τους περισσότερους σταυρούς προτίµη-
σης και σε περίπτωση ισοψηφίας αυτός που είναι γραµµένος πρώτος στην απόφαση της ανακή-
ρυξης. 
β) Αν η θέση του προέδρου του συµβουλίου της τοπικής κοινότητας µείνει κενή λόγω θανάτου ή 
παραίτησης ή έκπτωσης από το αξίωµα ή εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου λόγου, τη θέση του κα-
ταλαµβάνει ο επόµενος σε σταυρούς προτίµησης στην τοπική κοινότητα. 
γ) Ο πρόεδρος του συµβουλίου της τοπικής κοινότητας είναι µέλος του τοπικού συµβουλίου και 
προεδρεύει στις συνεδριάσεις του. Ο πρόεδρος του συµβουλίου της τοπικής κοινότητας µετέχει 
στις συνεδριάσεις του δηµοτικού συµβουλίου µε δικαίωµα ψήφου, όταν στην ηµερήσια διάταξη 
περιλαµβάνεται θέµα που αφορά ειδικά την αντίστοιχη τοπική κοινότητα. 
2. Ο πρόεδρος του συµβουλίου της τοπικής κοινότητας ασκεί τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 
α) µεριµνά για την καλή κατάσταση του δικτύου εσωτερικής και αγροτικής οδοποιίας της τοπικής 
κοινότητας, εποπτεύοντας τις εργασίες συντήρησης και υποβάλλοντας προς την τεχνική υπηρε-
σία δια του αρµόδιου αντιδηµάρχου, σχετικό υπόµνηµα όπου αναγράφεται το είδος των εργα-
σιών, ο τόπος και ο χρόνος που έγιναν αυτές, β) µεριµνά για την καθαριότητα των κοινόχρη-
στων χώρων και συνεργάζεται µε την αρµόδια υπηρεσία του δήµου για την καλή τήρηση αυτής, 
γ) λαµβάνει µέτρα για την άµεση αποκατάσταση των ζηµιών επείγοντος χαρακτήρα στα δίκτυα 
ύδρευσης και αποχέτευσης και σε εξαιρετικές περιπτώσεις αναθέτει την εκτέλεση των εργασιών 
αποκατάστασης ζηµιών µικρής κλίµακας εάν από την καθυστέρηση αποκατάστασης δηµιουργεί-
ται άµεσος κίνδυνος για την επαρκή υδροδότηση της τοπικής κοινότητας, ενηµερώνοντας εγ-
γράφως για το λόγο αυτόν τον αρµόδιο αντιδήµαρχο ή τον πρόεδρο της ∆ΕΥΑ, δ) µεριµνά για 
την αποκατάσταση ζηµιών και την καλή λειτουργία του δικτύου δηµοτικού φωτισµού και συνερ-
γάζεται γι’ αυτό µε την αρµόδια υπηρεσία του δήµου, ε) µεριµνά για την καλή κατάσταση και 
την ασφάλεια των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών και συνεργάζεται µε τον υπεύθυνο λει-
τουργίας των παιδικών χαρών του δήµου, στ) µεριµνά για την εύρυθµη λειτουργία, τη συντήρη-
ση και την ευταξία του κοιµητηρίου της τοπικής κοινότητας, προεγκρίνει την κατασκευή οικογε-
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νειακών τάφων και λοιπών ταφικών µνηµείων και εκδίδει τις άδειες ταφής, παράτασης ταφής και 
ανακοµιδής οστών, ζ) καταγράφει τα µέσα και το ανθρώπινο δυναµικό που µπορεί να συµβάλλει 
στην αντιµετώπιση φυσικών καταστροφών και είναι υπεύθυνος της οµάδας πυρασφάλειας της 
τοπικής κοινότητας. Για την κατάρτιση του σχεδίου πρόληψης πυρκαγιών και άλλων φυσικών 
καταστροφών συνεργάζεται µε τα αρµόδια όργανα του δήµου ενώ κατά τη διάρκεια επιχειρήσε-
ων αντιµετώπισης πυρκαγιών ή φυσικών καταστροφών τίθεται στη διάθεση των αρµοδίων αρ-
χών, η) είναι υπεύθυνος για την προστασία της δηµοτικής περιουσίας στα όρια της τοπικής κοι-
νότητας και έχει καθήκον να αναφέρει αµελλητί στον δήµαρχο ή στον αρµόδιο αντιδήµαρχο ζη-
µίες ή προσβολές των ιδιοκτησιακών δικαιωµάτων του δήµου, θ) εισηγείται στο τοπικό συµβού-
λιο θέµατα της αρµοδιότητάς του και εκτελεί τις αποφάσεις του τοπικού συµβουλίου, ι) ενεργεί 
πληρωµές από την πάγια προκαταβολή, που συνιστάται κατά τις σχετικές διατάξεις, ια) καλεί 
τους κατοίκους και τους φορείς, τουλάχιστον µία φορά κατ’ έτος σε συνέλευση, σε συνεργασία 
µε τον αρµόδιο αντιδήµαρχο . 
3. Ο πρόεδρος του συµβουλίου της τοπικής  κοινότητας διαβιβάζει µέσα σε 10   ηµέρες από  τη  
συνεδρίαση,  στον  δήµαρχο,  αποσπάσµατα  των πρακτικών του συµβουλίου, όπου περιλαµβά-
νεται κάθε απόφαση του συµβουλίου χωριστά, µαζί µε αντίγραφο του αποδεικτικού δηµοσίευ-
σης. 
 
 

Άρθρο 4 
Αρµοδιότητες του συµβουλίου της τοπικής κοινότητας 

Το συµβούλιο ασκεί τις ακόλουθες αρµοδιότητες στα όρια της τοπικής κοινότητας: 
1. ∆ιατυπώνει γνώµη στο δηµοτικό συµβούλιο για τα ακόλουθα θέµατα: 
α) τον ορισµό των υπηρεσιακών µονάδων του δήµου που υπάρχει ανάγκη να λειτουργήσουν 
στην περιφέρειά του, 
β) την αξιοποίηση των ακινήτων του δήµου, που βρίσκονται στην τοπική κοινότητα, 
γ) την πολεοδοµική ανάπτυξη και ανάπλαση της περιοχής, 
δ) τον τρόπο διάθεσης των βοσκήσιµων εκτάσεων που βρίσκονται στην περιφέρεια της τοπικής 
κοινότητας, 
ε) την εκµίσθωση, χωρίς δηµοπρασία, δηµοτικών δασικών εκτάσεων που βρίσκονται στην περι-
φέρεια της τοπικής κοινότητας, 
στ) για την εκποίηση, εκµίσθωση δωρεάν παραχώρηση χρήσης, ανταλλαγή και δωρεά, περιουσι-
ακών στοιχείων του δήµου που βρίσκονται στα όρια της τοπικής κοινότητας. 
2. Προτείνει στην επιτροπή ποιότητας ζωής: 
α) τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών 
β) τις θέσεις όπου επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιµου εµπορίου, η λειτουργία των εµπο-
ροπανηγύρεων, των χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά των υπαίθριων εµπορικών δραστη-
ριοτήτων στην περιφέρειά του, 
γ) τους χώρους στάθµευσης   οχηµάτων 
3. Εισηγείται, µε αιτιολογηµένη    απόφασή του    που λαµβάνεται    µε την απόλυτη πλει-
οψηφία των µελών του,  στο δηµοτικό συµβούλιο,  όταν ληφθεί από αυτό σχετική απόφαση, για 
τη χορήγηση χρηµατικών βοηθηµάτων και ειδών διαβίωσης  ή  περίθαλψης σε  οικονοµικά  αδύ-
νατους κατοίκους και πολύτεκνους, καθώς και τη µείωση δηµοτικών φόρων ή τελών ή απαλλαγή 
από αυτούς για τα προβλεπόµενα από τις ισχύουσες διατάξεις πρόσωπα, καθώς και τα πρόσωπα 
που χρήζουν «βοήθειας  στο σπίτι» και «διοικητικής βοήθειας». 
4. ∆ιατυπώνει στην οικονοµική επιτροπή  σύµφωνη γνώµη  για  την αποδοχή κληροδοτή-
µατος,   κληρονοµιάς  ή   δωρεάς,   η   οποία   διατίθεται   ρητά   και αποκλειστικά για τοπική 
κοινότητα 
5. Προωθεί τον εθελοντισµό και συνεργάζεται µε οµάδες εθελοντών για την εξυπηρέτηση 
των αναγκών της τοπικής κοινότητας. 
6. Εισηγείται στην εκτελεστική επιτροπή τις δράσεις και τα έργα τοπικού χαρακτήρα που 
πρέπει να περιλαµβάνει το επιχειρησιακό πρόγραµµα του δήµου, ανάλογα µε τις ανάγκες των 
κατοίκων της περιφέρειάς του. 
7. Καταρτίζει σχέδιο   προϋπολογισµού   εξόδων της τοπικής κοινότητας που, κατόπιν ε-
λέγχου από την οικεία οικονοµική επιτροπή,  εντάσσεται στο σχέδιο προϋπολογισµού του δήµου. 
8. Εκτός από τις παραπάνω αρµοδιότητες, το δηµοτικό συµβούλιο στην αρχή κάθε δηµοτι-
κής περιόδου, µε απόφασή του, που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των 
µελών του  και  δηµοσιεύεται σε µία (1) τουλάχιστον   ηµερήσια   ή   εβδοµαδιαία   εφηµερίδα   
και   αναρτάται   στην ιστοσελίδα του δήµου,   µπορεί να αναθέτει   την άσκηση αρµοδιοτήτων 
στα συµβούλια των τοπικών κοινοτήτων, εκτός από: 
α) την έκδοση κανονιστικών πράξεων, 
β) την επιβολή φόρων, τελών και δικαιωµάτων. 
γ) τη σύναψη δανείων 
δ) τη σύσταση και λειτουργία δηµοτικών ιδρυµάτων και λοιπών δηµοτικών νοµικών προσώπων, 
καθώς και για την εκλογή των µελών των συλλογικών οργάνων που τα διοικούν και 
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ε) τις αποφάσεις που κατά ειδικές διατάξεις λαµβάνονται µε ειδική πλειοψηφία των µελών του 
δηµοτικού συµβουλίου. 
Αν, για οποιονδήποτε λόγο, το συµβούλιο της τοπικής κοινότητας δεν ασκεί τις παραπάνω αρ-
µοδιότητες, τότε τις ασκεί ο δήµος µε τα αρµόδια όργανά του. Σχετική διαπιστωτική πράξη εκδί-
δει το δηµοτικό συµβούλιο, µετά από εισήγηση του κατά τόπου αρµόδιου αντιδηµάρχου. 
 
 

Άρθρο 5 
Σύγκληση του Συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας 

1. Το συµβούλιο της τοπικής κοινότητας συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του προέδρου 
του υποχρεωτικά τουλάχιστον µία (1) φορά το µήνα ή όταν το απαιτούν οι υποθέσεις της τοπι-
κής κοινότητας ή όποτε το ζητήσει, µε γραπτή αίτηση, το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των κα-
τοίκων της τοπικής κοινότητας. 
Στην αίτηση αναφέρονται τα θέµατα που θα συζητηθούν. Εάν ο πρόεδρος δεν συγκαλέσει το 
συµβούλιο το αργότερο µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την παραλαβή της αίτησης, το συµβούλιο 
συνέρχεται µε πρόσκληση του αµέσως επόµενου πλειονοψηφήσαντος συµβούλου. 
2. Η  πρόσκληση, στην οποία αναγράφονται  τα  θέµατα της ηµερήσιας διάταξης   καθώς   
και   ο   τόπος   και   ο   χρόνος  (ηµεροµηνία   και   ώρα) πραγµατοποίησης της συνεδρίασης, 
µπορεί να είναι γραπτή ή ηλεκτρονική και επιδίδεται στους συµβούλους τρεις (3) τουλάχιστον 
πλήρεις  ηµερολογιακές ηµέρες πριν από την   ηµέρα της συνεδρίασης.   ∆ηµοσιεύεται, επίσης, 
στο γραφείο της   τοπικής   κοινότητας.  Οι συνεδριάσεις µπορεί να γίνουν και ηµέρα Κυριακή. 
3. Σε περίπτωση κατεπείγουσας σύγκλησης του συµβουλίου, όµως, η πρόσκληση, που πρέ-
πει να αναφέρει γιατί η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα, είναι δυνατόν να επιδοθεί    ακόµα και 
την ηµέρα της συνεδρίασης. Για το κατεπείγον των θεµάτων αποφαίνεται το συµβούλιο πριν από 
τη συζήτηση. 
4. Σε περίπτωση συνεδρίασης  ύστερα από αίτηση του ενός τρίτου των κατοίκων της κοινό-
τητας,   στην πρόσκληση που θα απευθύνει ο πρόεδρος προς τα λοιπά µέλη του συµβουλίου, 
δεν µπορεί να θέσει και άλλα θέµατα, τα οποία αυτός κρίνει ότι πρέπει να συζητηθούν, εκτός 
από αυτά που υπάρχουν στη γραπτή αίτηση των κατοίκων. 
5. Αδικαιολόγητη παράλειψη του προέδρου της τοπικής κοινότητας να συγκαλέσει το συµ-
βούλιο επί δύο (2) συνεχείς µήνες ή δύο (2) συνεχείς φορές µπορεί να του επιφέρει την ποινή 
της αργίας και, σε περίπτωση υποτροπής, της έκπτωσης από το αξίωµά του σύµφωνα µε την 
πειθαρχική διαδικασία του άρθρου 234 του Ν. 3852/2010 
 
 
 

Άρθρο 6 
Λειτουργία της Τοπικής Κοινότητας - Τόπος Συνεδρίασης - Απαρτία -Λήψη Αποφάσεων 

του Συµβουλίου 
1. Οι συνεδριάσεις του συµβουλίου της τοπικής κοινότητας είναι δηµόσιες και γίνονται στο 
γραφείο αυτής υπό την προεδρία του  προέδρου του συµβουλίου. 
2. Το συµβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τα δύο τρίτα (2/3) των µελών του εκ των 
οποίων το ένα πρέπει απαραίτητα να είναι ο πρόεδρος του. 
3. Αν σε κάποια συνεδρίαση διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας το συµβούλιο καλείται σε νέα 
συνεδρίαση που πραγµατοποιείται το νωρίτερο µετά από 24 ώρες στον ίδιο τόπο και µε την ίδια 
ηµερήσια διάταξη. 
4. Η λήψη των αποφάσεων γίνεται µε φανερή ψηφοφορία για κάθε θέµα ξεχωριστά   και   
µε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, αν δεν ορίζεται διαφορετικά από άλλη διάταξη. Σε 
περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προέδρου. Αν κάποιο µέλος του συµβουλίου αρνη-
θεί την ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά την συνεδρίαση και η ψήφος του 
ως αρνητική. 
5. Αν  κατά  τη  διάρκεια  της συνεδρίασης  κάποιο  µέλος ή µέλη αποχωρήσουν και δε συ-
ντρέχει πλέον η απαιτούµενη απαρτία των δύο τρίτων    του συµβουλίου,    η συνεδρίαση ανα-
βάλλεται  καθώς δεν είναι δυνατόν να ληφθεί απόφαση από ένα µόνο µέλος. 
6. Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας διαβιβάζει, µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από  τη   συ-
νεδρίαση,   στον  δήµαρχο,   απόσπασµα   των   πρακτικών  του συµβουλίου, το οποίο περιλαµ-
βάνει κάθε απόφαση του συµβουλίου χωριστά, µαζί µε αντίγραφο του αποδεικτικού δηµοσίευ-
σης. 
7. Ο δήµαρχος φροντίζει να τεθούν αµέσως οι αποφάσεις του συµβουλίου υπόψη των αρµόδιων 
οργάνων του δήµου τα οποία οφείλουν να τις µελετήσουν και να ενηµερώσουν σχετικά για κάθε 
θέµα το συµβούλιο της τοπικής κοινότητας µέσα σε ένα (1) µήνα. 
8. Τα αρµόδια όργανα του δήµου µπορούν: α) να επιστρέψουν την απόφαση του συµβουλίου 
της δηµοτικής κοινότητας µε παρατηρήσεις για τυχόν επανεξέταση του θέµατος, β) να την πα-
ραπέµψουν στο δηµοτικό συµβούλιο, γ) να τη διαβιβάσουν στις αρµόδιες υπηρεσίες του δήµου 
για να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες. Σε κάθε περίπτωση, τα αρµόδια όργανα του δήµου ο-
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φείλουν να ενηµερώνουν τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας για τα µέτρα που παίρνονται για 
την προώθηση των θεµάτων που περιλαµβάνονται στις αποφάσεις του συµβουλίου της δηµοτι-
κής κοινότητας. 
9. Ο πρόεδρος του συµβουλίου   της   τοπικής   κοινότητας,    στον οποίο κοινοποιούνται 
όλες οι ενέργειες, πράξεις και παρατηρήσεις των οργάνων και υπηρεσιών του  δήµου,  που  α-
ναφέρονται  στις αποφάσεις    γενικά  του συµβουλίου της τοπικής    κοινότητας, υποχρεούται 
να ενηµερώνει αµέσως το συµβούλιο τοπικής κοινότητας. 
10. Στα συµβούλια των τοπικών   κοινοτήτων αποστέλλεται αντίγραφο της ηµερήσιας διάτα-
ξης του δηµοτικού συµβουλίου και των αποφάσεων αυτού και των άλλων συλλογικών οργάνων 
του δήµου. 
 
 

Άρθρο 7 
Πρακτικά Συνεδρίασης - ∆ιαδικασία Υλοποίησης Αποφάσεων Συµβουλίου Τοπικής Κοι-

νότητας 
1. Στη συνεδρίαση του   συµβουλίου   της  τοπικής  κοινότητας  τηρούνται πρακτικά µε 
ευθύνη του υπαλλήλου του δήµου που ορίζεται για το σκοπό αυτό από το δήµαρχο. Τα πρακτικά 
γράφονται σε ειδικό βιβλίο αριθµηµένο και µονογραµµένο από δηµόσιο υπάλληλο που ορίζει ο 
Γενικός Γραµµατέας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.    Ο υπάλληλος του δήµου κρατεί παράλληλα 
και πρόχειρα συνοπτικά πρακτικά που   µονογράφονται από όσους συµµετέχουν στη συνεδρία-
ση. Στα πρακτικά καταχωρίζονται οι αποφάσεις του συµβουλίου και η γνώµη της µειοψηφίας. 
Υπογράφονται από όλα τα µέλη που µετέχουν στη συνεδρίαση. Όταν ένας σύµβουλος αρνείται  
να  υπογράψει,  η  άρνηση  και  η αιτία  της αναφέρονται  στα πρακτικά.  Τα  πρακτικά  κάθε 
συνεδρίασης παίρνουν ιδιαίτερο αύξοντα αριθµό. Με την έναρξη του νέου έτους αρχίζει και νέα 
αρίθµηση. Πρακτικό συντάσσεται και όταν η συνεδρίαση µαταιώνεται για οποιονδήποτε λόγο. 
2. Οποιοσδήποτε σύµβουλος το ζητήσει, µπορεί να λάβει αντίγραφα των πρακτικών ή να 
λάβει πλήρη γνώση αυτών, στην περίπτωση που είναι δυσχερής η έκδοση αντιγράφων. Το ίδιο 
δικαίωµα έχει κάτοικος ή δηµότης µε ειδικό έννοµο συµφέρον ως προς συγκεκριµένο θέµα που 
αποτέλεσε αντικείµενο της συνεδρίασης. 
3. Ο   πρόεδρος   του   συµβουλίου   της   τοπικής   κοινότητας,   στον   οποίο 
κοινοποιούνται όλες οι ενέργειες, πράξεις και παρατηρήσεις των οργάνων και υπηρεσιών του 
δήµου που αναφέρονται στις αποφάσεις γενικά του συµβουλίου της τοπικής κοινότητας, υπο-
χρεούται να ενηµερώνει αµέσως το συµβούλιο αυτής. 
4. Στο  συµβούλιο  της  τοπικής  κοινότητας  αποστέλλεται   αντίγραφο  της ηµερήσιας διά-
ταξης του δηµοτικού συµβουλίου και των αποφάσεων αυτού και των άλλων συλλογικών οργά-
νων του δήµου. 
5. Για τη δηµοσίευση των αποφάσεων του συµβουλίου τοπικής κοινότητας ισχύει ό,τι και 
γι' αυτές τους δηµοτικού συµβουλίου, δηλαδή τρεις (3) ηµέρες µετά τη συνεδρίαση    του συµ-
βουλίου της τοπικής κοινότητας δηµοσιεύεται    πίνακας   στον    οποίο    σηµειώνονται    τα    
θέµατα    που συζητήθηκαν, ο αριθµός των αποφάσεων και περίληψη του περιεχοµένου τους.  Ο 
πίνακας αυτός αναρτάται στο γραφείο της τοπικής κοινότητας. Για τις δηµοσιεύσεις συντάσσεται 
αποδεικτικό από τον αρµόδιο υπάλληλο. Με φροντίδα  του   προέδρου  της τοπικής  κοινότητας     
οι  αποφάσεις του συµβουλίου της αναρτώνται στην ιστοσελίδα του δήµου 
6. Οι αποφάσεις του συµβουλίου της τοπικής κοινότητας δεν αποστέλλονται υποχρεωτικά 
για έλεγχο νοµιµότητας στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α.  Μπορεί να ακυρωθούν όµως 
αν κριθούν παράνοµες κατά τον αυτεπάγγελτο έλεγχο νοµιµότητας, που ασκεί ο Ελεγκτής Νοµι-
µότητας. Οι αποφάσεις όµως του συµβουλίου της τοπικής κοινότητας, που εκδίδονται ύστερα 
από µεταβίβαση σε αυτό αρµοδιοτήτων του δηµοτικού συµβουλίου, κατά το άρθ.84 του 
Ν.3852/10, αποστέλλονται υποχρεωτικά για έλεγχο νοµιµότητας στην Αυτοτελή Υπηρεσία Επο-
πτείας Ο.Τ.Α., εφόσον αφορούν: α) ανάθεση έργων, υπηρεσιών, µελετών και προµηθειών, β) 
αγορά και εκποίηση ακινήτων, γ) την κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, δ) τη σύναψη 
κάθε µορφής συµβάσεων, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται και εκείνες που προβλέπονται από 
ειδικές διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας. Συνοδεύονται από αντίγραφο του αποδεικτικού δη-
µοσίευσης µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών. Οι πράξεις των συµβουλίων των δηµοτι-
κών κοινοτήτων προσβάλλονται από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον µε ειδική διοικητική 
προσφυγή ενώπιον του Ελεγκτή Νοµιµότητας, σύµφωνα µε το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010. 
 
 

Άρθρο 8 
Προϋπολογισµός Τοπικής Κοινότητας - Συµµετοχή του Συµβουλίου στην Κατάρτιση του 

Επιχειρησιακού και Τεχνικού Προγράµµατος. 
1. Κάθε έτος το δηµοτικό συµβούλιο µε απόφασή του καθορίζει το ανώτατο ύψος του   
προϋπολογισµού  εξόδων του  επόµενου  έτους της τοπικής κοινότητας. Η απόφαση αυτή διαβι-
βάζεται στο συµβούλιο της έως το τέλος Ιουνίου. 
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2. Το    συµβούλιο    της    τοπικής    κοινότητας    καταρτίζει    σχέδιο    του προϋπολογι-
σµού εξόδων της κοινότητας για το επόµενο οικονοµικό έτος. Ο προϋπολογισµός δεν επιτρέπεται 
να υπερβαίνει το ανώτατο ποσό που καθορίστηκε,  σύµφωνα   µε  την  προηγούµενη   παρά-
γραφο.  Το  σχέδιο συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση, η οποία περιέχει αιτιολόγηση κάθε εγ-
γραφής και αποστέλλεται έγκαιρα στην οικονοµική επιτροπή έως το τέλος Αυγούστου. 
3. Η   οικονοµική   επιτροπή   εξετάζει:   ι.   αν   οι   συνολικές   δαπάνες   που αναγράφο-
νται στο σχέδιο του προϋπολογισµού εξόδων της κοινότητας υπερβαίνουν το ανώτατο ποσό που 
έχει  καθοριστεί από το δηµοτικό συµβούλιο για κάθε δηµοτική κοινότητα, ιι. αν οι δαπάνες α-
φορούν τις αρµοδιότητες που έχουν µεταβιβαστεί από το δηµοτικό συµβούλιο στο συµβούλιο 
της τοπικής κοινότητας και ιιι. αν οι δαπάνες είναι νόµιµες. Η οικονοµική επιτροπή διαγράφει 
κάθε δαπάνη που δεν συγκεντρώνει τις πιο πάνω, υπό στοιχεία ιι. και ιιι., προϋποθέσεις και, σε 
περίπτωση υπέρβασης του πιο πάνω ποσού, περικόπτει τα επί µέρους κονδύλια. 
Το σχέδιο προϋπολογισµού εξόδων της τοπικής κοινότητας, όπως τελικά διαµορφώνεται από την 
οικονοµική επιτροπή, εντάσσεται στο σχέδιο προϋπολογισµού του δήµου. 
Το σχέδιο προϋπολογισµού εξόδων της κοινότητας, αν δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εµπρό-
θεσµα στην οικονοµική επιτροπή, καταρτίζεται από αυτήν. 
4. Το συµβούλιο της τοπικής κοινότητας µε απόφαση, που λαµβάνεται ένα µήνα τουλάχι-
στον πριν την κατάρτιση του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράµµατος του δήµου, εισηγείται 
στην εκτελεστική επιτροπή, µε σειρά προτεραιότητας, ανάλογα µε τον επείγοντα χαρακτήρα των 
αναγκών των κατοίκων της περιφέρειάς του  και τις προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυξη,  
τις δράσεις  που   πρέπει  να   περιλαµβάνει  το  επιχειρησιακό πρόγραµµα του δήµου και τα έρ-
γα που πρέπει να εκτελεστούν. 
5. Στην συνεδρίαση του συµβουλίου της τοπικής κοινότητας για τη λήψη των αποφάσεων  
της  προηγούµενης  παραγράφου,   καλούνται   οι   κοινωνικοί φορείς της περιφέρειας της, προ-
κειµένου να υποβάλλουν τις προτάσεις τους.   Εάν   το   συµβούλιο   της   κοινότητας   δεν   
υποβάλλει   εισήγηση εµπρόθεσµα στην εκτελεστική επιτροπή, το σχέδιο του επιχειρησιακού και 
τεχνικού προγράµµατος του δήµου καταρτίζεται χωρίς αυτή. 
 
 

Άρθρο 9 
Υποχρεώσεις Συµβούλων Τοπικής Κοινότητας 

1. Οι σύµβουλοι της τοπικής κοινότητας έχουν υποχρέωση να µετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις 
του συµβουλίου, καθώς και να εκτελούν τα λοιπά καθήκοντά τους, όπως προβλέπει ο νόµος. 
Έχουν υποχρέωση, µέσα στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, να εκτελούν µε επιµέλεια κάθε ερ-
γασία που τους αναθέτει νόµιµα το συµβούλιο. 
2. Ο σύµβουλος της τοπικής κοινότητας εκφράζει τη γνώµη του και ψηφίζει κατά    συνεί-
δηση,    αποβλέποντας    πάντοτε    στην    εξυπηρέτηση    του συµφέροντος του συνόλου των 
κατοίκων της δηµοτικής κοινότητας. 
3. Οι  σύµβουλοι  της τοπικής κοινότητας έχουν τις υποχρεώσεις και  τα καθήκοντα   των   
δηµοτικών   συµβούλων   κατά   το   άρθρο   90   του Ν.3852/2010. Μεριµνούν κατά την άσκη-
ση των καθηκόντων τους για την τήρηση των αρχών της νοµιµότητας, της διαφάνειας, της απο-
δοτικότητας και της χρηστής διοίκησης. 
4. Οι σχετικές διατάξεις, για τα κωλύµατα συµµετοχής στις συνεδριάσεις του δηµοτικού 
συµβουλίου εφαρµόζονται αναλόγως και στα συµβούλια των τοπικών κοινοτήτων και ειδικότε-
ρα: σύµβουλος τοπικής κοινότητας δεν µπορεί να µετάσχει στη συζήτηση ενός θέµατος  ή στην 
κατάρτιση αποφάσεως του συµβουλίου        εφόσον ο ίδιος ή συγγενής του έως το δεύτερο 
βαθµό εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας έχει υλικό ή   ηθικό συµφέρον. Σύµβουλος που, ενώ είχε κώ-
λυµα, έλαβε µέρος στη συνεδρίαση διαπράττει σοβαρή παράβαση καθήκοντος και τιµωρείται µε 
την ποινή της αργίας, σύµφωνα µε την προβλεπόµενη διαδικασία,  ενώ η  σχετική απόφαση είναι 
εκ του νόµου άκυρη. 
5. Οι σύµβουλοι τοπικής κοινότητας οφείλουν να εξοφλούν τυχόν οφειλή προς το δήµο, τα 
νοµικά του πρόσωπα, τη δηµοτική επιχείρηση ύδρευσης και αποχέτευσης   και τις δηµοτικές κοι-
νωφελείς επιχειρήσεις, κατά τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3852/2010,  µέσα σε προθεσµία 
δύο (2) µηνών αφότου κατέστη    οριστική η βεβαίωση της οφειλής και έλαβαν γνώση αυτής ή, 
σε περίπτωση   άσκησης ένδικών βοηθηµάτων, αφότου εκδόθηκε τελεσίδικη δικαστική απόφαση. 
6. Σε σύµβουλο  που  απουσιάζει  αδικαιολόγητα  από     τρεις (3)  συνεχείς συνεδριάσεις, 
µπορεί να επιβληθεί σύµφωνα µε το άρθρο 234 του Ν.3852/2010, η πειθαρχική ποινή της αργί-
ας και σε περίπτωση υποτροπής της έκπτωσης. 
7. Σύµβουλος που επιθυµεί να µην εκτελεί τις υποχρεώσεις του για διάστηµα που υπερβαί-
νει τις τριάντα (30) ηµέρες, πρέπει να έχει τη σύµφωνη γνώµη του συµβουλίου. 
8. Σε σύµβουλο που δεν εκτελεί τις υποχρεώσεις του για διάστηµα που υπερβαίνει τους 
τρεις (3) συνεχείς µήνες, χωρίς την άδεια του συµβουλίου, µπορεί να επιβληθεί , σύµφωνα µε 
τη διαδικασία του άρθρου 234 του Ν.3852/2010,  η  πειθαρχική  ποινή της αργίας ή  η  πειθαρ-
χική  ποινή της έκπτωσης µε απόφαση του Ελεγκτή Νοµιµότητας. 
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9. Ο   πρόεδρος   του   συµβουλίου   τοπικής   κοινότητας   υποχρεούται   να ενηµερώνει   
γραπτώς  τον   Ελεγκτή   Νοµιµότητας  για   κάθε   περίπτωσή αδικαιολόγητης απουσίας συµ-
βούλου  σε  τρεις συνεχείς συνεδριάσεις, καθώς και σε κάθε περίπτωση µη εκτέλεσης των υπο-
χρεώσεων συµβούλου για διάστηµα   µεγαλύτερο από τρεις   (3) συνεχείς µήνες.   Η παράλειψη 
αυτής της υποχρέωσης από τον πρόεδρο του    συµβουλίου δηµοτικής κοινότητας  αποτελεί   
σοβαρή   παράβαση   καθήκοντος  και   επιφέρει   τις αντίστοιχες συνέπειες. 
 
 

Άρθρο 10 
Γραφείο Τοπικής Κοινότητας 

Κάθε τοπική κοινότητα διαθέτει γραφείο. 
Το δηµοτικό συµβούλιο καθορίζει, µε την ψήφιση του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του 
∆ήµου, τις υπηρεσιακές µονάδες που λειτουργούν στις τοπικές κοινότητες. Με απόφαση του δη-
µάρχου, µετά από εισήγηση της εκτελεστικής επιτροπής, ορίζονται υπάλληλοι του δήµου για τη 
γραµµατειακή εξυπηρέτηση των συµβουλίων των τοπικών κοινοτήτων καθώς και για την παροχή 
«διοικητικής βοήθειας» των κατοίκων και διατίθενται κατάλληλοι χώροι και εξοπλισµός για τις 
ανάγκες της τοπικής κοινότητας. 
  
 

Άρθρο 11 
Συνέλευση κατοίκων τοπικής κοινότητας 

1. Με ευθύνη του προέδρου του συµβουλίου της τοπικής κοινότητας σε συνεργασία µε τον 
αρµόδιο αντιδήµαρχο, καλούνται οι κάτοικοι και οι φορείς της τοπικής κοινότητας, τουλάχιστον 
µια φορά κατ’  έτος σε συνέλευση και προτείνουν στα αρµόδια όργανα του δήµου, ανάλογα µε 
το χαρακτήρα των αναγκών των κατοίκων της τοπικής κοινότητας και τις προτεραιότητες για την 
τοπική ανάπτυξη, τις δράσεις που πρέπει να αναλάβει ο δήµος ιδίως ως προς: α) την παροχή 
κοινωνικών ή άλλων υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής τους, β) τη 
λήψη µέτρων για την προστασία των ηλικιωµένων και των παιδιών στο 
πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του δήµου,   γ) τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν στην τοπι-
κή κοινότητα,   δ) την παροχή υπηρεσιών για την τουριστική αξιοποίηση  και  προβολή της τοπι-
κής κοινότητας,    ε) την εφαρµογή πολιτιστικών, ψυχαγωγικών και αθλητικών προγραµµάτων 
και στ) κάθε άλλο θέµα που αφορά την τοπική κοινότητα. 
2. Για την ανωτέρω διαδικασία τηρούνται πρακτικά από υπάλληλο του δήµου ενώ οι απο-
φάσεις για τα ανωτέρω θέµατα λαµβάνονται από τους παρόντες µε σχετική πλειοψηφία. 
  
 

Άρθρο 12 
Ψήφιση - Τροποποίηση Κανονισµού - Ερµηνεία ∆ιατάξεων του Κανονισµού 

Η ψήφιση του παρόντος Κανονισµού γίνεται από το δηµοτικό συµβούλιο. 
Το δηµοτικό συµβούλιο µε απόφασή του µπορεί να τροποποιήσει τον παρόντα κανονισµό, τη-
ρουµένων των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων 
Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από τον παρόντα Κανονισµό εφαρµογή έχουν οι διατάξεις του 
νόµου, ο Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας όπως ισχύει, ο Κανονισµός Λειτουργίας του ∆ηµοτι-
κού Συµβουλίου και γενικότερα η νοµοθεσία στην οποία στηρίχθηκε η σύνταξή του. 
 
 

Άρθρο 13 
Ισχύς Κανονισµού 

Ο παρών Κανονισµός αρχίζει να ισχύει από την ηµεροµηνία ψήφισής του από το δηµοτικό συµ-
βούλιο. 
 

 

Η απόφαση πήρε αα 65 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 

       Ο Πρόεδρος Τα µέλη: 

  Τσάµος Παναγιώτης    
 
Πιστό Αντίγραφο    
Μάνδρα 31-3-2011     
Ο ∆ήµαρχος     
 
 
 
 
∆ΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

1. Τώρος Αθανάσιος  

2. Κολοβέντζος Παναγιώτης  

3. Πλούµπης Κωνσταντίνος  

4. ∆ουδέσης ∆ηµήτριος  

5. Μπέκας ∆ηµήτριος  

6. Αδάµ Μελέτιος  

7. Γραµµατικός Μελέτιος  

8. Μεϊντάνης Ιωάννης  

9. Φλώρου Καλοµοίρα  

10. Σαµπάνης Γεώργιος  
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11. Ρόκας Περικλής 

12. Λινάρδος Ιωάννης 

13. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 

14. Βασιλείου Μάριος  

15. Κανάκης Σπυρίδων 

16. Κριεκούκη Ιωάννα 

17. Γιάννου Γεώργιος  

18. Κυδώνης Αθανάσιος  

19. Σαββίδου- Καραµπίνη Πολυτίµη 

20. Μαρούγκα Μαρία   

21. Κώνστας Ευάγγελος  

22. Πανωλιάσκος Αθανάσιος 

23. Κώνστα Αγλαΐα  

24. Μαρούγκας Μελέτιος  

25. Μονοχολιάς Μιχάλης *  
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της υπ’ αριθµ.  8/  2011 

Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 

Αρ. Αποφ. 66 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Λήψη απόφασης για την έγκριση ή µη Κανονισµού Πληροφόρησης του Πολίτη στο ∆ήµο Μάνδρας – Ειδυλλίας 
 

Στη Μάνδρα ,σήµερα στις 30 του µήνα Μαρτίου   του έτους 2011  ηµέρα της εβδοµάδας Τετάρτη  και ώρα  

19.30 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου συνήλθε σε συνεδρίαση δηµόσια ,στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτι-

κού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μάνδρας ,  ύστερα από την µε  αριθµ. πρωτ. 4174/24.3.2011   έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου , που επιδόθηκε νόµιµα, µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν 3852/10  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο µελών 27 παραβρέθηκαν παρόντα  
26 δηλαδή: 

 
Παρόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

 

1. Τσάµος Παναγιώτης Πρόεδρος 

2. Τώρος Αθανάσιος   

3. Κολοβέντζος Παναγιώτης  

4. Πλούµπης Κωνσταντίνος  

5. ∆ουδέσης ∆ηµήτριος  

6. Μπέκας ∆ηµήτριος  

7. Αδάµ Μελέτιος  

8. Γραµµατικός Μελέτιος  

9. Μεϊντάνης Ιωάννης  

10. Φλώρου Καλοµοίρα  

11. Σαµπάνης Γεώργιος  

12. Ρόκας Περικλής 

13. Λινάρδος Ιωάννης 

14. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 

15. Βασιλείου Μάριος  

16. Κανάκης Σπυρίδων 

17. Κριεκούκη Ιωάννα  

18. Γιάννου Γεώργιος  

19. Κυδώνης Αθανάσιος 

20.  Σαββίδου-Καραµπίνη Πολυτίµη   

21. Μαρούγκα Μαρία   

22. Κώνστας Ευάγγελος  

23. Πανωλιάσκος Αθανάσιος    

24. Κώνστα Αγλαΐα  

25. Μαρούγκας Μελέτιος  

26. Μονοχολιάς Μιχαήλ * 

27.  

 

 

 

Απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
1. Λιώρης Αθανάσιος  

2. . 

3. . 

4. . 

 

* Ο ∆Σ Μονοχολιάς Μιχαήλ προσήλθε κατά  τη συζήτηση  του 1ου τακτικού θέµατος της ηµερήσιας διάταξης (είχε προηγηθεί η 

συζήτηση και ψηφοφορία του 1ου έκτακτου θέµατος)  



 

 

60 
Ο πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε παρόντα  και   το ∆ήµαρχο κο ∆ρίκο Γεώργιο και εισηγούµενος το 
7ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης έκθεσε ότι : Σύµφωνα µε το άρθρο 63 του Νόµου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης», στις αρµοδιότητες της εκτελεστικής 

επιτροπής περιλαµβάνεται η εισήγηση στο δηµοτικό συµβούλιο του Σχεδίου του κανονισµού πληροφόρησης των 
πολιτών και του κανονισµού διαβούλευσης.   
 

Επίσης σύµφωνα µε το άρθρο 76 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης», ο Κανονισµός Πληροφόρησης των πολιτών και ο Κανονισµός ∆ιαβούλευσης, 

θα  ρυθµίζουν όλα τα θέµατα τα σχετικά µε τις διαδικασίες διαβούλευσης, τη συµµετοχή φορέων και πολιτών σε αντί-

στοιχες διαδικασίες, καθώς και την παρουσίαση των πορισµάτων της διαβούλευσης στο αρµόδιο όργανο του ∆ήµου.   

 

Η διατύπωση γνώµης από τη δηµοτική επιτροπή διαβούλευσης καθώς και από όποιο άλλο γνωµοδοτικό ή συµβουλευ-

τικό όργανο συγκροτηθεί δεν θα αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση µε τους πολίτες, µέσω διαδικτύ-

ου. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης, καθώς και οποιοδήποτε, παρατήρηση ή θέση εκφραστεί από ∆ηµότη 

ή φορέα, θα συγκεντρώνονται και θα συστηµατοποιούνται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου και θα παρουσιάζο-

νται από τον πρόεδρο της δηµοτικής επιτροπής διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της. 

 

Σκοπός των δηµόσιων διαβουλεύσεων και πληροφόρησης των δηµοτών  
 

Η δηµόσια διαβούλευση έχει σκοπό να δώσει τη δυνατότητα στα ενδιαφερόµενα µέρη να εκφράσουν τις απόψεις τους 

επί συγκεκριµένων ζητηµάτων και µέτρων έτσι,ώστε ιδίως, ο ∆ήµος να µπορέσει να διαµορφώσει ολοκληρωµένη άπο-

ψη για τα ζητήµατα των αρµοδιοτήτων του, ενώ ταυτόχρονα οι δηµότες µπορούν να έχουν πλήρη εικόνα και πληροφό-

ρηση για τα κάθε είδους προβλήµατα του ∆ήµου, καθώς και για τη δραστηριότητά του, αναφορικά µε την αντιµετώπιση 

και λύση των προβληµάτων αυτών.  

 

Γενικότερα ο κανονισµός πληροφόρησης στοχεύει στα παρακάτω:  

 

• Να ενθαρρύνει ασφαλείς υπηρεσίες, εφαρµογής και περιεχοµένου που βασίζονται σε δικτυακές  / ευρυζωνι-

κές υποδοµές.  

 

• Να µειώνει το απαιτούµενο κόστος και τον απαιτούµενο χρόνο προς διεκπεραίωση των υποθέσεων ∆ήµου 

και ∆ηµοτών.  

 

• Να παρέχει ξεκάθαρες λύσεις στις ανάγκες των πολιτών προκειµένου να αυξηθεί η εµπιστοσύνη τους στις 

υπηρεσίες του ∆ήµου, οι οποίες µε τη σειρά εντέλλονται να λειτουργούν αξιοκρατικά και µε απόλυτη διαφά-

νεια.  

 

• Να προσφέρει στους πολίτες νέους τρόπους επικοινωνίας µε το ∆ήµο, πράγµα ιδιαίτερα σηµαντικό για τους 

νέους, ενισχύοντας την εξωστρέφειά του. 

 

• Να ενθαρρύνει την ηλεκτρονική πληροφόρηση των πολιτών από το ∆ήµο για θέµατα δικαιολογητικών, α-

δειών, πιστοποιητικών, σηµεία επικοινωνίας κ.λπ. 

 

• Να αποτελέσει κοµβικό µέσο και εγχειρίδιο επικοινωνίας και συναλλαγής του ∆ήµου µε τον πολίτη.  

 

Καλείται εποµένως το ∆ηµοτικό Συµβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά. 

 

Το δηµοτικό συµβούλιο 
 

Αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και αφού έλαβε υπόψη του:   

4. Τις διατάξεις των  άρθρων 63 και 76 του Νόµου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Α-

ποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης», 

5. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 που αφορούν τις τοπικές κοινότητες, τα όργανα, τη σύνθεση, τις αρµοδιότητες και 

τη λειτουργία τους, προβαίνει στην ψήφιση του παρόντος Κανονισµού Λειτουργίας Τοπικών Κοινοτήτων. 

 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφεί  
 

Με ψήφους 16υπέρ (16 ∆Σ πλειοψηφίας) ,1 λευκό (του ∆Σ Μονοχολιά Μιχάλη ο οποίος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό 

επειδή είναι κατά του ν. 3852/2010) και 9 κατά (των ∆Σ µειοψηφίας  )  

 

Εγκρίνει τον παρακάτω  Κανονισµό Πληροφόρησης του Πολίτη στο ∆ήµο Μάνδρας – Ειδυλλίας:  
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Κανονισµός Πληροφόρησης των πολιτών του ∆ήµου Μάνδρας - Ειδυλλίας    

 
 
 Α. Πεδίο εφαρµογής  

 
Ο παρών Κανονισµός θέτει τις γενικές αρχές και τους κανόνες που διέπουν τη διαδικασία πλη-
ροφόρησης του ∆ήµου Μάνδρας - Ειδυλλίας σύµφωνα µε τον Νόµο 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτο-
νική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης».   
 

 

Β. Σκοπός της πληροφόρησης  

 

Οι δηµότες, µέσω του Κανονισµού Πληροφόρησης µπορούν να έχουν πλήρη πληροφόρηση για 
τα κάθε είδους προβλήµατα του ∆ήµου, καθώς και για τη δραστηριότητά του.  
Επίσης µπορούν να πληροφορούνται για τις διαδικασίες που ακολουθούνται αναφορικά µε την 
αντιµετώπιση και λύση των προβληµάτων που αντιµετωπίζονται καθηµερινά στο ∆ήµο και τις 
Υπηρεσίες του καθώς και τις δυνατότητες «συναλλαγής» τους µε το ∆ήµο µέσω της χρήσης των 
Τεχνολογιών Πληροφορικής. 
Με τον Κανονισµό Πληροφόρησης ο ∆ήµος εξασφαλίζει την έγκαιρη και υπεύθυνη πληροφόρηση 
των δηµοτών και προσδιορίζει τον τρόπο πληροφόρησης µε έντυπα, ηλεκτρονικά ή άλλα µέσα.  
 

 

Γ.  Υπηρεσίες του ∆ήµου Μάνδρας - Ειδυλλίας που θα παρέχονται ηλεκτρονικά 

 

Ι.  Υπηρεσίες συναλλαγής 

 

Οι αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου θα έχουν τη δυνατότητα να εκδίδουν συγκεκριµένα ηλε-
κτρονικά έγγραφα / πιστοποιητικά που χρειάζονται οι πολίτες χωρίς την ανάγκη αυτοπρό-
σωπης παρουσίας τους στο ∆ήµο, µέσω της ιστοσελίδας του ∆ήµου Μάνδρας - Ειδυλλίας. 
Οι δυνατότητες ηλεκτρονικής συναλλαγής των πολιτών µε τον ∆ήµο Μάνδρας - Ειδυλλίας 
θα είναι οι παρακάτω: 

 

1. Αιτήµατα / Καταγγελίες Πολιτών 

Μέσα από την υπηρεσία αυτή θα έχετε τη δυνατότητα να υποβάλλετε αιτήµατα ή προτά-
σεις προς το ∆ήµο, αλλά και καταγγελίες που αφορούν παραλήψεις και λανθασµένες ε-
νέργειες του ∆ήµου. 
 

2. Αιτήσεις Πιστοποιητικών 

Μέσα από αυτήν την υπηρεσία θα έχετε τη δυνατότητα να υποβάλλετε αίτηση για κάποιο 
πιστοποιητικό και να µπορείτε να δείτε οποιαδήποτε στιγµή σε τι κατάσταση βρίσκεται το 
αίτηµά σας. Σας παρέχεται επίσης η δυνατότητα να επιλέξετε τον τόπο και τον τρόπο 
παραλαβής που επιθυµείτε. 
 

 

3. Πληρωµή ∆ηµοτικού Φόρου 

Μέσα από αυτήν την υπηρεσία θα έχετε τη δυνατότητα να πραγµατοποιήσετε τις πληρω-
µές του ∆ηµοτικού σας Φόρου 2%-5% προς το ∆ήµο µέσω Web Banking. 
 

4. ………………………………………………… 

 

Στην ενότητα αυτή θα συμπληρώνονται συνεχώς έγγραφα / πιστοποιητικά που εκδίδονται ηλεκτρονικά ή υπη-

ρεσίες που μπορούν να διεκπεραιωθούν ηλεκτρονικά 
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ΙΙ. ∆υνατότητες συναλλαγής µε υπηρεσίες του ∆ηµοσίου εκτός του ∆ήµου Μάν-

δρας - Ειδυλλίας  

 
Οι δυνατότητες συναλλαγής των πολιτών µε υπηρεσίες του ∆ηµοσίου στις οποίες δεν απαι-

τείται η παρουσία τους είναι:  

 

1. Αιτήσεις µέσω διαδικτύου µέσω της ιστοσελίδας των Κ.Ε.Π. 

Παρέχεται, η δυνατότητα να υποβάλλει ο πολίτης αιτήσεις για τη χορήγηση συγκεκριµένων 

πιστοποιητικών του ∆ηµοσίου και µέσω του προσωπικού του ηλεκτρονικού υπολογιστή, ε-

φόσον βέβαια διαθέτει σύνδεση µε το διαδίκτυο (internet) ή από καταστήµατα παροχής υ-

πηρεσιών διαδικτύου (internet cafe), µε επίσκεψη του στην ιστοσελίδα των Κ.Ε.Π.: 

www.kep.gov.gr . Με την αίτηση του πολίτη, δηλώνεται και το Κ.Ε.Π. που επιθυµεί να διεκ-

περαιώσει το αίτηµά του. Η ενηµέρωση του δηµότη από το Κ.Ε.Π., για την παραλαβή του 

πιστοποιητικού γίνεται είτε µε τηλεφωνική επικοινωνία, είτε µε αποστολή µηνύµατος (SMS). 

 

2. Οι τηλεφωνικές αιτήσεις µέσω του 1502 (άρθρο 22 του Ν.2539/1997, 

ΦΕΚ244Α') 

Παράλληλα µε τη δυνατότητα της απευθείας εξυπηρέτησής του πολίτη από τις ∆ιοικητικές 

Αρχές ή από τα Κ.Ε.Π., παρέχεται το δικαίωµα να αιτηθεί τηλεφωνικά, στον αριθµό 1502, 

την έκδοση και αποστολή ορισµένων πιστοποιητικών, µε συστηµένη επιστολή στη διεύθυν-

ση που έχει δηλώσει.  

Ο πολίτης µπορεί να ενηµερωθεί για τον πλήρη κατάλογο των χορηγούµενων πιστοποιητι-

κών και βεβαιώσεων που έχουν ενταχθεί στο ανωτέρω µέτρο εξυπηρέτησης των πολιτών, 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης (ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.∆.): www.gspa.gr , στη θεµατική ενότητα «Θέµατα ενδιαφέρο-

ντος/1502-Πιστοποιητικά». 

 

3. Οι τηλεφωνικές αιτήσεις µέσω του 1500 

Μέσω της τηλεφωνικής γραµµής 1500 που έχει καθιερωθεί για την εξυπηρέτηση του πολί-

τη, µπορεί ο πολίτης:  

• να ενηµερωθεί ή να ζητήσει πληροφορίες και κατευθύνσεις για όλα τα θέµατα της ∆ηµό-

σιας ∆ιοίκησης.  

• να διεκπεραιώσει τηλεφωνικά συγκεκριµένες πιστοποιηµένες διαδικασίες των Κ.Ε.Π., οι 

οποίες δεν απαιτούν δικαιολογητικά από πλευράς του ή απαιτούν δικαιολογητικά που 

µπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα υπηρεσιακώς. 

 

4. Η Εθνική Πύλη ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης «Ermis»  

(http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis) 

Η Εθνική Πύλη ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης «Ermis» αποτελεί την ενιαία Κυβερνητική ∆ιαδικτυακή 

Πύλη της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης για την πληροφόρηση πολιτών και επιχειρήσεων και την α-

σφαλή διεκπεραίωση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.  

Η Εθνική Πύλη ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης «Ermis» φιλοδοξεί να αποτελέσει το «Ηλεκτρονικό Πο-

λυκατάστηµα» της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, παρέχοντας από ένα κεντρικό σηµείο ολοκληρωµέ-
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νη ενηµέρωση στους πολίτες και τις επιχειρήσεις, σχετικά µε όλες τις συναλλαγές τους µε 

το ∆ηµόσιο, καθώς και επιλεγµένες υπηρεσίες ηλεκτρονικών συναλλαγών. 

 

 

∆. Υπηρεσίες Πληροφόρησης 

 

Οι πολίτες του ∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας θα έχουν άµεση πρόσβαση σε πληροφορίες που α-

φορούν θέµατα αστικής κατάστασης ή αποφάσεων τα οποία κρίνονται ιδιαίτερα σηµαντικά για τη 

σχέση του ∆ήµου µε την Πολιτεία.  

Παράλληλα, οι επιχειρήσεις θα έχουν πρόσβαση σε κατάσταση των ενταλµάτων που έχει σε εκ-

κρεµότητα ο ∆ήµος.  

Τις πληροφορίες αυτές τις αντλούν από την ιστοσελίδα του ∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας. 

 

Ι. Αστική κατάσταση 

 

Μέσα από αυτή την υπηρεσία θα έχει ο πολίτης τη δυνατότητα πρόσβασης σε θέµατα αστι-

κής κατάστασης. 

 

ΙΙ. Ενηµέρωση ∆ικαιούχων 

 

Εάν ο πολίτης έχει συναλλαγές µε το ∆ήµο θα µπορεί να δει αναλυτική κατάσταση µε τα ε-

ντάλµατα που έχει σε εκκρεµότητα ο ∆ήµος προς την επιχείρηση του και ποια από αυτά εί-

ναι πληρωµένα. 

 

ΙΙΙ. Αποφάσεις 

 

Μέσα από αυτήν την υπηρεσία θα παρέχεται η δυνατότητα να ενηµερωθεί ο πολίτης όποτε 

ο ίδιος επιθυµεί για τις αποφάσεις που έχει πάρει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου για θέ-

µατα που αφορούν την περιοχή του. 

 

 

 

ΙV.  Ενδεικτικός κατάλογος απαιτούµενων δικαιολογητικών 

 

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση και διευκόλυνση του πολίτη στην ιστοσελίδα του ∆ήµου 

Μάνδρας - Ειδυλλίας θα υπάρχει ενδεικτική επικαιροποιηµένη λίστα δικαιολογητικών που 

απαιτούνται ανά κατηγορία αιτήµατος, για την έκδοση αδειών και  πιστοποιητικών. 

 

Ενδεικτικός κατάλογος – πίνακας απαιτούµενων δικαιολογητικών  

 

Αίτηµα:………………………………………………………………………………………………………………  

 

Πίνακας  δικαιολογητικών που απαιτούνται:  

1. ………………………………………………………………………………………………………………………..  



 

 

64 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………..  

 

Θα δηµιουργηθεί και θα προστίθεται στον κανονισµό, επικαιροποιηµένος πίνακας δικαιολο-

γητικών ανά κατηγορία αιτήµατος, για την έκδοση των αδειών / πιστοποιητικών. 

 

    V. Υπηρεσίες αλληλεπίδρασης 

 

Ο πολίτης µέσω της ιστοσελίδας του ∆ήµου Μάνδρας - Ειδυλλίας θα έχει τη δυνατότητα να 

υποβάλλει ερωτήµατα, τα οποία θα απαντώνται άµεσα από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ή-

µου. 

 

VI. Υπηρεσίες διάδρασης 

 

Ο πολίτης θα έχει τη δυνατότητα κατάθεσης αιτήµατος ηλεκτρονικά, µε δέσµευση για υπο-

βολή των δικαιολογητικών εντός συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος, στο βαθµό που αυ-

τό καθίσταται δυνατό από το υπάρχον νοµικό και θεσµικό πλαίσιο. 

 

 

 

VII. Υπηρεσίες Κοινωνικού ∆ιαλόγου 

 

Σε ιστοσελίδα που έχει δηµιουργηθεί από τον ∆ήµο Μάνδρας - Ειδυλλίας θα υπάρχει η δυνα-

τότητα ανάπτυξης On line εικονικών κοινοτήτων φυσικών προσώπων που µοιράζονται κοινά 

ενδιαφέροντα και/ή δραστηριότητες, ή που έχουν κοινό ενδιαφέρον στην εξερεύνηση των 

δραστηριοτήτων και υπηρεσιών του ∆ήµου. 

 

VIII.Πληροφόρηση & Ενηµέρωση των πολιτών 

 

Οι πολίτες µετά από ηλεκτρονικό αίτηµα τους θα λαµβάνουν πληροφόρηση σε ότι αφορά:  

 

1. Εκδηλώσεις ανοικτές στο ευρύ κοινό  

2. Γεγονότα  

3. ∆ραστηριότητες  

4. Πίνακα ανακοινώσεων  

 

Επίσης, µέσω της Υπηρεσίας Κρατήσεων / Αγορών Εισιτηρίων θα έχουν τη δυνατότητα να 

κάνουν κράτηση η αγορά εισιτηρίων για τις διαθέσιµες εκδηλώσεις του ∆ήµου. Επιλέγοντας 

Αγορά Εισιτηρίων θα µπορούν να µεταβούν στη διαδικασία αγοράς των εισιτηρίων ηλεκτρο-

νικά, µέσω πιστωτικής κάρτας ενώ µε τη ∆έσµευση Θέσεων θα γίνεται κράτηση συγκεκριµέ-

νου αριθµού εισιτηρίων για περιορισµένο χρονικό διάστηµα που έχει οριστεί. 

 

IX. Επιπλέον παροχές πληροφόρησης 

 

Οι δηµότες και γενικά οι κάτοικοι του ∆ήµου µας θα µπορούν να καταθέτουν ατοµικά η συλ-
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λογικά στο ∆ήµο µας, στις δηµοτικές κοινότητες και σε όλα τα Νοµικά Πρόσωπα και φορείς 

που εποπτεύει, ερωτήσεις για την ενηµέρωσή τους, όπως και προτάσεις για την καλύτερη 

λειτουργία τους. Οι ερωτήσεις απαντώνται υποχρεωτικά, οι δε προτάσεις συζητούνται και 

λαµβάνονται υπόψη από τα αρµόδια όργανα του ∆ήµου µας, όπου οι δηµότες έχουν τη δυ-

νατότητα να παρίστανται αυτοπροσώπως και να υποστηρίζουν και προφορικά τις απόψεις 

τους. 

 

Κάθε δηµότης, κάτοικος ή φορολογούµενος του ∆ήµου µας, θα µπορεί να διατυπώσει τις 

παρατηρήσεις του στην ειδική δηµόσια συνεδρίαση της ∆ηµοτικής Αρχής, που γίνεται κάθε 

έτος µετά από έγκαιρη ανακοίνωση και έχει γενικά ως θέµατα τον απολογισµό των πεπραγ-

µένων και την εφαρµογή του προγράµµατος δηµοτικής δράσης. 

 

 

Στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος, δηµοσιεύονται, για ενηµέρωση 

των ενδιαφεροµένων, τα θέµατα που θα συζητηθούν κάθε φορά στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, 

όπως και οι σχετικές αποφάσεις που λαµβάνονται και διάφορες ανακοινώσεις, χρήσιµες για 

την πληροφόρηση του δηµότη. Επιπλέον, στην ιστοσελίδα που λειτουργεί ο ∆ήµος µας 

www.mandras-eidyllias.gr , ο ενδιαφερόµενος µπορεί να ενηµερωθεί, πέραν των δραστηρι-

οτήτων που αναπτύσσονται τοπικά και για διάφορα άλλα θέµατα, που πιθανόν να του είναι 

χρήσιµα.  
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Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 

       Ο Πρόεδρος Τα µέλη: 

  Τσάµος Παναγιώτης    
 
Πιστό Αντίγραφο    
Μάνδρα 31-3-2011     
Ο ∆ήµαρχος     
 
 
 
 
∆ΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

1. Τώρος Αθανάσιος  

2. Κολοβέντζος Παναγιώτης  

3. Πλούµπης Κωνσταντίνος  

4. ∆ουδέσης ∆ηµήτριος  

5. Μπέκας ∆ηµήτριος  

6. Αδάµ Μελέτιος  

7. Γραµµατικός Μελέτιος  

8. Μεϊντάνης Ιωάννης  

9. Φλώρου Καλοµοίρα  

10. Σαµπάνης Γεώργιος  

11. Ρόκας Περικλής 

12. Λινάρδος Ιωάννης 

13. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 

14. Βασιλείου Μάριος  

15. Κανάκης Σπυρίδων 

16. Κριεκούκη Ιωάννα 

17. Γιάννου Γεώργιος  

18. Κυδώνης Αθανάσιος  

19. Σαββίδου- Καραµπίνη Πολυτίµη 

20. Μαρούγκα Μαρία   

21. Κώνστας Ευάγγελος  

22. Πανωλιάσκος Αθανάσιος 

23. Κώνστα Αγλαΐα  

24. Μαρούγκας Μελέτιος  

25. Μονοχολιάς Μιχάλης *  

 
 

  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της υπ’ αριθµ.  8/  2011 
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Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 

Αρ. Αποφ. 67 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Λήψη απόφασης για την έγκριση ή µη της Χάρτας ∆ικαιωµάτων και Υποχρεώσεων ∆ηµοτών και Κατοίκων του 
∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας 
 

Στη Μάνδρα ,σήµερα στις 30 του µήνα Μαρτίου   του έτους 2011  ηµέρα της εβδοµάδας Τετάρτη  και ώρα  

19.30 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου συνήλθε σε συνεδρίαση δηµόσια ,στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτι-

κού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μάνδρας ,  ύστερα από την µε  αριθµ. πρωτ. 4174/24.3.2011   έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου , που επιδόθηκε νόµιµα, µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν 3852/10  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο µελών 27 παραβρέθηκαν παρόντα  
26 δηλαδή: 

 
Παρόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

 

1. Τσάµος Παναγιώτης Πρόεδρος 

2. Τώρος Αθανάσιος   

3. Κολοβέντζος Παναγιώτης  

4. Πλούµπης Κωνσταντίνος  

5. ∆ουδέσης ∆ηµήτριος  

6. Μπέκας ∆ηµήτριος  

7. Αδάµ Μελέτιος  

8. Γραµµατικός Μελέτιος  

9. Μεϊντάνης Ιωάννης  

10. Φλώρου Καλοµοίρα  

11. Σαµπάνης Γεώργιος  

12. Ρόκας Περικλής 

13. Λινάρδος Ιωάννης 

14. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 

15. Βασιλείου Μάριος  

16. Κανάκης Σπυρίδων 

17. Κριεκούκη Ιωάννα  

18. Γιάννου Γεώργιος  

19. Κυδώνης Αθανάσιος 

20.  Σαββίδου-Καραµπίνη Πολυτίµη   

21. Μαρούγκα Μαρία   

22. Κώνστας Ευάγγελος  

23. Πανωλιάσκος Αθανάσιος    

24. Κώνστα Αγλαΐα  

25. Μαρούγκας Μελέτιος  

26. Μονοχολιάς Μιχαήλ * 

27.  

 

 

 

Απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
1. Λιώρης Αθανάσιος  

2. . 

3. . 

4. . 
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* Ο ∆Σ Μονοχολιάς Μιχαήλ προσήλθε κατά  τη συζήτηση  του 1ου τακτικού θέµατος της ηµερήσιας διάταξης (είχε 

προηγηθεί η συζήτηση και ψηφοφορία του 1ου έκτακτου θέµατος)  

 

Ο πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε παρόντα  και   το ∆ήµαρχο κο ∆ρίκο Γεώργιο και εισηγούµενος το 
9ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανάφερε τα παρακάτω: 

  
Τι είναι η χάρτα και πού χρησιµεύει; 
 
Η χάρτα είναι ο πρακτικός οδηγός του πολίτη και ο σύµβουλος του στις συναλλαγές του µε το 
∆ήµο. Για τη ∆ηµοτική Αρχή, αποτελεί δέσµη µέτρων και είναι η δέσµευσή της για την αναβάθ-
µιση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών.  
 
Με τη χάρτα: 
 
■ ∆ιαµορφώνεται το πλαίσιο των υποχρεώσεων του ∆ήµου µας προς τον πολίτη µε σαφέ-

στερο τρόπο. 
 
■ Αναδεικνύονται τα δικαιώµατά σας, ώστε να µην τα αναζητάτε κάθε φορά στις διάσπαρ-

τες διατάξεις. 
 
■ Ενισχύεται η υπευθυνότητα των εργαζοµένων µας στο χειρισµό των ζητηµάτων που σας 

αφορούν. 
 
 
Οι Αρχές που διέπουν τη δράση του ∆ήµου 
 
Οι αρχές που διέπουν τις Υπηρεσίες του ∆ήµου µας είναι: 
 

■ Η Νοµιµότητα 
Ο ∆ήµος λειτουργεί σύµφωνα µε το ισχύον δίκαιο, όπως καταγράφεται, κυρίως, στο Σύνταγµα 
της Χώρας, στον Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων και στο Πρόγραµµα «Καλλικράτης». 
 

■ Η ∆ιαφάνεια 
Ο πολίτης έχει πρόσβαση στην πολιτική και διοικητική λειτουργία του ∆ήµου, σε σχέση µε τις 
αποφάσεις και τις δραστηριότητες που τον αφορούν. 

 
■ Η Πληροφόρηση 

Ο ∆ήµος εξασφαλίζει την έγκαιρη και υπεύθυνη πληροφόρηση των δηµοτών και προσδιορίζει 
τον τρόπο πληροφόρησης µε έντυπα, ηλεκτρονικά ή άλλα µέσα. 

 

■ Η Συµµετοχή του δηµότη και η διαβούλευση 
Καθορίζονται οι διαδικασίες επίλυσης των προβληµάτων ή διαφορών. Ο δηµότης ενηµερώνεται 
για τον τρόπο προσφυγής, τη διαδικασία, την προθεσµία και το χρόνο που οφείλει το αρµόδιο 
όργανο να απαντήσει και να δώσει λύση, καθώς και για τον τρόπο της «παράστασης» του δηµό-
τη στα όργανα και της συµµετοχής του στη λήψη των αποφάσεων που τον αφορούν. 
 

■ Η Φιλικότητα 
Η συµπεριφορά των οργάνων του ∆ήµου είναι φιλική προς τον δηµότη. Ο δηµότης γνωρίζει τον 
υπάλληλο που χειρίζεται την υπόθεσή του. Τα έγγραφα του ∆ήµου προς αυτόν είναι εξατοµικευ-
µένα, µε τον απαιτούµενο προσωπικό τόνο. Ο δηµότης δεν έχει την αίσθηση ότι τις υποθέσεις 
του χειρίζονται ανώνυµα, αποµακρυσµένα και απροσπέλαστα όργανα που δεν έχουν κατανόηση 
στα προβλήµατά του. 
 
 

■ Η Αµεροληψία 
Οι υπηρεσίες και τα όργανα διοίκησης του ∆ήµου δρουν αµερόληπτα και είναι ανεξάρτητα από 
επιρροές άσχετες µε το δηµόσιο συµφέρον, το οποίο έχουν ταχθεί να υπηρετούν. 
 

■ Η Χρηστή και αδιάφθορη διοίκηση 
Η ∆ηµοτική Αρχή διασφαλίζει, µε τις ειδικότερες διαδικασίες που καθιερώνει, την έντιµη και ά-
µεµπτη διαχείριση του δηµόσιου χρήµατος, τηρουµένων σε κάθε περίπτωση των κανόνων της 
επιείκειας και της καλόπιστης εφαρµογής των νόµων. 
 

■ Η Ανταπόκριση στις ανάγκες των δηµοτών 
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Ο ∆ήµος καταγράφει και παρεµβαίνει σε συγκεκριµένες ανάγκες των δηµοτών, έχοντας ως γνώ-
µονα την ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη ανταπόκρισή του σε αυτές. 
 

■ Η Αποτελεσµατικότητα 
Η παρέµβαση στα προβλήµατα, που αφορούν το δηµότη, είναι συγκεκριµένη και άµεση, ώστε να 
επιτυγχάνεται το επιθυµητό αποτέλεσµα. 
 
 
Η ∆ιοικητική δοµή του ∆ήµου 
 
Ο ∆ήµος µας προήλθε από τη συνένωση των ∆ήµων Μάνδρας, Ερυθρών, Βίλιων και της Κοινό-
τητας Οινόης, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν.3852/2010 (Πρόγραµµα «Καλλικράτης»). Σύµφω-
να, λοιπόν, µε τις διατάξεις αυτές ο ∆ήµος µας αποτελείται από τέσσερις (4) ∆ηµοτικές Ενότητες, 
που αντιστοιχούν σε τρεις (3) ∆ηµοτικές Κοινότητες και µία (1) Τοπική Κοινότητα. 
 
Πιο αναλυτικά, ο ∆ήµος αποτελείται από: 
1. ∆ηµοτική Κοινότητα Μάνδρας  
2. ∆ηµοτική Κοινότητα Ερυθρών 
3.  ∆ηµοτική Κοινότητα Βιλίων  
4.  Τοπική Κοινότητα Οινόης  
 
 
Οι Υπηρεσίες του ∆ήµου 
 
Οι υπηρεσίες του ∆ήµου Μάνδρας - Ειδυλλίας καθώς και όλων των εποπτευόµενων από το ∆ήµο 
µας φορέων (Νοµικών Προσώπων, ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων κ.λπ.) βρίσκονται στα παρακάτω 
κτίρια: 
 

■ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ 
 N. Ρόκα 45 ΜΑΝ∆ΡΑ  
■ Συγκοινωνίες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν: Αστικές Νο 863 και Νο 817  καθώς και 

ΚΤΕΛ Νοµού Αττικής  
 

1. ∆ηµοτικός Παιδικός Σταθµός Μάνδρας 
■ ∆/νση : Πλατεία Εθνικής Αντίστασης  
■ Συγκοινωνίες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν: Αστικές Νο 863 και Νο 817  καθώς και 

ΚΤΕΛ Νοµού Αττικής 

2. Βρεφονηπιακός Σταθµός Μάνδρας  
■ ∆/νση : οδός Παπαγιάννη   
■ Συγκοινωνίες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν: Αστικές Νο 863 και Νο 817  καθώς και 

ΚΤΕΛ Νοµού Αττικής 
 

3. ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Μάνδρας 
■ ∆/νση : Θεµιστοκλέους 10   
■ Συγκοινωνίες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν: Αστικές Νο 863 και Νο 817  καθώς και 

ΚΤΕΛ Νοµού Αττικής 

4. Πολιτιστικός Οργανισµός Μάνδρας  
■ ∆/νση : Θέση Ράχη , οδός Επαµεινώνδα   
■ Συγκοινωνίες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν: Αστικές Νο 863 και Νο 817  καθώς και 

ΚΤΕΛ Νοµού Αττικής 

5. Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωµένων Μάνδρας 
■ ∆/νση : Θεµιστοκλέους 10   
■ Συγκοινωνίες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν: Αστικές Νο 863 και Νο 817  καθώς και 

ΚΤΕΛ Νοµού Αττικής 

6. 2ο Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωµένων Μάνδρας 
■ ∆/νση : Εργατικές Κατοικίες Μάνδρας & Συν. Παπακώστα Μάνδρας    
■ Συγκοινωνίες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν: Αστικές Νο 863 και Νο 817  καθώς και 

ΚΤΕΛ Νοµού Αττική 

7. 1ο Κλειστό Γυµναστήριο Μάνδρας  
■ ∆/νση : Είσοδος πόλης ,  
■ Συγκοινωνίες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν: Αστικές Νο 863 και Νο 817  καθώς και 

ΚΤΕΛ Νοµού Αττικής 

8. 2ο Κλειστό Γυµναστήριο Μάνδρας  
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■ ∆/νση : οδός Οµήρου  έναντι Λυκείου Μάνδρας  
■ Συγκοινωνίες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν: Αστικές Νο 863 και Νο 817  καθώς και 

ΚΤΕΛ Νοµού Αττικής 

9. Γήπεδο Μανδραϊκού  Α.Ο.  
■ ∆/νση : οδός Σκουφά  ,  
■ Συγκοινωνίες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν: Αστικές Νο 863 και Νο 817  καθώς και 

ΚΤΕΛ Νοµού Αττικής 

10. Γήπεδο 5Χ5 Μάνδρας  
■ ∆/νση : Είσοδος πόλης ,  
■ Συγκοινωνίες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν: Αστικές Νο 863 και Νο 817  καθώς και 

ΚΤΕΛ Νοµού Αττικής 

11. Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωµένων Οινόης  
■ ∆/νση : Οινόη Αττικής    
■ Συγκοινωνίες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν: ΚΤΕΛ Νοµού Αττικής  

12. Γήπεδο ποδοσφαίρου Ερυθρών 
■ ∆/νση : οδός Αγ. ∆Ηµητρίου,  
■ Συγκοινωνίες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν: ΚΤΕΛ Νοµού Αττικής 

13. Γήπεδο ποδοσφαίρου Ερυθρών 
■ ∆/νση : οδός Αγ. ∆Ηµητρίου,  
■ Συγκοινωνίες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν: ΚΤΕΛ Νοµού Αττικής 

14. Βοηθητικό γήπεδο ποδοσφαίρου Ερυθρών 
■ ∆/νση : χώρος πρώην Αεροδροµίου   
■ Συγκοινωνίες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν: ΚΤΕΛ Νοµού Αττικής 

15. Γήπεδο 5Χ5 Ερυθρών  
■ ∆/νση : οδός Αγ. ∆Ηµητρίου,  
■ Συγκοινωνίες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν: ΚΤΕΛ Νοµού Αττικής 

16. Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωµένων Ερυθρών 
■ ∆/νση : οδός Σταµούλη & Κύπρου   
■ Συγκοινωνίες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν: ΚΤΕΛ Νοµού Αττικής 

17. Πνευµατικό Κέντρο Ερυθρών 
■ ∆/νση : οδός Σταµούλη & Κύπρου   
■ Συγκοινωνίες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν: ΚΤΕΛ Νοµού Αττικής 
 
 

18. ∆ηµοτικός Παιδικός Σταθµός Ερυθρών 
■ ∆/νση : Εθνικής Αντιστάσεως 108    
■ Συγκοινωνίες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν: ΚΤΕΛ Νοµού Αττικής 

19. Πνευµατικό Κέντρο Βιλίων 
■ ∆/νση : Γκούρας 1     
■ Συγκοινωνίες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν: ΚΤΕΛ Νοµού Αττικής 

20. Γήπεδο ποδοσφαίρου Βιλίων  
■ ∆/νση : Περιφερειακή οδός Βιλίων 
■ Συγκοινωνίες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν: ΚΤΕΛ Νοµού Αττικής 

21. Γήπεδο 5Χ5 Βιλίων  
■ ∆/νση : Περιφερειακή οδός Βιλίων 
■ Συγκοινωνίες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν: ΚΤΕΛ Νοµού Αττικής 
 
 
■ ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
Ι. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΝ∆ΡΑΣ» µε δ.τ. «ΚΕ∆ΗΜ»    
■ ∆/νση Θεµιστοκλέους 10  
■ Συγκοινωνίες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν: Συγκοινωνίες που µπορούν να χρησι-

µοποιηθούν: Αστικές Νο 863 και Νο 817  καθώς και ΚΤΕΛ Νοµού Αττικής 
 
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επισκεφτείτε την Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση: 
www.mandras-eidyllias.gr   
Και να επικοινωνήσετε στο Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο:  
 
 
Το ωράριο εργασίας των δηµοτικών υπηρεσιών 
 
Για τις συναλλαγές σας µε τις υπηρεσίες µας, είναι χρήσιµο να γνωρίζετε: 
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■ Το ωράριο εργασίας 
Το ωράριο εργασίας των δηµοτικών υπηρεσιών αρχίζει στις 7:30 π.µ. και λήγει στις 3:00 µ.µ. 
για όλο το έτος (χειµώνα-καλοκαίρι). 
 
■ Οι ώρες εξυπηρέτησης του κοινού 
Η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται κάθε εργάσιµη ηµέρα από τις 8:00 π.µ. 
έως τις 2:30 µ.µ. σε όλες τις δηµοτικές υπηρεσίες, µε εξαίρεση αυτές που εφαρµόζουν ειδικό 
ωράριο, όπου οι ώρες εξυπηρέτησης συµπίπτουν µε το ωράριο εργασίας. 
 
 
Αργίες – ηµιαργίες 
 
Πριν ξεκινήσετε για κάποια συναλλαγή µε τις υπηρεσίες µας, βεβαιωθείτε ότι δεν είναι αργία. Αν 
είναι ηµιαργία, πρέπει να γνωρίζετε πως οι υπηρεσίες µας κλείνουν κατά 2-3 ώρες νωρίτερα. 
 

Αργίες γενικά (στο δηµόσιο) 
 
■ Η 1η Ιανουαρίου. 
■ Τα Θεοφάνεια (6η Ιανουαρίου). 
■ Η Καθαρή ∆ευτέρα. 
■ Η 25η Μαρτίου. 
■ Η Μεγάλη Παρασκευή. 
■ Η ∆ευτέρα του Πάσχα. 
■ Η 1η Μαΐου. 
■ Η του Αγίου Πνεύµατος (∆ευτέρα Πεντηκοστής). 
■ Η της Κοιµήσεως της Θεοτόκου (15η Αυγούστου). 
■ Η 28η Οκτωβρίου. 
■ Η 1η και 2η ηµέρα των Χριστουγέννων (25η και 26η ∆εκεµβρίου). 

 
Υπενθυµίζεται ότι και στο ∆ήµο µας, όπως σε όλους τους φορείς του ∆ηµόσιου Τοµέα, εφαρµό-
ζεται η πενθήµερη εβδοµαδιαία εργασία (εκτός Σαββάτου και Κυριακής). 
 
Oι παρακάτω  υπηρεσίες εξαιρούνται από την πενθήµερη εβδοµαδιαία εργασίας : 

1. Υπηρεσία καθ/τας & ηλεκτροφωτισµού 
2. Υπηρεσία  Ύδρευσης 
3. Υπηρεσία Τεχνικών Έργων 
4. Υπηρεσία Πράσινου 
5. Υπηρεσίας Νεκροταφείου». 

 
Στο ∆ήµο µας, έχει οριστεί επί πλέον ως ηµέρα αργίας η 21η Μαΐου ηµέρα εορτασµού πολιούχων 
∆ηµοτικής Κοινότητας Μάνδρας Αγ. Κων/νου & Ελένης και η 6η Αυγούστου , ηµέρα εορτασµού  
Μεταµόρφωσης Σωτήρος για την ∆ηµοτική Κοινότητα Βιλίων.  
 

Ηµιαργίες 
 
■ Η παραµονή Χριστουγέννων. 
■ Η παραµονή του Νέου έτους. 
■ Η παραµονή των Θεοφανείων. 
■ Η Μεγάλη Πέµπτη. 

  
 

Η εξυπηρέτηση του πολίτη 
 
Οι υποχρεώσεις δηµόσιων υπηρεσιών 
 
Όταν υποβάλλετε µια αίτηση στο ∆ήµο ή σε οποιαδήποτε δηµόσια υπηρεσία, για κάποιο θέµα 
σας (παροχή πληροφοριών, χορήγηση πιστοποιητικού, διεκπεραίωση υπόθεσης κ.λπ.), πρέπει να 
γνωρίζετε ότι όλες οι υπηρεσίες υποχρεούνται: 
 
1 Να απαντούν στις αιτήσεις σας και να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις σας το αργότερο 
µέσα σε πενήντα (50) ηµέρες. Αν η αίτησή σας έχει υποβληθεί σε αναρµόδια υπηρεσία, αυτή 
οφείλει, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες, να τη διαβιβάσει στην αρµόδια υπηρεσία και να σας ενηµε-
ρώσει σχετικά. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσµία αρχίζει από τότε που περιήλθε η αίτηση στην 
αρµόδια υπηρεσία (άρθρο 4 του Ν.2690/1999, ΦΕΚ 45 Α ). 
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2 Να σας χορηγούν πιστοποιητικά και βεβαιώσεις άµεσα ή το αργότερο σε δέκα (10) η-
µέρες (άρθρο 4 του Ν.2690/1999, ΦΕΚ 45 Α ). 
 
3 Να διαθέτουν, προς διευκόλυνσή σας, έντυπα αιτήσεων και υπεύθυνων δηλώσεων 
(άρθρο 3 παρ. 3 του Ν.2690/1999, ΦΕΚ 45 Α ). 
 
4 Να σας διευκολύνουν στη συµπλήρωση της αίτησης. Αν δηλώσετε αδυναµία να γρά-
ψετε, ο αρµόδιος υπάλληλος, εφόσον του το ζητήσετε, οφείλει να συντάξει ο ίδιος την αίτηση 
για λογαριασµό σας, σύµφωνα µε τα όσα του υπαγορεύσετε (άρθρο 3 παρ. 3 του Ν.2690/1999, 
ΦΕΚ 45 Α ). 
 
5 Να πρωτοκολλούν όλες τις αιτήσεις και να χορηγούν απόδειξη, στην οποία αναγράφε-
ται ο αριθµός πρωτοκόλλου που έλαβε η αίτηση και η ηµεροµηνία εισόδου της στην υπηρεσία 
(άρθρο 12 του Ν.2690/1999, ΦΕΚ 45 Α ). 
 
6 Να δέχονται τις αιτήσεις που στέλνετε µε τηλεοµοιοτυπία (fax) και να απαντούν σε αι-
τήµατα παροχής πληροφοριών που υποβάλλετε µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail) (άρθρο 14 
του Ν.2672/1998, ΦΕΚ 290 Α ). 
 
7 Να δέχονται, εφόσον είστε Έλληνας πολίτης, οποιοδήποτε από τα παρακάτω έγγραφα 
προς επιβεβαίωση των στοιχείων της ταυτότητάς σας που αναφέρονται στην αίτηση (άρθρο 3 
παρ. 4 του Ν.2690/1999, ΦΕΚ 45 Α', όπως ισχύει): 

 
■ δελτίο αστυνοµικής ταυτότητας, 
■ σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρµόδιας αρχής, 
■ διαβατήριο, 
■ άδεια οδήγησης και 
■ ατοµικό βιβλιάριο υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα.  

 
Γεγονότα ή στοιχεία που δεν αποδεικνύονται, βάσει των ανωτέρω, γίνονται δεκτά, βάσει υπεύ-
θυνης δήλωσης (Ν.1599/1986), εκτός αν υπάρχει αντίθετη διάταξη. Όµοια δήλωση υποβάλλεται 
και όταν τα στοιχεία του δελτίου ταυτότητας για την οικογενειακή κατάσταση, τη διεύθυνση κα-
τοικίας ή το επάγγελµα έχουν µεταβληθεί (άρθρο 3 παρ. 5 του Ν.2690/1999, ΦΕΚ 45 Α ). 
 
Πια τους αλλοδαπούς, τα στοιχεία της ταυτότητας αποδεικνύονται, στην περίπτωση πολιτών 
κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο, ενώ στην 
περίπτωση υπηκόων τρίτων χωρών, από το διαβατήριο ή άλλο έγγραφο που επιτρέπει την είσο-
δο στη χώρα ή άλλο νοµιµοποιητικό της διαµονής στη χώρα έγγραφο αρµόδιας αρχής (άρθρο 3 
παρ. 4 του Ν.2690/1999, ΦΕΚ 45 Α', όπως ισχύει). Η ταυτότητα των νοµικών προσώπων απο-
δεικνύεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις που ισχύουν στην έδρα τους. 
 
8 Να βεβαιώνουν το γνήσιο της υπογραφής (άρθρο 11 παρ. 1 του Ν.2690/1999, ΦΕΚ 
45 Α ). 
 
9 Να επικυρώνουν φωτοαντίγραφα ελληνικών διοικητικών εγγράφων από το πρωτότυπο 
ή από ακριβές αντίγραφο (άρθρο 11 του Ν.2690/1999, ΦΕΚ 45 Α ). 
 
10 Να µην απαιτούν, για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής σας, την υποβολή πιστοποιητι-
κών ή άλλων δικαιολογητικών, εφόσον αυτά δεν προβλέπονται σε διατάξεις νόµων ή άλλων κα-
νονιστικών πράξεων της ∆ιοίκησης (άρθρο 10 παρ. 2 του Ν.3230/2004, ΦΕΚ 44 Α'). 
 
11 Να αναζητούν αυτεπάγγελτα από τις αρµόδιες υπηρεσίες ορισµένες κατηγορίες πιστοποιη-
τικών, όταν αυτά απαιτούνται ως δικαιολογητικά για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής σας (άρθρο 
5 του Ν.3242/2004, ΦΕΚ 102 Α' και άρθρο 16 του Ν.3448/2006, ΦΕΚ 57 Α ). 
 
12 Να προβαίνουν στην ανασύσταση του φακέλου που έχετε υποβάλει και έχει απολεσθεί 
(το σύνολο ή µέρος των στοιχείων του), µε υπαιτιότητα της υπηρεσίας, το αργότερο σε τριάντα 
(30) ηµέρες από τη διαπίστωση της απώλειας (άρθρο 6 του Ν.3242/2004, ΦΕΚ 102 Α 'και 
Π.∆/γµα 114/2005, ΦΕΚ 165 Α ). 
 
13 Να σας επιτρέπουν την πρόσβαση στα διοικητικά έγγραφα (π.χ. πρακτικά και α-
ποφάσεις του δηµοτικού συµβουλίου, εκθέσεις, µελέτες) και, εφόσον έχετε ειδικό έννοµο συµ-
φέρον, και σε ιδιωτικά έγγραφα που φυλάσσονται στην υπηρεσία και είναι σχετικά µε υπόθεσή 
σας (άρθρο 5 του Ν.2690/1999, ΦΕΚ 45 Α ). Το δικαίωµά σας αυτό ασκείται µε µελέτη των εγ-
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γράφων στο κατάστηµα της υπηρεσίας ή µε χορήγηση αντιγράφων (εκτός αν η αναπαραγωγή 
µπορεί να βλάψει τα πρωτότυπα). Η χρονική προθεσµία για τη χορήγηση των εγγράφων ή την 
αιτιολογηµένη απόρριψη της αίτησης (π.χ. όταν το έγγραφο αφορά την ιδιωτική ή οικογενειακή 
ζωή τρίτου), είναι είκοσι (20) ηµέρες. 
 
14 Να σας καλούν σε προηγούµενη ακρόαση, όταν πρόκειται να προβούν σε ενέργεια ή 
στη λήψη µέτρου που θίγει νόµιµα συµφέροντα ή δικαιώµατά σας. Μόνο αφού κληθείτε και εκ-
θέσετε γραπτά ή προφορικά τις απόψεις σας, µπορεί η υπηρεσία να προχωρήσει στη λήψη του 
δυσµενούς µέτρου, την αναγκαιότητα του οποίου οφείλει να αιτιολογήσει ειδικώς (άρθρο 20 
παρ. 2 του Συντάγµατος και άρθρο 6 του Ν.2690/1999, ΦΕΚ 45 Α ). 
 
15 Να δρουν αµερόληπτα και να είναι ανεξάρτητες από επιρροές άσχετες µε το δηµόσιο 
συµφέρον, το οποίο έχουν ταχθεί να υπηρετούν (άρθρο 7 του Ν.2690/1999 και άρθρο 36 του 
Ν.3528/2007, ΦΕΚ 26 Α ). 
 
16 Να καθιερώνουν ώρες υποδοχής κοινού (για τις ώρες υποδοχής του κοινού από τις υπη-
ρεσίες του ∆ήµου, βλ. παραπάνω). 
 
17 Να τηρούν σειρά προτεραιότητας κατά την εξυπηρέτηση των πολιτών και να λαµβά-
νουν ειδική µέριµνα για την πρόσβαση και άµεση εξυπηρέτηση ατόµων µε αναπηρία, εγκύων, 
µητέρων µε καροτσάκια, υπερήλικων µε κινητικά προβλήµατα κ.λπ. 
 
18 Να παρέχουν µε τρόπο σαφή, απλό και κατανοητό κάθε αναγκαία πληροφορία, 
διευκρίνιση, συµβουλή ή καθοδήγηση που τους ζητείται από τους πολίτες, σχετικά µε τη 
διεκπεραίωση των υποθέσεών τους. 
 
 
 
Tα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών 
(Ν.3013/2002, ΦΕΚ 102 Α', όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) 
 

Μέσω των Κ.Ε.Π. του ∆ήµου µας, µπορείτε να διεκπεραιώνετε όλες σχεδόν τις συναλλαγές σας 
µε τους δηµόσιους φορείς (Υπουργεία, Οργανισµούς, ∆ήµους, Περιφέρειες κ.λπ.), χωρίς να είστε 
υποχρεωµένοι να επισκέπτεστε τις συναρµόδιες υπηρεσίες και να ταλαιπωρείστε µε πολλές µετα-
κινήσεις. 
 
Εσείς αρκεί να συµπληρώσετε µια αίτηση στο Κ.Ε.Π. και οι υπάλληλοι θα αναλάβουν να φέρουν 
εις πέρας την υπόθεσή σας. 
 
Πια αναλυτική ενηµέρωσή σας, σχετικά µε τις πιστοποιηµένες διοικητικές διαδικασίες που µπο-
ρούν να διεκπεραιώσουν τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, µπορείτε να επισκεφτείτε τον επί-
σηµο δικτυακό τόπο των Κ.Ε.Π.: www.kep. gov.gr ή να καλέσετε την τηλεφωνική γραµµή 1500 
(βλ. παρακάτω), που λειτουργεί σε 24ωρη βάση, επτά ηµέρες την εβδοµάδα. 
 
■ Τα Κ.Ε.Π. του ∆ήµου µας: 
 
■ Κ.Ε.Π ∆ηµοτικής Κοινότητας Μάνδρας  

∆ιεύθυνση: Β. Λάσκου 10, κεντρική Πλατεία Χατζηµήτρου 
Αριθ. τηλεφ.: 210 5559626  ΦΑΧ 210 5551266 
Ωράριο λειτουργίας: εργάσιµες ηµέρες από τις 7.30 π.µ. έως τις 2:30 µ.µ 

■ Κ.Ε.Π ∆ηµοτικής Κοινότητας Ερυθρών 
∆ιεύθυνση: Εθνικής Αντιστάσεως 53  
Αριθ. τηλεφ.: 22630 63070   ΦΑΧ 22630 63066 
Ωράριο λειτουργίας: εργάσιµες ηµέρες από τις 7.30 π.µ. έως τις 2:30 µ.µ 

■ Κ.Ε.Π ∆ηµοτικής Κοινότητας Βιλίων 
∆ιεύθυνση: Ι .Σακελλαρίου 15  
Αριθ. τηλεφ.: 22630 23771   ΦΑΧ 22630 23773 
Ωράριο λειτουργίας: εργάσιµες ηµέρες από τις 7.30 π.µ. έως τις 2:30 µ.µ 

 
 
Η εθνική πύλη δηµόσιας διοίκησης «Ermis» 
(http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis)  
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Η Εθνική Πύλη ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ermis αποτελεί την ενιαία Κυβερνητική ∆ιαδικτυακή Πύλη 
της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης για την πληροφόρηση πολιτών και επιχειρήσεων και την ασφαλή διεκ-
περαίωση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 
 
Η Πύλη ermis φιλοδοξεί να αποτελέσει το «Ηλεκτρονικό Πολυκατάστηµα» της ∆ηµόσιας ∆ιοίκη-
σης, παρέχοντας από ένα κεντρικό σηµείο ολοκληρωµένη ενηµέρωση στους πολίτες και τις επι-
χειρήσεις, σχετικά µε όλες τις συναλλαγές τους µε το ∆ηµόσιο, καθώς και επιλεγµένες υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών συναλλαγών. 
 
 
Οι τηλεφωνικές αιτήσεις µέσω του 1502 
(άρθρο 22 του Ν.2539/1997, ΦΕΚ244Α) 
 
Παράλληλα µε τη δυνατότητα της απευθείας εξυπηρέτησής σας από τις ∆ιοικητικές Αρχές ή από 
τα Κ.Ε.Π., έχετε δικαίωµα να ζητήσετε τηλεφωνικά, στον αριθµό 1502, την έκδοση και αποστολή 
ορισµένων πιστοποιητικών, µε συστηµένη επιστολή στη διεύθυνση που έχετε δηλώσει. Μπορείτε 
να ενηµερωθείτε για τον πλήρη κατάλογο των χορηγούµενων πιστοποιητικών και βεβαιώσεων 
που έχουν ενταχθεί στο ανωτέρω µέτρο εξυπηρέτησης των πολιτών, στην ηλεκτρονική διεύθυν-
ση της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (Υπ. Εσωτερι-
κών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): www.gspa.gr, στη θεµατική ενότητα 
«Θέµατα ενδιαφέροντος / 1502-Πιστοποητικά». 
 
 
Οι τηλεφωνικές αιτήσεις µέσω του 1500 
Μέσω της τηλεφωνικής γραµµής 1500 που έχει καθιερωθεί για την εξυπηρέτηση του πολίτη, 
µπορείτε: 
 

■ να ενηµερωθείτε ή να ζητήσετε πληροφορίες και κατευθύνσεις για όλα τα θέµατα 
της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 

 
■ να διεκπεραιώσετε τηλεφωνικά συγκεκριµένες πιστοποιηµένες διαδικασίες των 

Κ.Ε.Π., οι οποίες δεν απαιτούν δικαιολογητικά από πλευράς σας ή απαιτούν δι-
καιολογητικά που µπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα υπηρεσιακώς. 

 
 
Οι αιτήσεις µέσω διαδικτύου 
 
Σας παρέχεται, επίσης, η δυνατότητα να υποβάλλετε αιτήσεις για τη χορήγηση πιστοποιητικών 
του ∆ηµοσίου και µέσω του προσωπικού σας ηλεκτρονικού υπολογιστή, εφόσον βέβαια διαθέτε-
τε σύνδεση µε το διαδίκτυο (internet) ή από καταστήµατα παροχής υπηρεσιών διαδικτύου 
(internet cafe), µε επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα των Κ.Ε.Π.: www.kep.gov.gr. Με την αίτησή 
σας, δηλώνετε και το Κ.Ε.Π. που επιθυµείτε να διεκπεραιώσει το αίτηµά σας. Η ενηµέρωσή σας 
από το Κ.Ε.Π., για την παραλαβή του πιστοποιητικού γίνεται είτε µε τηλεφωνική επικοινωνία, 
είτε µε αποστολή µηνύµατος (SMS). 
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Η προστασία του πολίτη 

 
 
Το δικαίωµα για πλήρη αποζηµίωση 
(άρθρο 7παρ. 1 του Ν.3242/2004, ΦΕΚ102Α') 
 
Στις περιπτώσεις που δεν τηρούνται, από τις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου ή άλλων διοικητι-
κών αρχών, οι προβλεπόµενες προθεσµίες για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών σας, έχετε δι-
καίωµα να υποβάλετε αίτηση για πλήρη αποζηµίωση. 
 
Η διαδικασία υποβολής αίτησης αποζηµίωσης 
 
Η αίτηση αποζηµίωσης υποβάλλεται στην αρµόδια, κατά περίπτωση, Ειδική Επιτροπή Ελέγχου 
Εφαρµογής Νοµοθεσίας, µέσα σε (60) εξήντα ηµέρες από την παρέλευση άπρακτης της προθε-
σµίας για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής σας ή την οριστική απάντηση στο αίτηµά σας. 
Την αίτηση αποζηµίωσης υποβάλλετε, είτε µε τη συµπλήρωση του σχετικού εντύπου αίτησης 
αποζηµίωσης, που χορηγείται από τις παραπάνω υπηρεσίες, είτε µε απλή αίτησή σας προς την 
Ειδική Επιτροπή. Από την αίτηση αποζηµίωσης θα πρέπει να προκύπτουν τα στοιχεία σας, η ηµε-
ροµηνία που υποβάλατε την αίτηση, που δεν απαντήθηκε, καθώς και η ελεγχόµενη υπηρεσία. 
Την αίτηση την υποβάλλετε αυτοπροσώπως, ταχυδροµικώς επί αποδείξει ή µε τηλεοµοιοτυπία 
(fax) στις ακόλουθες διευθύνσεις: 
 

■ στην Ειδική Επιτροπή Ελέγχου Εφαρµογής Νοµοθεσίας άρθρου δεύτε-
ρου, παρ. 2β του Ν.2690/1999 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, για θέµατα αρµοδιότητας των Υπουργείων: 

 
Ταχυδροµική διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15,  
Τ.Κ. 106 74, Αθήνα  
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 33.93.101, -102, -104, -106, -108, -110,113, -
115  
Fax: 210-33.93.020, 210-33.93.100 
 

■ στην Ειδική Επιτροπή Ελέγχου Εφαρµογής Νοµοθεσίας άρθρου δεύτερου, 
παρ. 2β του Ν.2690/1999 της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής για θέµατα 
αρµοδιότητας του ∆ήµου µας, καθώς και των υπηρεσιών του ∆ηµοσίου που λειτουρ-
γούν στο γεωγραφικό της χώρο (Ν.Π.∆.∆., ∆.Ο.Υ., ∆ήµοι, Περιφέρειες κ.λπ.): 
 

Ταχυδροµική διεύθυνση: Κατεχάκη 56 ΑΘΗΝΑ  
Τηλεφ. επικοινωνίας: 210 6709649 
Fax: 210 6709731  
 

 
 
O έλεγχος των πράξεων του ∆ήµου 
(άρθρα 214-231 του Ν. 3852/2010) 
 
Οι πράξεις των συλλογικών και µονοµελών οργάνων διοίκησης των δήµων, καθώς και των 
Ν.Π.∆.∆. αυτών ελέγχονται, ως προς τη νοµιµότητά τους, από την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας 
Ο.Τ.Α., που αποτελεί αποκεντρωµένη υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, υπαγόµενη απευθείας στον Υπουργό. Ο έλεγχος συνίσταται: 
 
α) στον υποχρεωτικό (άρθρο 225 του Ν. 3852/ 2010), στον οποίον υπόκεινται οι αποφάσεις των 
συλλογικών µόνο οργάνων των δήµων, οι οποίες αποστέλλονται, µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε 
(15) ηµερών από τη συνεδρίαση του συλλογικού οργάνου, στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας 
Ο.Τ.Α και, εντός αποκλειστικής προθεσµίας σαράντα (40) ηµερών από την περιέλευσή τους σε 
αυτήν, ελέγχονται από τον Ελεγκτή Νοµιµότητας 
 
β) στον αυτεπάγγελτο (άρθρο 226 του Ν.3852/2010), κατά την άσκηση του οποίου ο Ελεγκτής 
Νοµιµότητας µπορεί να ακυρώσει οποιαδήποτε απόφαση των συλλογικών ή µονοµελών οργάνων 
των δήµων για λόγους νοµιµότητας, µέσα σε προθεσµία δύο (2) µηνών, αφότου η απόφαση έχει 
δηµοσιευθεί ή εκδοθεί. 
 
 
 
Η ειδική διοικητική προσφυγή 
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(άρθρο 227 του Ν. 3852/ 2010) 
 
Εφόσον έχετε έννοµο συµφέρον, µπορείτε να προσβάλετε τις αποφάσεις των συλλογικών ή µο-
νοµελών οργάνων του ∆ήµου, για λόγους νοµιµότητας, µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµε-
ρών από τη δηµοσίευσή τους, ή την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, ή από την κοινοποίησή τους, 
ή αφότου λάβατε γνώση αυτών. 
 
Προσφυγή µπορεί να ασκηθεί και κατά παράλειψης οφειλόµενης νόµιµης ενέργειας των οργά-
νων του ∆ήµου. Στην περίπτωση αυτή, η προσφυγή ασκείται εντός δεκαηµέρου από την άπρα-
κτη παρέλευση της ειδικής προθεσµίας που τυχόν τάσσει ο νόµος για την έκδοση της οικείας 
πράξης, διαφορετικά µετά την παρέλευση τριµήνου από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Ο 
Ελεγκτής Νοµιµότητας αποφαίνεται επί της ανωτέρω προσφυγής µέσα σε αποκλειστική προθε-
σµία δύο (2) µηνών από την υποβολή της. Αν παρέλθει η ανωτέρω προθεσµία χωρίς να εκδοθεί 
απόφαση, θεωρείται ότι η προσφυγή έχει σιωπηρώς απορριφθεί. 
 
Με την ίδια προσφυγή, µπορεί να υποβληθεί αίτηµα στον Ελεγκτή Νοµιµότητας να αναστείλει µε 
απόφασή του την εκτέλεση της προσβαλλόµενης πράξης. 
 
Οι αποφάσεις του Ελεγκτή Νοµιµότητας προσβάλλονται στα αρµόδια δικαστήρια µε τα ένδικα 
βοηθήµατα που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία. 
 
 
 
Η αναφορά στο συνήγορο του πολίτη 
 
Σε περίπτωση παραβίασης της νοµιµότητας ή προσβολής νόµιµου συµφέροντος ή δικαιώµατός 
σας από τη ∆ιοίκηση, µπορείτε να ζητήσετε µε ενυπόγραφη αναφορά σας τη διαµεσολάβηση του 
Συνηγόρου του Πολίτη. Η αναφορά πρέπει να υποβληθεί µέσα σε έξι (6) µήνες, αφότου λάβατε 
γνώση των ενεργειών ή παραλείψεων της ∆ιοίκησης. 
 
Η διαµεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη αποσκοπεί στην προστασία των δικαιωµάτων σας, 
την υπεράσπισή σας έναντι διακρίσεων σε βάρος σας, την καταπολέµηση της κακοδιοίκησης και 
την τήρηση της νοµιµότητας. Ο Συνήγορος του Πολίτη εδρεύει στην Αθήνα, (Χατζηγιάννη Μέξη 
5, Τ.Κ115 28, περιοχή Χίλτον). Τα γραφεία του είναι ανοικτά από τις 8:30 το πρωί έως τις 2:00 
το µεσηµέρι, από τη ∆ευτέρα έως την Παρασκευή. Αναφορές µπορούν να υποβληθούν και µε 
τηλεοµοιοτυπία (fax) στον αριθµό 210 - 72.92.129. Για αναλυτικότερη ενηµέρωσή σας σχετικά 
µε τις αρµοδιότητες, τη συγκρότηση και το έργο του Συνηγόρου του Πολίτη, µπορείτε να επι-
σκεφτείτε τον επίσηµο ιστοχώρο της Αρχής: www.synigoros.gr  
 
 
 
Η καταγγελία στον Ευρωπαίο ∆ιαµεσολαβητή 
 
Κάθε πολίτης κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιοσδήποτε διαµένει σε ένα κράτος-
µέλος, έχει δικαίωµα να υποβάλει καταγγελία στον Ευρωπαίο ∆ιαµεσολαβητή, αν εκτιµά ότι είναι 
θύµα «κακής διοίκησης» εκ µέρους ενός θεσµικού οργάνου ή οργανισµού της Ε.Ε. Η καταγγελία 
στον ∆ιαµεσολαβητή µπορεί να υποβληθεί, µέσω απλού ή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή τηλεο-
µοιοτυπίας (fax), σε οποιαδήποτε από τις επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Η ηλεκτρονική µορφή του εντύπου καταγγελίας είναι διαθέσιµη στο δικτυακό χώρο του Ευρω-
παίου ∆ιαµεσολαβητή: http://www.ombudsman.europa.eu .   
 
∆ιεύθυνση αλληλογραφίας και στοιχεία επικοινωνίας:  
 
Ο Ευρωπαίος ∆ιαµεσολαβητής (The European Ombudsman)  
1, Avenue du President Robert Schuman  
B.P. 403  
FR- 67001 Strasbourg Cedex, France  
αριθµ. τηλεφώνου: 00 33 388.172.313  
fax: 00 33 388.179.062  
e-mail: euro-ombudsman@europarl.eu.int  
 
 
 
Το σώµα επιθεωρητών - ελεγκτών δηµόσιας διοίκησης 
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Το Σώµα Επιθεωρητών - Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (Σ.Ε.Ε.∆.∆.) είναι όργανο εσωτερικού 
ελέγχου της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, που συστάθηκε µε το Νόµο 2477/1997 (ΦΕΚ 59 Α ). Στις αρ-
µοδιότητές του περιλαµβάνονται: 
 

■ η διενέργεια επιθεωρήσεων, εκτάκτων ελέγχων και ερευνών στους φορείς του 
∆ηµοσίου, 

 
■ η διενέργεια ένορκων διοικητικών εξετάσεων στους ελεγχόµενους φορείς, 
 
■ η διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων ή προανακρίσεων, µετά από εισαγγελι-

κή παραγγελία, για αδικήµατα υπαλλήλων, 
 
■ η συγκέντρωση αποδεικτικού υλικού για την ποινική και πειθαρχική δίωξη υπαλ-

λήλων, 
 
■ η παραποµπή των υπευθύνων κρατικών λειτουργών και υπαλλήλων στην εισαγ-

γελική αρχή ή στο αρµόδιο πειθαρχικό όργανο, 
 
■ η άσκηση πειθαρχικής δίωξης για πειθαρχικά αδικήµατα λειτουργών και υπαλλή-

λων, που διαπιστώνονται στο πλαίσιο των ένορκων διοικητικών εξετάσεων, τα 
οποία τιµωρούνται µε την ποινή της οριστικής παύσης, 

 
■ ο έλεγχος της περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλων των ελεγχόµενων φορέων. 
 

Βασική επιδίωξη, στο πλαίσιο άσκησης των ανωτέρω αρµοδιοτήτων του Σώµατος, είναι η δια-
σφάλιση της εύρυθµης και αποτελεσµατικής λειτουργίας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και η τήρηση 
των αρχών της νοµιµότητας και της διαφάνειας της δράσης τους. Αυτό επιτυγχάνεται µε τους 
ακόλουθους τρόπους: 
 

■ εντοπίζοντας φαινόµενα κακοδιοίκησης, διαφθοράς, αδιαφανών διαδικασιών, 
αναποτελεσµατικότητας, χαµηλής παραγωγικότητας και ποιότητας των παρεχό-
µενων υπηρεσιών 

■ καταλογίζοντας ευθύνες σε υπαλλήλους και υπηρεσίες, όπου αυτό κρίνεται απα-
ραίτητο 

■ προτείνοντας τη λήψη αναγκαίων µέτρων για την αντιµετώπιση των προβληµά-
των που έχουν εντοπιστεί. 

 
Για αναλυτική παρουσίαση του θεσµού, µπορείτε να επισκεφθείτε τον επίσηµο ιστοχώρο του 
Σ.Ε.Ε.∆.∆.: www.seedd.gr   
 
Στοιχεία επικοινωνίας: 
Ταχυδ. διεύθυνση: Λεωφ. Συγγρού 60,  
Τ.Κ. 117 42, Αθήνα.  
Ώρες υποδοχής κοινού: 12:00 µ.µ. - 2:20 µ.µ.  
Τηλεφ. επικοινωνίας: 210 92.81.800, 210 92.81.921  
Fax: 210 92.81.819  
E-mail: seedd@seedd.gr  
 
 
 
 
Ο γενικός επιθεωρητής δηµόσιας διοίκησης 
 
Ο Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης αποτελεί µονοπρόσωπο όργανο της ∆ηµόσιας ∆ιοί-
κησης που έχει ως κύρια αποστολή: 
 

■ τη διασφάλιση της εύρυθµης και αποτελεσµατικής λειτουργίας της δηµόσιας 
διοίκησης, 

 

■ την παρακολούθηση και αξιολόγηση του έργου του Σώµατος Επιθεωρητών-
Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και όλων των ιδιαίτερων Σωµάτων και Υπηρεσιών 
Επιθεώρησης και Ελέγχου της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 

 
■ τον εντοπισµό φαινοµένων διαφθοράς και κακοδιοίκησης.  
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Μεταξύ άλλων, ο Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης: 
 

■ ∆ιεξάγει ελέγχους, επανελέγχους, επιθεωρήσεις και έρευνες ή διατάσσει τη διε-
νέργειά τους, από τα ελεγκτικά σώµατα της ∆ιοίκησης, σε Υπουργεία, ∆ήµους, 
Περιφέρειες, νοµικά πρόσωπα και επιχειρήσεις αυτών κ.λπ. 

 
■ Αξιολογεί και διερευνά καταγγελίες ή αναφορές που υποβάλλονται στο Γραφείο 

του, σχετικά µε φαινόµενα κακοδιοίκησης στους ανωτέρω φορείς και στα Σώµα-
τα Ελέγχου αυτών 

 
■ ∆ιεξάγει έλεγχο των ετήσιων δηλώσεων οικονοµικής κατάστασης («πόθεν έ-

σχες») των προϊσταµένων και υπαλλήλων των πολεοδοµικών υπηρεσιών των 
∆ήµων, των ∆.Ο.Υ. και των ελεγκτικών µηχανισµών του Κράτους και µπορεί να 
δίνει εντολή άρσης του τραπεζικού, φορολογικού και χρηµατιστηριακού απορρή-
του 

 
■ Μπορεί να διεξάγει ένορκη διοικητική εξέταση και να ασκεί ή να διατάσσει την 

άσκηση πειθαρχικής δίωξης ή τη λήψη άλλων διοικητικών µέτρων 
 
■ Υποβάλλει νοµοθετικές ή οργανωτικές προτάσεις για την αντιµετώπιση των φαι-

νοµένων διαφθοράς και κακοδιοίκησης στις υπηρεσίες του ∆ηµοσίου και την α-
ναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών. 

 
Περισσότερες πληροφορίες, σχετικά µε τις αρµοδιότητες και το έργο του Γενικού Επιθεωρητή 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, µπορείτε να αναζητήσετε στον επίσηµο δικτυακό τόπο του θεσµού: 
www.gedd.gr  
  
 
 
 
 
 
Η ανταποκριτική δηµόσια διοίκηση - υπηρεσίες µίας στάσης  
 

■ Τι είναι η Ανταποκριτική ∆ιοίκηση: 
 
Ο παλαιότερος προσανατολισµός της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης προς ένα σύστηµα κανόνων, που πρέ-
πει να υπακούουν οι πολίτες - διοικούµενοι, έχει αντικατασταθεί από ένα σύστηµα, το οποίο έχει 
ως πρωταρχικό στόχο την ικανοποίηση των αναγκών των πολιτών. 
 
Το νέο αξίωµα, στο οποίο στηρίζεται η ανταποκριτική διοίκηση είναι απλό και συγκεκριµένο: 
 
Οι ∆ηµόσιες Υπηρεσίες και οι ∆ηµόσιοι Οργανισµοί υπάρχουν κυρίως για να εξυπηρετούν τους 
πολίτες. Οι παραδοσιακές αξίες της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης για ισότητα, νοµιµότητα κ.λπ. εξακο-
λουθούν να αποτελούν το θεµέλιο λίθο για τη σύγχρονη Ανταποκριτική ∆ιοίκηση, αλλά παράλ-
ληλα θεωρούνται ως αναγκαίες προϋποθέσεις για τη δηµιουργία νέων αξιών που προσδιορίζουν 
το είδος και την ποιότητα των υπηρεσιών της ∆ιοίκησης προς τους πολίτες. 
 
Οι νέες αυτές αξίες είναι:  
 
Α. Η διαφάνεια 
 
Οι πολίτες έχουν δικαίωµα να γνωρίζουν πώς εργάζεται η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, ποιες είναι οι αρ-
µοδιότητες και οι επιτρεπόµενες ενέργειες του κάθε δηµόσιου λειτουργού, ποιος είναι υπεύθυνος 
κατά περίπτωση κ.λπ.  
 
Β. Η συµµετοχή των πολιτών 
 
Οι πολίτες δεν είναι πλέον παθητικοί αποδέκτες των αποφάσεων της ∆ιοίκησης. Σε πολλές περι-
πτώσεις, συµµετέχουν στη λήψη αποφάσεων, ιδιαίτερα σε θέµατα που τους αφορούν άµεσα, είτε 
µεµονωµένα, είτε µέσα από τη συµµετοχή τους σε συλλογικούς φορείς (σωµατεία, συλλόγους, 
κλπ).  
 
Γ. Η ικανοποίηση των απαιτήσεων των πολιτών 
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Η ∆ιοίκηση έχει προχωρήσει και έχει σε µεγάλο βαθµό επιτύχει την αντικατάσταση της φιλοσο-
φίας «ένα µέγεθος για όλους τους πολίτες» (δηλαδή την παροχή της συγκεκριµένης υπηρεσίας 
για όλους) µε τη νέα αντίληψη για την παροχή της συγκεκριµένης υπηρεσίας µε πολλούς τρό-
πους, ώστε να ικανοποιούνται όλοι οι πολίτες στις ανάγκες ή τις επιθυµίες τους π.χ. ο πολίτης 
µπορεί να ζητήσει µια πληροφορία από τη ∆ιοίκηση προφορικά, γραπτά, τηλεφωνικά, µε fax, 
κ.λπ. ανάλογα µε τις επιθυµίες του.  
 
∆. Η προσβασιµότητα 
 
Οι πολίτες πρέπει να έχουν εύκολη πρόσβαση στη ∆ιοίκηση µε πολλούς τρόπους και σε ώρες 
που διευκολύνονται. Η ανάγκη αυτή οδήγησε στη δηµιουργία των υπηρεσιών µιας στάσης. 
  

■ Τι είναι οι Υπηρεσίες µιας Στάσης 
 
Σύµφωνα µε τις παραδοσιακές αρχές, η οργάνωση των ∆ηµοσίων Υπηρεσιών απέβλεπε 
κατά κύριο λόγο στη διευκόλυνση της λειτουργίας τους, παρά στην εξυπηρέτηση του 
πολίτη. 
 
Η φιλοσοφία της σύγχρονης Ανταποκριτικής ∆ιοίκησης, αντίθετα, επιβάλλει οι δηµόσιες 
υπηρεσίες να έχουν ως στόχο κυρίως τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη. 
 
Ο πολίτης αν είναι δυνατόν, µε µια µόνο επίσκεψη, σε µια µόνο ∆ηµόσια Υπηρεσία, να 
ικανοποιεί όλες του τις ανάγκες. 
 
■ Ποιο είναι το συµβόλαιό µας µε τους δηµότες; 
 
Στόχος µας είναι κάθε δραστηριότητα, κάθε τµήµα, κάθε εργαζόµενος σε οποιοδήποτε 
επίπεδο, αρχίζοντας από τη ∆ιοίκηση του ∆ήµου, να συνεισφέρει στην ικανοποίηση των 
δηµοτών µας και µάλιστα µε το µικρότερο δυνατό κόστος. Πα την υλοποίηση του στόχου 
αυτού ο ∆ήµος µας εφαρµόζει τις παρακάτω µορφές Υπηρεσιών µιας Στάσης: 
 
■ Εξυπηρέτηση από ένα σηµείο 
 
Ο ∆ηµότης εξυπηρετείται πλήρως από ένα µόνο σηµείο. Αντί, δηλαδή, να απευθύνεται 
στις διάφορες υπηρεσίες του ∆ήµου µας, απευθύνεται σε ένα µόνο σηµείο, στο γραφείο 
Εξυπηρέτησης και Επικοινωνίας του δηµότη ή στο τηλέφωνο 15270  από το οποίο θα 
µπορεί να λαµβάνει πληροφορίες που αφορούν το σύνολο των παρεχοµένων υπηρεσιών 
του ∆ήµου µας. 
 
■ Εξυπηρέτηση από ένα πρόσωπο 
 
Σε πολλές περιπτώσεις, για την ικανοποίηση του αιτήµατος του δηµότη από το δήµο µας, 
απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας µια σειρά από διαδοχικές ενέργειες των 
οργανικών µας µονάδων. Προκειµένου ο δηµότης να µην ταλαιπωρείται απευθυνόµενος 
διαδοχικά σε διάφορα τµήµατα και συνεργαζόµενος µε διαφορετικούς υπαλλήλους, µέχρι 
να ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία, η Υπηρεσία µας ορίζει έναν υπάλληλο (πρόσωπο επα-
φής), ο οποίος µεριµνά για το θέµα του και συνεργάζεται µε το συγκεκριµένο πολίτη- 
δηµότη. 
 
 
 
 
■ Εξυπηρέτηση ειδικών οµάδων πολιτών 
 
Μια άλλη µορφή υπηρεσιών µιας στάσης, που εφαρµόζει ο ∆ήµος µας, είναι η οµαδοποί-
ηση των πολιτών ανάλογα µε τις ανάγκες τους και η εξυπηρέτησή τους από αντίστοιχες 
υπηρεσιακές µονάδες. 
 
Τέτοιες οµάδες είναι οι ηλικιωµένοι, τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, οι ετεροδηµότες, οι 
µειονότητες κ.λπ. Με τον τρόπο αυτό ο ενδιαφερόµενος απευθύνεται σε µια µόνο υπη-
ρεσία για την ικανοποίηση του αιτήµατός του. 
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Η πολιτική συµµετοχή του πολίτη στο ∆ήµο του 
 
Ο ∆ήµος διοικείται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, την Οικονοµική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότη-
τας Ζωής, την Εκτελεστική Επιτροπή και τον ∆ήµαρχο (άρθρο 7, παρ. 1 του Ν. 3852/ 2010). 
 
1. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο έχει το τεκµήριο αρµοδιότητας στη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων. 
 
Χωρίς να υφίσταται κάποια ιεραρχική σχέση µεταξύ των οργάνων διοίκησης του ∆ήµου, το ∆η-
µοτικό Συµβούλιο θεωρείται ως το αρµόδιο όργανο να λάβει απόφαση για κάποιο θέµα, όταν για 
το χειρισµό του δεν έχει καθοριστεί ή είναι υπό αµφισβήτηση το αρµόδιο διοικητικό όργανο. Έ-
τσι, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέµατα που αφορούν το δήµο, εκτός από ε-
κείνα που ανήκουν εκ του νόµου στην αρµοδιότητα του δηµάρχου ή άλλου οργάνου του δήµου 
ή το ίδιο το δηµοτικό συµβούλιο µεταβίβασε σε επιτροπή του. 
 
 
2. Οι Επιτροπές του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο έχει τη δυνατότητα µε τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του να 
συγκροτεί επιτροπές, οι οποίες είναι αρµόδιες για την επεξεργασία και εισήγηση θεµάτων της 
αρµοδιότητάς του. 
 
3. Οι Αρµοδιότητες του ∆ηµάρχου 
 
Ο ∆ήµαρχος είναι µονοµελές όργανο διοίκησης του ∆ήµου και προασπίζει τα τοπικά συµφέρο-
ντα, κατευθύνει τις δράσεις του ∆ήµου για την υλοποίηση του σχεδίου ανάπτυξης και διασφαλί-
ζει την ενότητα της τοπικής κοινωνίας. Ασκεί συγκεκριµένες αρµοδιότητες που του αποδίδονται 
από διατάξεις νόµων ή άλλα κανονιστικά νοµοθετήµατα. 
 
4. Οι Αντιδήµαρχοι 
 
Το ∆ήµαρχο επικουρούν οι Αντιδήµαρχοι, οι οποίοι είναι οι σύµβουλοι της πλειοψηφίας που ορί-
ζει ο δήµαρχος και στους οποίους µεταβιβάζει την άσκηση αρµοδιοτήτων για κάποιο συγκεκριµέ-
νο τοµέα πολιτικής (καθ' ύλην Αντιδήµαρχος) και για συγκεκριµένη περιφέρεια ∆ήµου ή Κοινό-
τητας, που συνενώθηκε και δηµιούργησε το ∆ήµο µας (κατά τόπον Αντιδήµαρχος). Στο ∆ήµο 
µας, ορίζονται 5 Αντιδήµαρχοι. 
 
 
 
 
5. Η Εκτελεστική Επιτροπή 
Στο ∆ήµο µας έχει συσταθεί εκτελεστική επιτροπή στην οποία µετέχουν ο ∆ήµαρχος και όλοι οι 
Αντιδήµαρχοι. Η εκτελεστική επιτροπή είναι συλλογικό συντονιστικό και εκτελεστικό όργανο του 
∆ήµου και παρακολουθεί την εφαρµογή της δηµοτικής πολιτικής σε όλους τους τοµείς, καθώς 
και την εφαρµογή του επιχειρησιακού σχεδίου του ∆ήµου. 
 
6. Η Οικονοµική Επιτροπή 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονοµικής 
λειτουργίας του ∆ήµου και αποτελείται από συγκεκριµένο αριθµό δηµοτικών συµβούλων, ανά-
λογα µε τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου, προερχόµενων κατά ένα µέρος από τις δηµοτικές 
παρατάξεις της µειοψηφίας. Αντικαθιστά στην άσκηση των αρµοδιοτήτων της την παλιά «∆η-
µαρχιακή Επιτροπή». 
 
 
7. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
 
Στο ∆ήµο µας έχει συσταθεί Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, η οποία είναι αποφασιστικό και εισηγητι-
κό συλλογικό όργανο άσκησης των σχετικών µε την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδο-
µία και την προστασία του περιβάλλοντος αρµοδιοτήτων του ∆ήµου. 
 
 
Το δηµοτικό γραφείο ενηµέρωσης για την απασχόληση 
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Ο ∆ήµος µας λειτουργεί ειδικό γραφείο ενηµέρωσης για την απασχόληση, το οποίο αναπτύσσει 
συµβουλευτικές δράσεις για τους άνεργους δηµότες µας, µε στόχο την υποστήριξη και την εν-
θάρρυνση τους για την εξεύρεση απασχόλησης και την προώθηση ευκαιριών πρόσβασης στην 
αγορά εργασίας. Συνεργάζεται µε τον Ο.Α.Ε.∆., τα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης και άλ-
λους φορείς καθώς και µε τις τοπικές επιχειρήσεις. Οι άνεργοι δηµότες µας µπορούν να απευθύ-
νονται στο γραφείο αυτό για κάθε σχετική πληροφόρηση και παροχή κάθε δυνατής βοήθειας. 
 
 
 
Το τοπικό συµβούλιο νέων 
 
Στον ∆ήµο µας, έχει συγκροτηθεί το Τοπικό Συµβούλιο Νέων. Οι νέοι του ∆ήµου µας (ηλικίας 
15-28 ετών), µπορούν να εγγραφούν στο µητρώο νέων µε σκοπό την ενίσχυση της συµµετοχής 
του Τοπικού Συµβουλίου Νέων στη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων που ανταποκρίνονται στα 
ενδιαφέροντά τους. Η συγκρότηση του Τοπικού Συµβουλίου των Νέων αποσκοπεί στον εντοπι-
σµό, στην ανάδειξη και στην παρακολούθηση των αναγκών και των προβληµάτων της νεολαίας, 
σε τοπικό επίπεδο, καθώς και στην ανάληψη, σε συνεργασία µε τον οικείο Ο.Τ.Α., πρωτοβου-
λιών και δραστηριοτήτων για την πλήρη και ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας των νέων. 
  
 
Η συµµετοχή δηµοτών - πληροφόρηση 
 

■ Οι δηµότες και γενικά οι κάτοικοι του ∆ήµου µας µπορούν να καταθέτουν ατοµικά ή 
συλλογικά στο ∆ήµο µας, στις δηµοτικές ή τοπικές κοινότητες και σε όλα τα Νοµικά Πρόσωπα 
και φορείς που εποπτεύει, ερωτήσεις για την ενηµέρωσή τους, όπως και προτάσεις για την καλύ-
τερη λειτουργία τους. Οι ερωτήσεις απαντώνται υποχρεωτικά, οι δε προτάσεις συζητούνται και 
λαµβάνονται υπόψη από τα αρµόδια όργανα του ∆ήµου µας, όπου οι δηµότες έχουν τη δυνατό-
τητα να παρίστανται αυτοπροσώπως και να υποστηρίζουν και προφορικά τις απόψεις τους. 
 
■ Κάθε δηµότης, κάτοικος ή φορολογούµενος του ∆ήµου µας, µπορεί να διατυπώσει τις 
παρατηρήσεις του στην ειδική δηµόσια συνεδρίαση της ∆ηµοτικής Αρχής, που γίνεται κάθε έτος 
µετά από έγκαιρη ανακοίνωση και έχει γενικά ως θέµατα τον απολογισµό των πεπραγµένων και 
την εφαρµογή του προγράµµατος δηµοτικής δράσης. 
 
■ Στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος, δηµοσιεύονται, για ενηµέρω-
ση των ενδιαφεροµένων, τα θέµατα που θα συζητηθούν κάθε φορά στο δηµοτικό µας συµβούλι-
ο, όπως και οι σχετικές αποφάσεις που λαµβάνονται και διάφορες ανακοινώσεις, χρήσιµες για 
την πληροφόρηση του δηµότη. Επιπλέον, στην ιστοσελίδα που λειτουργεί ο ∆ήµος µας 
(www.mandras-eidyllias.gr ), ο ενδιαφερόµενος µπορεί να ενηµερωθεί, πέραν των δραστηριο-
τήτων που αναπτύσσονται τοπικά και για διάφορα άλλα θέµατα, που πιθανόν να του είναι χρή-
σιµα. 
 
Η δηµοτική επιτροπή διαβούλευσης 
 
Στο ∆ήµο µας, συγκροτήθηκε ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης ως όργανο µε συµβουλευτικές-
γνωµοδοτικές αρµοδιότητες σχετικά µε τα αναπτυξιακά προγράµµατα και τα προγράµµατα δρά-
σης του ∆ήµου, η οποία διατυπώνει γνώµη για την επίλυση των προβληµάτων και την αξιοποίη-
ση των δυνατοτήτων αυτών. 

 
Το συµβούλιο ένταξης µεταναστών 
 
Στο ∆ήµο µας, θα συγκροτηθεί  Συµβούλιο Ένταξης Μεταναστών ως συµβουλευτικό όργανο του 
∆ήµου για την ενίσχυση της ένταξης των µεταναστών στην τοπική κοινωνία. Έργο των Συµβου-
λίων Ένταξης Μεταναστών είναι η καταγραφή και η διερεύνηση προβληµάτων που αντιµετωπί-
ζουν οι µετανάστες, οι οποίοι κατοικούν µόνιµα στην εδαφική περιφέρεια του οικείου δήµου, ως 
προς την ένταξή τους στην τοπική κοινωνία, την επαφή τους µε τις δηµόσιες αρχές ή τη δηµοτι-
κή αρχή. 
 
Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων των Συµβουλίων Ένταξης Μεταναστών, περιλαµβάνεται και η 
υποβολή εισηγήσεων προς το δηµοτικό συµβούλιο για την ανάπτυξη τοπικών δράσεων προώθη-
σης της οµαλής κοινωνικής ένταξης των µεταναστών και, εν γένει, την επίλυση των προβληµά-
των που αυτοί αντιµετωπίζουν. Αυτό µπορεί να επιτευγχθεί ιδίως µέσω της οργάνωσης συµβου-
λευτικών υπηρεσιών από τις δηµοτικές υπηρεσίες, καθώς και της διοργάνωσης, σε συνεργασία 
µε τον οικείο δήµο, εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής του 
τοπικού πληθυσµού. 
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 ∆ηµοτικοί παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθµοί 
 

1. ∆ηµοτικός Παιδικός Σταθµός Μάνδρας 
■ ∆/νση : Πλατεία Εθνικής Αντίστασης  
          τηλ. 210 5555254 

2. Βρεφονηπιακός Σταθµός Μάνδρας  
■ ∆/νση : οδός Παπαγιάννη   
           τηλ. 210 5558914 

3. ∆ηµοτικός Παιδικός Σταθµός Ερυθρών 
■ ∆/νση : Αγ. Κων/νου  
■ τηλ. 22630 62185 
 
Σκοπός 
Σκοπός των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών είναι: 
■ η βοήθεια και συµπαράσταση στην εργαζόµενη µητέρα 
■ η παροχή στα παιδιά ενιαίας προσχολικής αγωγής 
■ η σωστή και πολύπλευρη ψυχική, νοητική, συναισθηµατική και κοινωνική ανάπτυξη των 
παιδιών και 
■ η οµαλή µετάβαση των παιδιών από το οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον. 
Για να επιτευχθεί ο ανωτέρω σκοπός, εφαρµόζονται επιστηµονικά προγράµµατα αγωγής και δι-
δασκαλίας σε συνδυασµό µε άλλες εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες τόσο εντός 
των εγκαταστάσεων των σταθµών, (όπως κουκλοθέατρο, χορός, εορταστικές και ψυχαγωγικές 
εκδηλώσεις, κ.λπ.), όσο και εκτός αυτών, (όπως επισκέψεις σε µουσεία, πάρκα, ζωολογικούς 
κήπους, κ.λπ.). 
Πέραν αυτού, υπάρχει επαρκής ιατρική παρακολούθηση των παιδιών από παιδίατρο, ο οποίος 
έχει προσληφθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των Παιδικών Σταθµών. 
Σηµείωση: Η πρωτοβάθµια Εκπαίδευση ξεκινά πλέον από το νηπιαγωγείο, όπου η φοίτηση για 
ένα έτος στην προσχολική αγωγή που παρέχει είναι υποχρεωτική. Ακολουθεί η φοίτηση στο ∆η-
µοτικό. 
 
  
ΚΑΠΗ 
 
Στα ΚΑΠΗ, που λειτουργεί ο ∆ήµος µας , µπορούν οι δηµότες µας της τρίτης ηλικίας να εγγρα-
φούν και να συµµετέχουν ενεργά στον ελεύθερο χρόνο τους αναπτύσσοντας διάφορες δηµιουρ-
γικές δραστηριότητες και συµµετέχοντας σε ενδιαφέρουσες ψυχαγωγικές εκδηλώσεις. 

1. Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωµένων Μάνδρας 
■ ∆/νση : Θεµιστοκλέους 10   
■ τηλ. 210 5551314  

2. 2ο Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωµένων Μάνδρας 
■ ∆/νση : Εργατικές Κατοικίες Μάνδρας  210 555239 & Συν. Παπακώστα          Μάνδρας   

210 5558128  

3. Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωµένων Ερυθρών 
■ ∆/νση : οδός Σταµούλη & Κύπρου   
■         τηλ 22630 62313 

4. Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωµένων Οινόης  
■ ∆/νση : Οινόη Αττικής   
■            Τηλ. 22630 51396    22630 51598 
 
 
Κοινωφελής Επιχείρηση 
 
Ι. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΝ∆ΡΑΣ» µε δ.τ. «ΚΕ∆ΗΜ»    
■ ∆/νση Θεµιστοκλέους 10  
■ τηλ. 210 5550825  
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Παράρτηµα 

Τηλεφωνικός κατάλογος υπηρεσιών του ∆ήµου 
 
Τηλεφωνικό κέντρο : 210 5555745 
 
Γραµµή εξυπηρέτησης του δηµότη :15270 
 
Γραφείο δηµάρχου: 210 5555745 
 
Γραφείο αντιδηµάρχου: 210 5555745 
 
∆ηµοτική κοινότητα Βιλίων 22630 22204 
 
∆ηµοτική κοινότητα Ερυθρών 22630 62268 
 
Τοπική κοινότητα Οινόης 22630 51396 
 
∆ηµοτικός Παιδικός Σταθµός Μάνδρας 210 5555254 
 
Βρεφονηπιακός Σταθµός Μάνδρας 210 5558819 
 
∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Μάνδρας 210 5555311 
 
Πολιτιστικός Οργανισµός Μάνδρας 210 55557815  
 
Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωµένων Μάνδρας 210 5551314 
 
2ο Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωµένων Μάνδρας 210 5552039 & 210 5558128  
 
Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωµένων Οινόης  22630 51396    
 
Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωµένων Ερυθρών   22630 62313 
 
∆ηµοτικός Παιδικός Σταθµός Ερυθρών 22630 62185 
 
Πνευµατικό Κέντρο Βιλίων  22630 22729  
 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΝ∆ΡΑΣ µε δ.τ. «ΚΕ∆ΗΜ» 210 5550825 
 

Κατόπιν των παραπάνω καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ν’ αποφανθεί σχετικά. 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

Αφού έλαβε υπόψη του τ΄ ανωτέρω καθώς και την 2/2011 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής : «Εισήγηση Εκτε-

λεστικής Επιτροπής στο ∆.Σ. για το Σχέδιο Χάρτας δικαιωµάτων και υποχρεώσεων δηµοτών και κατοίκων (άρθρο 63ζ 

Ν. 3852/2010)»  

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 

Με ψήφους 16 υπέρ (16 ∆Σ πλειοψηφίας) ,1 λευκό (του ∆Σ της µειοψηφίας  Μονοχολιά Μιχάλη ο οποίος δήλωσε ότι 

ψηφίζει λευκό επειδή είναι κατά του ν. 3852/2010) και 9 κατά (των ∆Σ µειοψηφίας : Κριεκούκη Ι., Γιάννου Γ., Κυδώ-

νης Αθ. , Σαββίδου- Καραµπίνη Πολ., Μαρούγκα Μ., Κώνστας Ευαγ., Πανωλιάσκος Αθ., Κώνστα Αγλ., Μαρούγκας 

Μελ)  

 

Εγκρίνει την παραπάνω Χάρτα ∆ικαιωµάτων και Υποχρεώσεων ∆ηµοτών και Κατοίκων  του ∆ήµου Μάνδρας – 
Ειδυλλίας . 
 

Η απόφαση πήρε αα 67 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 

       Ο Πρόεδρος Τα µέλη: 

  Τσάµος Παναγιώτης    
 
Πιστό Αντίγραφο    
Μάνδρα 31-3-2011     
Ο ∆ήµαρχος     
 
 
 

1. Τώρος Αθανάσιος  

2. Κολοβέντζος Παναγιώτης  

3. Πλούµπης Κωνσταντίνος  

4. ∆ουδέσης ∆ηµήτριος  

5. Μπέκας ∆ηµήτριος  

6. Αδάµ Μελέτιος  

7. Γραµµατικός Μελέτιος  

8. Μεϊντάνης Ιωάννης  
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∆ΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

9. Φλώρου Καλοµοίρα  

10. Σαµπάνης Γεώργιος  

11. Ρόκας Περικλής 

12. Λινάρδος Ιωάννης 

13. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 

14. Βασιλείου Μάριος  

15. Κανάκης Σπυρίδων 

16. Κριεκούκη Ιωάννα 

17. Γιάννου Γεώργιος  

18. Κυδώνης Αθανάσιος  

19. Σαββίδου- Καραµπίνη Πολυτίµη 

20. Μαρούγκα Μαρία   

21. Κώνστας Ευάγγελος  

22. Πανωλιάσκος Αθανάσιος 

23. Κώνστα Αγλαΐα  

24. Μαρούγκας Μελέτιος  

25. Μονοχολιάς Μιχάλης *  
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της υπ’ αριθµ.  8/  2011 

Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 

Αρ. Αποφ. 68 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Λήψη απόφασης για την έγκριση ή µη του κανονισµού λειτουργίας και της συγκρότησης της Επιτροπής Τουρι-
στικής Ανάπτυξης & Προβολής του ∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας. 
 

Στη Μάνδρα ,σήµερα στις 30 του µήνα Μαρτίου   του έτους 2011  ηµέρα της εβδοµάδας Τετάρτη  και ώρα  

19.30 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου συνήλθε σε συνεδρίαση δηµόσια ,στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτι-

κού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μάνδρας ,  ύστερα από την µε  αριθµ. πρωτ. 4174/24.3.2011   έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου , που επιδόθηκε νόµιµα, µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν 3852/10  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο µελών 27 παραβρέθηκαν παρόντα  
26 δηλαδή: 

 
Παρόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

 

1. Τσάµος Παναγιώτης Πρόεδρος 

2. Τώρος Αθανάσιος   

3. Κολοβέντζος Παναγιώτης  

4. Πλούµπης Κωνσταντίνος  

5. ∆ουδέσης ∆ηµήτριος  

6. Μπέκας ∆ηµήτριος  

7. Αδάµ Μελέτιος  

8. Γραµµατικός Μελέτιος  

9. Μεϊντάνης Ιωάννης  

10. Φλώρου Καλοµοίρα  

11. Σαµπάνης Γεώργιος  

12. Ρόκας Περικλής 

13. Λινάρδος Ιωάννης 

14. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 

15. Βασιλείου Μάριος  

16. Κανάκης Σπυρίδων 

17. Κριεκούκη Ιωάννα  

18. Γιάννου Γεώργιος  

19. Κυδώνης Αθανάσιος 

20.  Σαββίδου-Καραµπίνη Πολυτίµη   

21. Μαρούγκα Μαρία   

22. Κώνστας Ευάγγελος  

23. Πανωλιάσκος Αθανάσιος    

24. Κώνστα Αγλαΐα  

25. Μαρούγκας Μελέτιος  

26. Μονοχολιάς Μιχαήλ * 

27.  

 

 

 

Απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
1. Λιώρης Αθανάσιος  

2. . 

3. . 

4. . 

 

* Ο ∆Σ Μονοχολιάς Μιχαήλ προσήλθε κατά  τη συζήτηση  του 1ου τακτικού θέµατος της ηµερήσιας διάταξης (είχε προηγηθεί η 

συζήτηση και ψηφοφορία του 1ου έκτακτου θέµατος)  
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Ο πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε παρόντα  και   το ∆ήµαρχο κο ∆ρίκο Γεώργιο και εισηγούµενος το 
10ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης έκθεσε ότι:  

 

Με της  παρ.1 και 2 του άρθρου 70 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι: 

«1.Το δηµοτικό συµβούλιο µε τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας του µπορεί να συγκροτεί 

επιτροπές για την επεξεργασία και εισήγηση θεµάτων της αρµοδιότητάς του. Ειδικότερα στους 

τουριστικούς δήµους συγκροτείται επιτροπή για την επεξεργασία και εισήγηση στο δηµοτικό 

συµβούλιο θεµάτων τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του δήµου. 

 

2.Στις επιτροπές προεδρεύει δηµοτικός σύµβουλος που ορίζεται µε την απόφαση της συγκρότη-

σης. Σε αυτές µετέχουν σύµβουλοι που προτείνονται από όλες τις δηµοτικές παρατάξεις του δη-

µοτικού συµβουλίου, υπάλληλοι της αρµόδιας διεύθυνσης του δήµου, καθώς και ιδιώτες εµπει-

ρογνώµονες στα θέµατα της επιτροπής και εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων της περιοχής.»  

 
Ο ∆ήµος Μάνδρας - Ειδυλλίας έχει ανακηρυχτεί ως τουριστικός ∆ήµος σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του Π.∆. 899/76 (ΦΕΚ 329/1976 τεύχος Α), έτσι όπως συµπληρώθηκε µε τις διατάξεις του Π.∆. 

664/77 (ΦΕΚ 222/77 τεύχος Α). 

 
Οι υπηρεσίες του ∆ήµου ακολουθώντας τις οδηγίες του ΥΠ.ΕΣ.Α.& Η.∆. συνέταξαν σχέδιο κανο-

νισµού λειτουργίας της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης, το οποίο έχει ως εξής. 

 
Άρθρο 1.  

Ιστορικά και Πολιτιστικά Στοιχεία ∆ήµου Μάνδρας - Ειδυλλίας 
 
Ο ∆ήµος Μάνδρας - Ειδυλλίας είναι δήµος της περιφέρειας Αττικής που συστάθηκε µε το 
Πρόγραµµα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήµων Μάνδρας, Βιλίων, 
Ερυθρών και της κοινότητας Οινόης. Η έκταση του νέου ∆ήµου είναι 426.26 τ.χλµ και ο πληθυ-
σµός του 20.098 κάτοικοι σύµφωνα µε την απογραφή του 2001. Έδρα του δήµου είναι η 
Μάνδρα. 
 
Η Μάνδρα είναι η πιο εκτεταµένη πόλη της ∆υτικής Αττικής (206.000 στρέµµατα) . Βρίσκεται 
µεταξύ Ελευσίνας, Μεγάρων, Βιλίων, Ερυθρών και Οινόης µε πρόσβαση από την παλιά εθνική 
οδό Αθηνών - Θήβας. 
Στα όρια της περιοχής της πόλης αναφέρεται από τον περιηγητή Παυσανία η αρχαία πόλη Ελευ-
θεραί, ερείπια της οποίας διασώζονται µέχρι σήµερα. Το 1815 ο Γάλλος ποιητής Πούκεβιλ γράφει 
για τη «Μάνδρα, το χωριό του Κιθαιρώνα», στο έργο του «Ταξίδι στην Ελλάδα». Κοιτίδα των 
κατοίκων της Μάνδρας υπήρξαν τα Κούνδουρα, τα οποία διαδραµάτισαν σηµαντικό ρόλο στους 
εθνικοαπελευθερωτικούς αγώνες, κάηκαν τρεις φορές από τους Τούρκους και ανέδειξαν ήρωες 
όπως ο οπλαρχηγός του ’21 Ζερβονικόλας και ο Ευάγγελος Κοροπούλης που πολέµησε επί σειρά 
ετών στο πλευρό του Παύλου Μελά. 
Η Μάνδρα µε πληθυσµό 12.756 κατοίκους κατά την απογραφή του 2001, αποτελεί σήµερα µία 
 σύγχρονη, δυναµικά αναπτυσσόµενη πόλη. Στα όρια του βρίσκονται εγκατεστηµένες πολλές 
βιοµηχανίες και βιοτεχνίες στις οποίες απασχολείται το µεγαλύτερο µέρος των κατοίκων. 
Η Μάνδρα είναι γνωστή και για τα προϊόντα της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής της.  
Ιστορικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι Μονές Γοργοεπηκόου και Οσίου Μελετίου, η εκκλησία των 
Αγίων Ταξιαρχών που χρονολογείται γύρω στα 1860 µ.Χ., το ηρώο των πενήντα εκτελεσθέντων 
πατριωτών της κατοχής στην Αγία Σωτήρα και το εξωκλήσι του Αγίου Βλασίου, προστάτη των 
τσοµπάνηδων στη θέση Καµάρι. 
Στη Μάνδρα λειτουργεί τµήµα παραγωγής και διάθεσης παραδοσιακών στολών και υφαντών. 
Κάθε Σεπτέµβρη πραγµατοποιούνται σειρά πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων µε τίτλο 
«Ζερβονικόλεια», προς τιµήν του ήρωα οπλαρχηγού Νικολάου Ρόκα. Ο Ν. Ρόκας γεννήθηκε στα 
Κούντουρα το 1780 και επειδή ήταν αριστερόχειρας οι Κρητικοί συµπολεµιστές του τον ονόµα-
ζαν Ζερβονικόλα, όνοµα µε το οποίο έγινε γνωστός και αναφέρεται στην ιστορία της επανάστα-
σης του 1821. Η πόλη της Μάνδρας τιµώντας τον ατρόµητο πολεµιστή έστησε στην κεντρική 
πλατεία της πόλης το άγαλµα του το 1982. 
Βόρεια της Οινόης, στη νοτιοανατολική πλευρά της Πάστρας και σε υψόµετρο 520 µέτρων βρί-
σκεται το γυναικείο µοναστήρι του Οσίου Μελέτιου που πιθανότατα ιδρύθηκε τον 11ο αιώνα στη 
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θέση παλαιότερου µοναστηριού. Ο Όσιος Μελέτιος αποτελούσε για τους κατοίκους της περιοχής 
προστάτη και θαυµατουργό. Το µοναστήρι διαλύθηκε το 1833, ανασυγκροτήθηκε το 1948 και 
από το 1949 λειτουργεί ξανά ως γυναικεία µονή. Το ονοµαστό καθολικό της µονής ανήκει στον 
τύπο του σύνθετου σταυροειδούς ναού µε τέσσερις κίονες. 
 
Τα Βίλια (παλαιότερα Ειδύλια) είναι κωµόπολη της ∆υτικής Αττικής, οικοδοµηµένη στην πλαγιά 
του Κιθαιρώνος, σε υψόµετρο 600 µέτρων. Γεωγραφικά εντάσσεται στη Μεγαρίδα, ενώ η έκτασή 
της απλώνεται µέχρι το Πόρτο Γερµενό, την Ψάθα και το Αλεποχώρι στα δυτικά, στις ακτές της 
Αλκυονίδος. Εµφανίζει πληθυσµό 3.215 κατοίκων, µε µια πυκνότητα δόµησης 22 κατοίκων/χµ2. 
Η περιοχή στηρίζεται στη γεωργία, την κτηνοτροφία, τη µελισσοκοµία, την αλιεία και τη ρητινο-
καλλιέργεια, ενώ διαθέτει γραφικά τουριστικά θέρετρα. 
Νοτιοδυτικά συνορεύει µε τα Μέγαρα, βορειοανατολικά µε τις Ερυθρές, ανατολικά µε την Οινόη 
και νοτιοανατολικά µε τη Μάνδρα. Προς βορρά συνορεύει µε τις Πλαταιές και λοιπά χωριά της 
Βοιωτίας. Καθίσταται προσβάσιµη µέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών-Θηβών. 
Σύµφωνα µε την τοπική λαϊκή παράδοση, οι πρώτοι κάτοικοι ζούσαν στο Παλαιοχώρι και απή-
χθησαν από πειρατές που τους µετέφεραν στην Ιταλία για να τους πουλήσουν ως δούλους. Από 
το Παλαιοχώρι διασώζονται σήµερα ερείπια, καθώς και το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου. Οι κά-
τοικοι που διέφυγαν της αρπαγής οργάνωσαν το 13ο αιώνα µ.Χ. έναν οικισµό παραδίπλα. 
Κατά την τουρκοκρατία, η περιοχή αποτελούσε έκταση του ∆ερβενίου στη Μεγαρίδα, το οποίο 
διαφέντευε ο Πασάς. Οι Βιλιώτες έδωσαν το παρών στην επενάσταση του 1821, προσφέροντας 
τη βοήθειά τους κατά την πολιορκία της Κορίνθου, της Θήβας, της Χαλκίδος, της Λιβαδειάς, αλ-
λά και στην Ακρόπολη των Αθηνών. 
Στην κωµόπολη ο επισκέπτης συναντά πολλά κειµήλια της βυζαντινής και χριστιανικής περιόδου. 
Ορισµένα από αυτά είναι ο Ιερός Ναός της Μεταµορφώσεως, ο οποίος χρονολογείται στο 1893, 
κατασκευής του αρχιτέκτονος Ερνέστο Τσίλερ, ο Ναός των Παµµεγίστων Ταξιαρχών του 1637, η 
εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, η Παναγιά της Γκούρας στο Λεστόρι, ο Ναός Κοιµήσεως της Θεο-
τόκου του 14ου αιώνα µ.Χ και πολλοί άλλοι. 
Στον οικισµό του Πόρτο Γερµενό διασώζονται τα τείχη των αρχαίων Αιγοσθενών, σηµαντικό λι-
µάνι και οχυρό προς τον Κορινθιακό Κόλπο, όπου λατρευόταν ο µάντης και θεραπευτής 
Μελάµπους. 
Η έδρα των Βιλίων βρίσκεται µόλις µερικά χιλιόµετρα από το επίνειό της, το Πόρτο Γερµενό, σε 
ένα γραφικό κολπίσκο κάτω από τις πλαγιές του Κιθαιρώνος. 
 
Οι Ερυθρές (παλαιότερα Κριεκούκι) βρίσκονται στα βορειοδυτικά του νοµού, χτισµένες σε υψό-
µετρο 390 µέτρων στις ανατολικές πλαγιές του Κιθαιρώνα και έχουν συνολικό πληθυσµό 3.326 
κατοίκων. 
Οι Ερυθρές οφείλουν το όνοµά τους στην αρχαία βοιωτική πόλη των Ερυθρών που βρισκόταν 
στην ίδια περιοχή. Το σηµερινό χωριό δηµιουργήθηκε τον 15ο αιώνα από Αρβανίτες που εγκα-
ταστάθηκαν στην περιοχή και σε αυτούς οφείλει την ονοµασία του, Κριεκούκι (σηµαίνει κόκκινο 
κεφάλι). Το χωριό µετονοµάστηκε από Κριεκούκι σε Ερυθρές τη δεκαετία του 1950. 
Οι Ερυθρές αναφέρονται για πρώτη φορά από τον Όµηρο στον κατάλογο των Νεών ως µία από 
τις Βοιωτικές πόλεις που συµµετείχαν στον Τρωικό πόλεµο. Ο Στράβων αναφέρει πως άποικοι 
από τις Ερυθρές ίδρυσαν την Ιωνική αποικία Ερυθρές στα παράλια της Μικράς Ασίας, απέναντι 
από την Χίο. Οι Ερυθρές βρίσκονταν κοντά στα σύνορα της αρχαίας Βοιωτίας µε την αρχαία Α-
θήνα. Μετά τους Περσικούς πολέµους για µία µεγάλη χρονική περίοδο άνηκαν στους Αθηναίους. 
Οι Ερυθρές φαίνεται να παρήκµασαν κατά την Ρωµαϊκή εποχή. Ο περιηγητής Παυσανίας αναφέ-
ρει πως περνώντας από τις Ερυθρές συνάντησε µόνο ερείπια της αρχαίας πόλης. Οι κάτοικοι των 
Ερυθρών συµµετείχαν στον απελευθερωτικό αγώνα της Ελλάδας.  
 
Η Οινόη Αττικής στην αρχαιότητα αποτελούσε τόπο δράσης των Φρυκτωρών για τη µετάδοση 
σηµάτων καπνού. Σήµερα είναι ορεινή κοινότητα στις ράχες του Κιθαιρώνα, στο βορειοδυτικό 
άκρο της Αττικής. Απέχει 45 χιλιόµετρα από την Αθήνα, στην παλαιά διαδροµή προς τη Θήβα. 
Σύµφωνα µε την απογραφή του 2001 είχε 764 κατοίκους, ενώ τα καλοκαίρια ο πληθυσµός αυ-
ξάνεται. Οι µόνιµοι κάτοικοι ασχολούνται κυρίως µε τη γεωργία, όπως και στα γειτονικά χωριά 
της Βοιωτίας. Ο οικισµός ονοµαζόταν Μάζι µέχρι το 1919 οπότε µετονοµάστηκε σε Οινόη. 
Η ονοµασία «Οινόη» προέρχεται από τη λέξη «οίνος» που σηµαίνει «κρασί», καθώς η περιοχή 
έχει παράδοση στην παρασκευή εκλεκτού κρασιού στις εύφορες κοιλάδες του Κιθαιρώνα. 
Στην Οινόη εορτάζεται ανήµερα του Αγίου Πνεύµατος τον Ιούνιο το πανηγύρι της Αγίας Τριάδος, 
ενώ τον Αύγουστο η γιορτή του Κρασιού. Το δεκαπενταύγουστο στήνεται λαϊκός εορτασµός από 
τον Εξωραϊστικό Σύλλογο Παναγίτσας Μαρίζας στο ξωκλήσι της Παναγίας, ενώ στις 26 Οκτωβρί-
ου τιµά τον Άγιο ∆ηµήτριο στην παλαιά εκκλησία του προστάτη του χωριού. 
 
 

Άρθρο 2. 
Συγκρότηση - Σύνθεση της επιτροπής τουριστικής ανάπτυξης 
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1. Στο ∆ήµο Μάνδρας Ειδυλλίας συγκροτήθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθ.70 του 
Ν.3852/10 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρό-
γραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α'87/1.6.2010), επιτροπή τουριστικής ανάπτυξης, ως συµβουλευτι-
κό όργανο του δήµου για την επεξεργασία και εισήγηση στο δηµοτικό συµβούλιο θεµάτων που 
σχετίζονται µε την ανάπτυξη του τουρισµού και την προβολή του δήµου. 
2. Η διάρκεια της θητείας της επιτροπής, που συστήνεται µε την παραπάνω απόφαση, ακο-
λουθεί την διάρκεια της θητείας της οικονοµικής επιτροπής. 
3. Η επιτροπή αποτελείται από 20 µέλη, τα οποία ορίζονται µε απόφαση του δηµοτικού 
συµβουλίου. Εξ αυτών, τα 7 µέλη είναι µέλη του δηµοτικού συµβουλίου, τα 2 είναι υπάλληλοι 
του δήµου και τα υπόλοιπα  µέλη είναι ιδιώτες εµπειρογνώµονες στα θέµατα της επιτροπής και 
εκπρόσωποι φορέων της τοπικής κοινωνίας Καθήκοντα προέδρου της επιτροπής ασκεί ο δηµοτι-
κός σύµβουλος, που ορίζεται µε την απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου περί ορισµού των µε-
λών της επιτροπής. ∆εν αποτελεί ασυµβίβαστο η ιδιότητα του προέδρου της επιτροπής τουριστι-
κής ανάπτυξης µε αυτή του αντιδηµάρχου ή προέδρου άλλης επιτροπής του δήµου. 
4. Οι φορείς της τοπικής κοινωνίας, οι οποίοι εκπροσωπούνται στην επιτροπή, πρέπει να 
έχουν την έδρα τους ή να διαθέτουν παράρτηµα εντός των διοικητικών ορίων του δήµου και να 
έχουν δραστηριότητες σχετικές µε τον τουρισµό. 
5. Η συµµετοχή στην επιτροπή είναι εθελοντική και άµισθη. Στα µέλη της επιτροπής καταβάλλο-
νται έξοδα κίνησης και ηµερήσιας αποζηµίωσης για τυχόν µετακίνηση τους στο εσωτερικό ή στο 
εξωτερικό για τις ανάγκες του έργου της 
επιτροπής, το ύψος των οποίων καθορίζεται σύµφωνα µε την ισχύουσα κάθε φορά νοµοθεσία 
για τις εκτός έδρας µετακινήσεις των δηµοσίων υπαλλήλων. 
6. Ο ορισµός των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών µεταξύ των µελών του δηµοτικού συµ-
βουλίου γίνεται ως εξής: 
Με την απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου ορίζονται τα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη της 
επιτροπής, που αντιστοιχούν στις κατηγορίες των δηµοτικών συµβούλων, υπαλλήλων και ιδιω-
τών και καθορίζεται/ονται ο / οι φορέας/εις της τοπικής κοινωνίας που θα συµµετέχουν µε εκ-
πρόσωπό τους στην επιτροπή. Από τα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη που είναι δηµοτικοί 
σύµβουλοι τα 5 µέλη προτείνονται από την πλειοψηφία και τα 2 µέλη προτείνονται από το σύνο-
λο των παρατάξεων της µειοψηφίας. Οι υπάλληλοι, των σχετικών µε το αντικείµενο της επιτρο-
πής διευθύνσεων του δήµου, που συµµετέχουν ως µέλη της επιτροπής, ορίζονται µε απόφαση 
του δηµάρχου. Οι ιδιώτες µε αντίστοιχη εµπειρία στα θέµατα της επιτροπής ορίζονται µε απόφα-
ση του δηµοτικού συµβουλίου, µετά από πρόταση του δηµάρχου. Οι φορείς, οι οποίοι καθορίζο-
νται µε την απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου ότι θα συµµετέχουν δια των εκπροσώπων τους 
στην επιτροπή, καλούνται εγγράφως, από τον πρόεδρο του δηµοτικού συµβουλίου, να ορίσουν 
εντός εύλογης προθεσµίας τους εκπροσώπούς τους στην επιτροπή και τα αναπληρωµατικά µέλη. 
Σε περίπτωση όπου οι φορείς δεν προβούν, εντός της τασσόµενης µε την πρόσκληση προθεσµί-
ας, στον ορισµό των εκπροσώπων τους, αυτοί ορίζονται από το δηµοτικό συµβούλιο. 
 

Άρθρο 3. 
Έργο – Αρµοδιότητες 

1. Το έργο της επιτροπής, όπως ρητά προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθ. 70 του Ν.3852/10, 
είναι συµβουλευτικό, για την επεξεργασία και εισήγηση στο δηµοτικό συµβούλιο θεµάτων που 
σχετίζονται µε την ανάπτυξη του τουρισµού και την προβολή του δήµου και έχει, µεταξύ άλλων, 
τις εξής αρµοδιότητες: 
α. Τον προγραµµατισµό και τη χάραξη της τουριστικής πολιτικής, το σχεδιασµό 
της τουριστικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής του δήµου και 
την διαµόρφωση και προώθηση των αναγκαίων ρυθµίσεων και των απαιτούµενων 
µέτρων εφαρµογής. 
β. Εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο τα αναγκαία µέτρα για την εύρυθµη και αποτελεσµατική 
λειτουργία του τουριστικού τοµέα και παρακολουθεί την απόδοσή του, ώστε να ενηµερώνει σχε-
τικά το δηµοτικό συµβούλιο. 
γ. Προτείνει προς το δηµοτικό συµβούλιο της κατευθύνσεις για τη µελέτη και κατάρτιση προ-
γραµµάτων τουριστικής υποδοµής και ανάπτυξης του δήµου. 
5. Προτείνει τις αναγκαίες ενέργειες για την προώθηση και λήψη µέτρων για την προσέλκυση 
ιδιωτικών κεφαλαίων στον τοµέα του τουρισµού. 
δ. Συνεργάζεται µε τους συναρµόδιους επαγγελµατικούς φορείς της τοπικής κοινωνίας για την 
εναρµόνιση των πολιτικών τους και το συντονισµό των δράσεων, µε σκοπό την υποβοήθηση της 
τουριστικής ανάπτυξης και τη βελτίωση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας του τουρι-
σµού του δήµου. 
ε. Συµµετέχει διά του προέδρου της και άλλων µελών που θα ορίζει κάθε φορά µε απόφαση της, 
στις εκπροσωπήσεις του δήµου σε τοπικές, πανελλαδικές ή διεθνείς εκθέσεις που διοργανώνο-
νται µε θέµα τον τουρισµό, για την προβολή του δήµου και την προώθηση των τοπικών τουρι-
στικών προϊόντων. 
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στ. Σχεδιάζει και προτείνει στο δηµοτικό συµβούλιο διαφηµιστικά προγράµµατα και γενικά ενέρ-
γειες, που αφορούν την τουριστική προβολή και διαφήµιση του δήµου στο εσωτερικό και εξωτε-
ρικό, ιδίως µε συµµετοχή σε εκθέσεις, ή διαφηµίσεις σε µέσα µαζικής ενηµέρωσης ή καταχωρή-
σεις σε έντυπα ή εκδόσεις τους ως και µε οποιονδήποτε άλλον τρόπο 
ζ. Το σχεδιασµό της πολιτικής για την υποβοήθηση της ποιοτικής αναβάθµισης των τουριστικών 
υπηρεσιών του δήµου και ιδίως, η αξιολόγηση των παρεχόµενων υπηρεσιών και τη σύνταξη 
προτάσεων και διατύπωση γνώµης για την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων από το δηµοτικό 
συµβούλιο για τον καθορισµό του περιεχοµένου της διαδικασίας ελέγχου των τουριστικών επι-
χειρήσεων, την τήρηση της καθαριότητας, ευταξίας και ευπρεπούς εµφάνισης όλων των σηµείων 
του δήµου, που έχουν σχέση µε τον τουρισµό και την εισήγηση στο δηµοτικό συµβούλιο για τη 
λήψη µέτρων πραγµατοποίησης των σκοπών αυτών. Ως προς τις κανονιστικές αποφάσεις, η εν 
λόγω αρµοδιότητα ασκείται µε την επιφύλαξη των κατά το νόµο αρµοδιοτήτων άλλων οργάνων 
του δήµου και ιδίως της επιτροπής ποιότητας ζωής. 
3. Πέραν των ανωτέρω θεµάτων για τα οποία είναι αρµόδια η επιτροπή, αυτή εξετάζει και 
αποφασίζει επί θεµάτων που παραπέµπονται σε αυτή, µετά την εγγραφή τους στην ηµερήσια 
διάταξη συνεδρίασης του δηµοτικού συµβουλίου, µετά από απόφαση του η οποία λαµβάνεται µε 
πρόταση του δηµάρχου, κατά τις διατάξεις της παρ.4 του άρθ. 70 του Ν.3852/10. Με την από-
φαση αυτή καθορίζεται και η προθεσµία εντός της οποίας η επιτροπή υποχρεούται να υποβάλει 
σχετική µελέτη ή εισήγηση. 
4. Επίσης, πλην των ανωτέρω, ο πρόεδρος του δηµοτικού συµβουλίου, δύναται να παρα-
πέµπει στην επιτροπή οποιοδήποτε άλλο θέµα και πριν την εγγραφή του στην ηµερήσια διάταξη 
συνεδρίασης του δηµοτικού συµβουλίου. 
5. Συµµετέχει, µε εκπρόσωπο ή εκπροσώπους της, στις συνεδριάσεις του δηµοτικού συµ-
βουλίου κάθε φορά που συζητείται θέµα σχετικό µε το αντικείµενο της. Ο πρόεδρος του δηµοτι-
κού συµβουλίου υποχρεούται να στέλνει την πρόσκληση και την ηµερήσια διάταξη στα µέλη της 
επιτροπής, σύµφωνα µε την διαδικασία που προβλέπεται για τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου 
στον Κανονισµό Λειτουργίας αυτού, όποτε συζητείται θέµα σχετικό µε τον τουρισµό και την 
προβολή του δήµου. 
 
 

Άρθρο 4. 
Σύγκληση της επιτροπής τουριστικής ανάπτυξης 

 
1. Η επιτροπή συνεδριάζει δηµόσια, µετά από πρόσκληση του προέδρου της: 
α) µια φορά το µήνα, 
β) όποτε το ζητήσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθµού των µελών της µε 
γραπτή αίτηση, όπου αναφέρονται τα προς συζήτηση θέµατα και τα µέλη της επιτροπής, που 
υπέβαλλαν την αίτηση και εισηγούνται τα θέµατα, 
γ) όποτε υπάρχουν κατεπείγουσες περιπτώσεις, οι οποίες δικαιολογούν την άµεση σύγκληση της 
επιτροπής ή παραπέµπεται σε αυτή θέµα του δηµοτικού συµβουλίου προς διατύπωση γνώµης. 
2. Η πρόσκληση κοινοποιείται στα µέλη της επιτροπής (τακτικά και αναπληρωµατικά) µε 
έντυπο, ηλεκτρονικό ή κάθε άλλο πρόσφορο µέσο, τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες πριν τη συνεδρί-
αση. Περιλαµβάνει την ηµερήσια διάταξη, τον τόπο, την ηµεροµηνία και την ώρα της συνεδρία-
σης και συνοδεύεται από εισηγήσεις επί των υπό συζήτηση θεµάτων, σύµφωνα µε το άρθρο 7 
του παρόντος κανονισµού. Η πρόσκληση δηµοσιεύεται επίσης στην ιστοσελίδα του δήµου. 
3. Στις κατεπείγουσες περιπτώσεις η πρόσκληση µπορεί να γνωστοποιηθεί ή να επιδοθεί 
την ηµέρα της συνεδρίασης και αναφέρει τον λόγο της συνεδρίασης. Πριν από τη συζήτηση, η 
επιτροπή αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεµάτων. 
4. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος τακτικού µέλους για την συµµετοχή του σε προ-
γραµµατισµένη συνεδρίαση, οφείλει να ενηµερώσει έγκαιρα τον πρόεδρο της επιτροπής, προκει-
µένου να προσκληθεί και να συµµετάσχει το αναπληρωµατικό µέλος. 
5. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής καλούνται, χωρίς δικαίωµα ψήφου και ο δήµαρχος, ο 
πρόεδρος του δηµοτικού συµβουλίου, ο αρµόδιος αντιδήµαρχος και οι κατά περίπτωση αρµόδιοι 
υπάλληλοι του δήµου καθώς και - εφόσον κρίνεται αναγκαίο από τον πρόεδρο της επιτροπής, οι 
κατά περίπτωση εκπρόσωποι αρµόδιων τοπικών φορέων, που θα µπορούσαν λόγω εµπειρίας ή 
ειδικότητας στην επίλυση συγκεκριµένου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.. 
 
 

Άρθρο 5. 
Τόπος συνεδρίασης - Απαρτία - ∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις µελών - 

Ακροατήριο 
1. Οι συνεδριάσεις της επιτροπής είναι δηµόσιες και πραγµατοποιούνται στο κτίριο του ∆ηµοτι-
κού Καταστήµατος Βιλίων  που βρίσκεται εντός των ορίων του δήµου. Η επιτροπή δύναται να 
τροποποιεί τον τόπο συνεδρίασής της . 
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2. Η επιτροπή µπορεί µε την πλειοψηφία του συνόλου των µελών της ή µε απόφαση του δηµοτι-
κού συµβουλίου, να συνεδριάζει µόνιµα ή κατά περίπτωση σε άλλο κατάλληλο οίκηµα της έδρας 
του δήµου. 
3. Η επιτροπή συνεδριάζει νόµιµα εφόσον έχει απαρτία. Προϋπόθεση της απαρτίας είναι να έ-
χουν κληθεί νόµιµα, έγκαιρα και κανονικά όλα τα µέλη του οργάνου για να µετάσχουν στη συ-
νεδρίαση. Η έλλειψη ή η µη έγκαιρη κλήση θεραπεύονται µόνον µε την προσέλευση και τη συµ-
µετοχή στη συνεδρίαση του µη κληθέντος. 
4. Η επιτροπή έχει απαρτία όταν τα παρόντα είναι περισσότερα από τα απόντα µέλη της.. 
Αν κάποιο µέλος της επιτροπής προσέλθει και αποχωρήσει κατά την διάρκεια της συνεδρίασης 
θεωρείται παρών έως το τέλος της συνεδρίασης.. 
5. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαµβάνεται την αµέσως επόµενη 
εργάσιµη ηµέρα, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία. 
6. Ο πρόεδρος της επιτροπής κηρύσσει την έναρξη και την λήξη των εργασιών της, τις ο-
ποίες και διευθύνει, φροντίζοντας να λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την οµαλή διεξαγω-
γή της. Έχει επίσης την ευθύνη τήρησης των πρακτικών των συνεδριάσεων. Η αδικαιολόγητη 
παράλειψη του προέδρου να συγκαλέσει για δύο (2) συνεχόµενες φορές την επιτροπή αποτελεί 
σοβαρή παράλειψη καθήκοντος. 
7. Τα µέλη της επιτροπής οφείλουν να συµβάλλουν στην επιτυχία του σκοπού της επιτρο-
πής και να µετέχουν τόσο στις συνεδριάσεις της επιτροπής, όσο και στις διαδικασίες που προη-
γούνται αυτής. Στις συνεδριάσεις οφείλουν να προσέρχονται κατά την προκαθορισµένη ώρα, 
εάν δε προσέλθουν καθυστερηµένα, ειδοποιούν τον πρόεδρο, αναγγέλλεται η προσέλευσή τους 
και καταχωρείται στα πρακτικά. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας τακτικού µέλους από 
τρεις (3) συνεδριάσεις της επιτροπής ενηµερώνεται το δηµοτικό συµβούλιο, το οποίοι προβαίνει 
στην αντικατάστασή του, µε την διαδικασία που περιγράφεται στο άρθ. 2 του παρόντος κανονι-
σµού, ανάλογα µε την κατηγορία ως εκπρόσωπος της οποίας συµµετέχει στην επιτροπή το συ-
γκεκριµένο µέλος 
8. Τα µέλη της επιτροπής οφείλουν να συµπεριφέρονται µε σεβασµό και ευπρέπεια στην 
διάρκεια των συνεδριάσεων και δεν επιτρέπεται να εκτρέπονται σε ύβρεις ή καταφρονητικές εκ-
δηλώσεις. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο πρόεδρος καλεί τον εκτρεπόµενο να ανακαλέσει και, σε πε-
ρίπτωση άρνησής του, του αφαιρεί τον λόγο. Σε περίπτωση διασάλευσης της τάξης κατά τη συ-
νεδρίαση ο πρόεδρος µπορεί να προχωρήσει ακόµη και σε αποβολή µελών της επιτροπής από 
την συνεδρίαση. 
9. Τα µέλη έχουν το δικαίωµα της κατά συνείδηση γνώµης και ψήφου. ∆ικαιούνται επίσης 
πρόσβασης στα πρακτικά και τα υλικά των προηγούµενων συνεδριάσεων. 
10. Ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα των µελών της επιτροπής ισχύουν αντίστοι-
χα οι κανόνες του Κανονισµού Λειτουργίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
11. Κατά την διάρκεια των συνεδριάσεων της επιτροπής, οι παρευρισκόµενοι στο ακροατή-
ριο δεν επιτρέπεται να συνοµιλούν, να επιδοκιµάζουν ή αποδοκιµάζουν τα λεγόµενα και γενικά 
να δυσχεραίνουν ή να παρακωλύουν τις εργασίες της. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο πρόεδρος µπο-
ρεί κατόπιν συστάσεως να αποβάλλει οποιονδήποτε διαταράσσει ή παρακωλύει την συνεδρίαση ή 
ακόµη και να διατάξει την εκκένωση της αίθουσας από το ακροατήριο ή την διακοπή της συνε-
δρίασης. 
 

Άρθρο 6. 
∆ιαδικασία λειτουργίας -Λήψη αποφάσεων 

1. Η επιτροπή επεξεργάζεται εισηγήσεις, γνωµοδοτήσεις και τα λοιπά θέµατα της αρµοδιό-
τητας της, σύµφωνα µε το άρθ.3 του παρόντος. οι οποίες είτε αποτελούν πρωτοβουλία της ίδιας 
της επιτροπής στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της και του σκοπού για τον οποίο έχει συσταθεί 
είτε διαβιβάζονται απ' ευθείας από το δηµοτικό συµβούλιο και την δηµοτική αρχή, ως σχέδια 
προς εξέταση και διερεύνηση. 
2. Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώµη της µετά από σχετική εισήγηση µέλους της ή µέλους 
του δηµοτικού συµβουλίου ή του αρµοδίου αντιδηµάρχου και συζήτηση µεταξύ των µελών της, 
τα οποία τάσσονται υπέρ µίας ή άλλης διαµορφωθείσας εισήγησης συνολικά και τοποθετούνται 
υπέρ ή κατά των προταθέντων τροποποιήσεων ή προσθηκών. 
3. Η διαµόρφωση της τελικής θέσης - γνωµοδότησης της επιτροπής γίνεται µε φανερή ψη-
φοφορία για κάθε θέµα ξεχωριστά, κατά την οποία καλούνται τα µέλη της ονοµαστικά και τάσ-
σονται υπέρ ή κατά. Γνωµοδοτήσεις ή άλλες αποφάσεις της επιτροπής, που λαµβάνονται µε µυ-
στική ψηφοφορία όπου δεν το επιτάσσει ο νόµος, είναι άκυρες. 
4. Τα µέλη της επιτροπής έχουν το δικαίωµα να θέσουν ζήτηµα διαδικασίας, εάν πιστεύουν 
ότι υπάρχει ζήτηµα πληρότητας ή ακρίβειας των στοιχείων που παρουσιάζονται στην επιτροπή ή 
εάν, κατά την γνώµη τους, παραβιάζεται ο κανονισµός λειτουργίας από τον πρόεδρο ή άλλο µέ-
λος της επιτροπής. Επ' αυτού καλείται να αποφανθεί η ίδια η επιτροπή, αµελλητί και χωρίς εκτε-
ταµένες αγορεύσεις. 
5. Για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις ισχύουν κατά περίπτωση εφαρµόζονται αναλογικά οι 
διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος Κανονισµού Λειτουργίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
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Άρθρο 7. 
Πρακτικά συνεδριάσεων - ∆ηµοσιότητα αποφάσεων - ∆ιοικητική υποστήριξη επιτροπής 
1. Στη συνεδρίαση της επιτροπής, όπως και στην περίπτωση µαταίωσής της, τηρούνται 
πρακτικά. Στα πρακτικά καταχωρούνται οι συζητήσεις, οι γνώµες που διατυπώνονται, οι ψηφο-
φορίες, οι αποφάσεις και οι µειοψηφούσες θέσεις για κάθε θέµα. 
2. Τα πρακτικά τηρούνται συνοπτικά µε τη βοήθεια του δηµοτικού υπαλλήλου που ορίζεται 
για τον σκοπό αυτό ως "πρακτικογράφος". Στο τέλος της συνεδρίασης, τα συνοπτικά πρακτικά 
διαβάζονται και, κατόπιν τυχόν διορθώσεων, υπογράφονται από όλα τα µέλη που µετέχουν στη 
συνεδρίαση. Η άρνηση υπογραφής από µέλος της επιτροπής και η αιτία αυτής αναφέρονται στα 
πρακτικά, αφού προηγουµένως το αρνηθέν να υπογράψει µέλος καταθέσει εγγράφως τους λό-
γους της άρνησής του. Η µη υπογραφή των πρακτικών δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασης. 
Τα πρακτικά των συνεδριάσεων καταχωρούνται εντός τριών εργασίµων ηµερών. Είναι επίσης 
δυνατόν οι συνεδριάσεις της επιτροπής να καταγράφονται µε την βοήθεια συσκευής µαγνητο-
φώνησης ή βιντεοσκόπησης. Τα πρακτικά αναρτώνται, µε τη φροντίδα του προέδρου της, στην 
ιστοσελίδα του δήµου. 
3. Για την διοικητική υποστήριξη της επιτροπής ορίζεται ένας δηµοτικός υπάλληλος ως πρακτι-
κογράφος των συνεδριάσεων της. Ο δήµαρχος και το δηµοτικό συµβούλιο µεριµούν για την πα-
ροχή διοικητικής εξυπηρέτησης για τις ανάγκες του έργου της επιτροπής καθώς και για τεχνολο-
γικό εξοπλισµό και την διάθεση χώρου κατάλληλου για τις συνεδριάσεις της. 
 

Άρθρο 8 
Ισχύς - Τροποποίηση κανονισµού 

1. Η ισχύς του παρόντος κανονισµού αρχίζει από την ψήφισή του από το δηµοτικό συµ-
βούλιο. Στα θέµατα, που δεν ρυθµίζονται από αυτόν εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν. 
3852/2010, όπως ισχύει, οι αντίστοιχοι κανόνες του κανονισµού λειτουργίας του δηµοτικού 
συµβουλίου, οι διατάξεις του Ν.2690/99 (ΦΕΚ Α' 45/9.3.1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής 
∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις») καθώς και κάθε άλλη σχετική διάταξη. 
2. Η τροποποίηση του παρόντος κανονισµού γίνεται µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλί-
ου, που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του.  
 

Κατόπιν των παραπάνω καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ν’ αποφανθεί σχετικά. 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

Αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις της  παρ.1 και 2 του άρθρου 70 του Ν.3852/2010 και τις διατάξεις του Π.∆. 

899/76 (ΦΕΚ 329/1976 τεύχος Α), έτσι όπως συµπληρώθηκε µε τις διατάξεις του Π.∆. 664/77 (ΦΕΚ 222/77 τεύχος Α). 

 
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 
Με ψήφους 25 υπέρ (16 ∆Σ πλειοψηφίας)  και 1 λευκό (του ∆Σ Μονοχολιά Μιχάλη ο οποίος δήλωσε ότι ψηφίζει λευ-

κό επειδή είναι κατά του ν. 3852/2010)  

 

Α. Εγκρίνει τον  παραπάνω κανονισµό  λειτουργίας της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής του 
∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας.  
 
Β. Συγκροτεί την Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής του ∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας ως ακολού-
θως: 
• ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι: 

1. Γραµµατικός Μελέτιος, αντιδήµαρχος , πρόεδρος,   αναπληρώτρια η 

Φλώρου Καλοµοίρα, δηµοτική σύµβουλος 

2. Παπακωνσταντίνου Αγγελική , δηµοτική σύµβουλος ,µέλος, αναπληρωτής Κανάκης Σπυρίδων δη-

µοτικός σύµβουλος 

3. Ρόκας Περικλής, δηµοτικός σύµβουλος , µέλος, αναπληρωτής   

Βασιλείου Μάριος, δηµοτικός σύµβουλος  

4. Πλούµπης Κωνσταντίνος , αντιδήµαρχος, µέλος,  αναπληρωτής  Τώρος Αθανάσιος , αντιδή-

µαρχος   

5. Λινάρδος Ιωάννης , δηµοτικός σύµβουλος, µέλος , αναπληρωτής  Σαµπάνης Γεώργιος , δηµοτι-

κός σύµβουλος 

6. Σαββίδου – Καραµπίνη Πολυτίµη , δηµοτική σύµβουλος, µέλος,  αναπληρωτής  Κώνστας 

Ευάγγελος, δηµοτικός σύµβουλος 

7. Πανωλιάσκος Αθανάσιος, δηµοτικός σύµβουλος, µέλος , αναπληρώτρια Κώνστα Αγλαΐα, δηµοτι-

κή σύµβουλος 

• Υπάλληλοι του ∆ήµου  
1. Τριαντόπουλος Ιωάννης , δηµοτικός υπάλληλος, αναπληρώτρια  Μαρούγκα Μαρία , δηµοτική 

υπάλληλος 

2. Φουτούλη Αναστασία, δηµοτική υπάλληλος, µέλος ,  αναπληρώτρια  Κορδαλή ∆ή-

µητρα, δηµοτική υπάλληλος 
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• Ιδιώτες –εµπειρογνώµονες  

1. Κατσανέας Σωτήριος, µέλος 

2. Γεωργούλης ∆ηµήτριος, µέλος 

3. Λεµπέσης Γεώργιος, µέλος 

4. Πλούµπης Προκόπιος, µέλος 

5. Οικονόµου ∆ηµήτριος, µέλος 

6. Γκιόκας Αναστάσιος, µέλος 

7. ∆ρίκος Σπυρίδων, µέλος 

8. Μπότση Άννα , µέλος 

9. Παπαϊωάννου Παναγιώτης, µέλος 

10. Αντύπας Σπυρίδων, µέλος 

• Φορείς  
1. Αγροτοδασικός Σύλλογος Η Αγία Αικατερίνη. 

Εκπρόσωπος- µέλος Μαρούγκας Ευάγγελος, αναπληρωτής  ∆ούκας Ιωάννης.  

 

Η απόφαση πήρε αα 68 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 

       Ο Πρόεδρος Τα µέλη: 

  Τσάµος Παναγιώτης    
 
Πιστό Αντίγραφο    
Μάνδρα 31-3-2011     
Ο ∆ήµαρχος     
 
 
 
 
∆ΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

1. Τώρος Αθανάσιος  

2. Κολοβέντζος Παναγιώτης  

3. Πλούµπης Κωνσταντίνος  

4. ∆ουδέσης ∆ηµήτριος  

5. Μπέκας ∆ηµήτριος  

6. Αδάµ Μελέτιος  

7. Γραµµατικός Μελέτιος  

8. Μεϊντάνης Ιωάννης  

9. Φλώρου Καλοµοίρα  

10. Σαµπάνης Γεώργιος  

11. Ρόκας Περικλής 

12. Λινάρδος Ιωάννης 

13. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 

14. Βασιλείου Μάριος  

15. Κανάκης Σπυρίδων 

16. Κριεκούκη Ιωάννα 

17. Γιάννου Γεώργιος  

18. Κυδώνης Αθανάσιος  

19. Σαββίδου- Καραµπίνη Πολυτίµη 

20. Μαρούγκα Μαρία   

21. Κώνστας Ευάγγελος  

22. Πανωλιάσκος Αθανάσιος 

23. Κώνστα Αγλαΐα  

24. Μαρούγκας Μελέτιος  

25. Μονοχολιάς Μιχάλης *  
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της υπ’ αριθµ.  8/  2011 

Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 

Αρ. Αποφ. 69 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Λήψη απόφασης έγκρισης ή µη της εισήγησης της εκτελεστικής επιτροπής αναφορικά µε το Τεχνικό Πρόγραµ-
µα του ∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας 
 

Στη Μάνδρα ,σήµερα στις 30 του µήνα Μαρτίου   του έτους 2011  ηµέρα της εβδοµάδας Τετάρτη  και ώρα  

19.30 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου συνήλθε σε συνεδρίαση δηµόσια ,στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτι-

κού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μάνδρας ,  ύστερα από την µε  αριθµ. πρωτ. 4174/24.3.2011   έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου , που επιδόθηκε νόµιµα, µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν 3852/10  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο µελών 27 παραβρέθηκαν παρόντα  
26 δηλαδή: 

 
Παρόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

 

1. Τσάµος Παναγιώτης Πρόεδρος 

2. Τώρος Αθανάσιος   

3. Κολοβέντζος Παναγιώτης  

4. Πλούµπης Κωνσταντίνος  

5. ∆ουδέσης ∆ηµήτριος  

6. Μπέκας ∆ηµήτριος  

7. Αδάµ Μελέτιος  

8. Γραµµατικός Μελέτιος  

9. Μεϊντάνης Ιωάννης  

10. Φλώρου Καλοµοίρα  

11. Σαµπάνης Γεώργιος  

12. Ρόκας Περικλής 

13. Λινάρδος Ιωάννης 

14. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 

15. Βασιλείου Μάριος  

16. Κανάκης Σπυρίδων 

17. Κριεκούκη Ιωάννα  

18. Γιάννου Γεώργιος  

19. Κυδώνης Αθανάσιος 

20.  Σαββίδου-Καραµπίνη Πολυτίµη   

21. Μαρούγκα Μαρία   

22. Κώνστας Ευάγγελος  

23. Πανωλιάσκος Αθανάσιος    

24. Κώνστα Αγλαΐα  

25. Μαρούγκας Μελέτιος  

26. Μονοχολιάς Μιχαήλ * 

27.  

 

 

 

Απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
1. Λιώρης Αθανάσιος  

2. . 

3. . 

4. . 

 

* Ο ∆Σ Μονοχολιάς Μιχαήλ προσήλθε κατά  τη συζήτηση  του 1ου τακτικού θέµατος της ηµερήσιας διάταξης (είχε προηγηθεί η 

συζήτηση και ψηφοφορία του 1ου έκτακτου θέµατος)  
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Ο πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε παρόντα  και   το ∆ήµαρχο κο ∆ρίκο Γεώργιο και εισηγούµενος το 
11ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης έκθεσε ότι:  

Σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 περ. κα άρθρο 18 του 

Ν 3870/2010 : 

«Για το µεσοπρόθεσµο Προγραµµατισµό των ∆ήµων εκπονείται πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, το οποίο εξειδι-

κεύεται κατ' έτος σε ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης και Ετήσιο Προϋπολογισµό.  

Το τεχνικό Πρόγραµµα καταρτίζεται µαζί µε το Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης, το οποίο αποτελεί µέρος του και επισυνά-

πτεται, σε αυτό, ως παράρτηµα» 

 

Με το άρθρο 208 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται τα εξής:   

«1. Τα ∆ηµοτικά και Κοινοτικά Συµβούλια, καθώς και τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των Συνδέσµων  οφείλουν, δύο (2)  
τουλάχιστον µήνες πριν από την έναρξη του οικονοµικού έτους, να  αποφασίζουν για το ετήσιο τεχνικό πρόγραµµα 

που περιλαµβάνει µε σειρά προτεραιότητας τα  έργα που πρέπει να εκτελεστούν και που η δαπάνη τους πρέπει να αντι-

µετωπιστεί µε τα κάθε  είδους έσοδα του προϋπολογισµού. Η δαπάνη για κάθε έργο υπολογίζεται κατά προσέγγιση,  

σύµφωνα µε προκαταρκτικές εκθέσεις, προµελέτες, µελέτες ή άλλα στοιχεία. 

2. α. Αν ο ∆ήµος ή η Κοινότητα απαρτίζεται από περισσότερα δηµοτικά ή τοπικά διαµερίσµατα  ή οικισµούς, το δηµο-

τικό ή κοινοτικό συµβούλιο οφείλει να περιλάβει στο ετήσιο τεχνικό  πρόγραµµα τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν 

για κάθε δηµοτικό ή τοπικό διαµέρισµα ή  οικισµό και να κάνει κατανοµή των πιστώσεων που απαιτούνται για την 

εκτέλεση των έργων  του προγράµµατος, ανάλογα µε τον επείγοντα χαρακτήρα των αναγκών του πληθυσµού ή και µε  

τα εισφερόµενα έσοδα. 

∆εν απαιτείται κατανοµή των πιστώσεων, όταν το έργο εξυπηρετεί όλα τα δηµοτικά ή τοπικά  διαµερίσµατα ή όλους 

τους οικισµούς του ∆ήµου ή της Κοινότητας. 

β. Από το σύνολο των πιστώσεων που καλύπτουν τις δαπάνες των έργων που περιλαµβάνονται  στο ετήσιο τεχνικό 

πρόγραµµα και δεν εξυπηρετούν όλα τα τοπικά διαµερίσµατα, διατίθεται,  αποκλειστικώς, για έργα που εκτελούνται 

στα τοπικά διαµερίσµατα ποσοστό τουλάχιστον  τριάντα τοις εκατό (30%) των πιστώσεων εκείνων που θα διετίθεντο, 

αν η κατανοµή αυτών  γινόταν µε πληθυσµιακά κριτήρια. 

Τα ∆ηµοτικά και Κοινοτικά Συµβούλια δύνανται µε απόφασή τους να µεταθέτουν την εφαρµογή  του ανωτέρω ορίου 

πιστώσεων για το ετήσιο τεχνικό πρόγραµµα του επόµενου έτους. Στην  περίπτωση αυτή η απαίτηση του ελάχιστου, ως 

άνω, ποσοστού, θα καλύπτεται στη βάση της  διετίας. 

3. ∆εν επιτρέπεται η εκτέλεση έργου που δεν περιλαµβάνεται στο ετήσιο τεχνικό πρόγραµµα. 

4. Τροποποίηση του ετήσιου τεχνικού προγράµµατος επιτρέπεται µόνο ύστερα από  αιτιολογηµένη απόφαση του δηµο-

τικού ή κοινοτικού συµβουλίου.» 

Σύµφωνα µε την περίπτ.γ’ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 η Εκτελεστική Επιτροπή καταρτίζει και εισηγείται προς το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο το Τεχνικό Πρόγραµµα του ∆ήµου, έχοντας λάβει υπόψη την εισήγηση του συµβουλίου δηµοτι-

κής ή τοπικής κοινότητας (συµπεριλαµβανοµένων προτάσεων κοινωνικών φορέων της περιοχής), για τα έργα που πρέ-

πει να εκτελεστούν. 

Επίσης, στην ίδια διάταξη ορίζεται ότι η Εκτελεστική Επιτροπή έχει την ευθύνη υλοποίησης του τεχνικού προγράµµα-

τος. 

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή µε την υπ’ αριθ. 3/2011  απόφασή της εισηγήθηκε προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο το Τεχνικό 

πρόγραµµα του ∆ήµου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 

Με την υπ’ αριθ. 1/2011   απόφασή της η ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης γνωµοδότησε προς το δηµοτικό συµβού-

λιο σχετικά µε το τεχνικό πρόγραµµα του δήµου κατά τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω σας καλώ να ψηφίσουµε το Τεχνικό Πρόγραµµα του ∆ήµου. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε  

• Την παρ.1 του άρθρου 266, την περίπτ.γ’ άρθρο 63, την παρ.2α του άρθρου 76 και την παρ.4 του άρθρου 86 του 

Ν.3852/2010  , όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 περ. κα άρθρο 18 του Ν 3870/2010 

• Το άρθρο 208 του Ν. 3463/06 

• Την υπ’ αριθ. 1/2011   απόφαση – γνωµοδότηση της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης προς το ∆.Σ. για το 

τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου 

• Την υπ’ αριθ. 3/2011   απόφαση-εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής για το σχέδιο του Τεχνικού Προγράµ-

µατος, λαµβανοµένης υπόψη και τις εισηγήσεις των  συµβουλίων  της ∆ηµοτικής  Κοινότητας Μάνδρας, Βι-
λίων, Ερυθρών και της Τοπικής Κοινότητας Οινόης (συµπεριλαµβανοµένων προτάσεων κοινωνικών φορέ-
ων της περιοχής), για τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν 

• Τις σχετικές προκαταρκτικές εκθέσεις, προµελέτες, µελέτες και άλλα στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν για τη σύ-

νταξη του τεχνικού προγράµµατος  

 

Και έπειτα από διαλογική συζήτηση  

 
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  

 
• Με ψήφους 26 υπέρ (16 δηµοτικοί σύµβουλοι πλειοψηφίας + 3 πρόεδροι ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Μάν-

δρας, Βιλίων, Ερυθρών, + 1 πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Οινόης +  6 ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι αντιπολίτευ-
σης : Κριεκούκη Ι., Κυδώνης Αθ., Σαββίδου –Καραµπίνη Πολ., Γιάννου Γ., Μαρούγκα Μ., Κώνστας Ευαγ. 
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οι οποίοι δήλωσαν ότι ψηφίζουν υπέρ προκειµένου να υπάρξει συνέχεια στα έργα του δήµου αλλά και µε την 

επιφύλαξη των µελετών των νέων έργων , των  ποσών των έργων και των έργων που βρίσκονται υπό δικαστι-

κό καθεστώς ) 

• 1 ψήφο κατά (του ∆ηµοτικού συµβούλου Μονοχολιά Μιχάλη)  

• 3 ∆ηµοτικοί σύµβουλοι απείχαν από τη ψηφοφορία (οι ∆Σ Πανωλιάσκος Αθ., Κώνστα Αγλ., Μαρούγκας 

Μελ.)  

 
Ψηφίζει το τεχνικό πρόγραµµα του έτους 2011 του ∆ήµου Μάνδρας- Ειδυλλίας , ως ακολούθως: 
 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΝ∆ΡΑΣ-ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ 

Ι. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΜΑΝ∆ΡΑΣ 

A/A 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΕΡ-
ΓΑΣΙΑΣ   ΣΥΜΒΑΣΗ  ΥΠΟΛΟΙΠΟ  

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑ-
ΤΟ∆ 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΑ 

ΚΤΙΡΙΑΚΑ 

1 
2ος Παιδικός  Σταθµός 

∆ήµου Μάνδρας    2.880.000,00 2.880.000,00 ΕΣΠΑ 

ΣΥΝΟΛΑ   2.880.000,00 2.880.000,00   

Υ∆ΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 

1 
Υδροδότηση Οικισµών 

και συµπλήρωση δικτύου   1.142.711,21 287.023,86 ΘΗΣΕΑΣ 

2 
Αντικατάσταση δικτύου 

ύδρευσης στο ∆ήµο   1.324.568,00 1.324.568,00 ΕΣΠΑ 

ΣΥΝΟΛΑ  2.467.279,21 1.611.591,86   

ΣΥΝΟΛΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ   5.347.279,21 4.491.591,86   

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΕΣ 

            

ΣΥΝΟΛΑ  0,00 0,00   

ΣΥΝΟΛΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ-
∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ   0,00 0,00   

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΘΕΝ ΠΟΡΟΥΣ 

ΚΤΙΡΙΑΚΑ 

1 

Κατασκευή Πνευµατικού 

- Πολιτιστικού Κέντρου 

∆ήµου Μάνδρας   886.443,57 514.870,32 ΣΑΤΑ 

ΣΥΝΟΛΑ   886.443,57 514.870,32   
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Υ∆ΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 

1 
Κατασκευή τριτεύοντος 

δικτύου ακαθάρτων   473.824,80 240.969,62 ΣΑΤΑ 

2 
Αντικατάσταση πεπαλαι-

ωµένου δικτύου   513.263,14 30.000,00 ΣΑΤΑ 

3 
Εκτροπή φρεατίων αγω-

γών οµβρίων υδάτων   42.553,36 7.463,36 ΣΑΤΑ 

ΣΥΝΟΛΑ   1.029.641,30 278.432,98   
Ο∆ΟΠΟΙΪΑ  

                             

1 
Ανάπλαση  οδού Στ.Ν 

Ρόκα   1.317.775,03 65.588,00 ∆ΗΜΟΣ 

2 

∆ιάνοιξη - διαµόρφωση 

και τοποθέτηση κρασπε-

δορείθρων στην εντός 

σχεδίου περιοχή Αγ. Αι-

κατερίνη   855.741,52 423.525,52 ∆ΗΜΟΣ 

3 

∆ιάνοιξη - διαµόρφωση 

και τοποθέτηση κρασπε-

δορείθρων στην εντός 

σχεδίου περιοχή Βαλαρία 

- Γυµνάσιο   293.651,96 114.606,96 ∆ΗΜΟΣ 

4 

Κατασκευή αντιολισθη-

ρού  τάπητα στις οδούς 

Ν.ΡΟΚΑ & Β.∆ΟΥΚΑ   163.684,08 5.662,78 ∆ΗΜΟΣ 

ΣΥΝΟΛΑ  2.630.852,59 609.383,26   

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ - ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ Κ.Λ.Π. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ  

1 

 Συµπληρωµατικές εργα-

σίες αποπεράτωσης του 

έργου ''Ανάπλαση Κε-

ντρικής πλατείας Αρ. 

Χατζηµήτρου ∆ήµου 

Μάνδρας''   305.000,00 20.000,00 ∆ΗΜΟΣ 

2 

 Συµπληρωµατικές εργα-

σίες αποπεράτωσης θερι-

νού κινηµατογράφου ∆ή-

µου Μάνδρας''   42.389,40 42.389,40 ∆ΗΜΟΣ 

ΣΥΝΟΛΑ   347.389,40 62.389,40   

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 
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1 

Κατασκευή κολυµβητικής 

δεξαµενής, µηχανοστασί-

ου, λεβητοστασίου, δεξα-

µενής υπερχείλισης, απο-

δυτηρίων, κερκίδων και 

περιβάλλοντος χώρου   183.147,21 30.996,21 ∆ΗΜΟΣ 

2 

Κατασκευή γηπέδου   5x5 

στον εξωτερικό χώρο του 

κλειστού γυµναστήριου    140.036,91 140.036,91 ∆ΗΜΟΣ 

ΣΥΝΟΛΑ   323.184,12 171.033,12   

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ  

1 

Αισθητική αναβάθµιση 

δικτύου διανοµής Ηλ 

Ενέργειας στην οδό 

Βασ.∆ούκα   

   60.675,00 30.967,97 ∆ΗΜΟΣ 

2 

Αισθητική αναβάθµιση 

δικτύου διανοµής Ηλ 

Ενέργειας του ∆ήµου 

Μάνδρας επι διαφόρων 

οδών καθώς και µετατρο-

πή του ΕΕ-53  σε 

COMPACT   

   208.250,00 105.875,00 ∆ΗΜΟΣ 

3 

Αισθητική αναβάθµιση 

δικτύου Μάνδρας µε µε-

τατόπιση και µετατροπή 

του ΕΕ-22  σε 

COMPACT   

   29.750,00 29.750,00 ∆ΗΜΟΣ 

4 

Αισθητική αναβάθµιση 

δικτύων διανοµής ηλ ε-

νέργειας µε υπογειοποίη-

ση υφιστάµενου εναέριου 

δικτύου µεταξύ των Υ/Σ 

από ΕΕ -135 σε ΕΕ-45 

και µετατροπή σε compact  

    106.364,00 52.287,79 ∆ΗΜΟΣ 

ΣΥΝΟΛΑ   405.039,00 218.880,76   

ΣΥΝΟΛΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ 
ΑΠΌ ΟΙΚΟΘΕΝ ΠΟΡΟΥΣ   5.622.549,98 1.854.989,84 

  
 
 
 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟ ΟΙΚΟΘΕΝ ΠΟΡΟΥΣ 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΗΣ-ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

1 
Εκπόνηση µελέτης ΓΠΣ 

∆ήµου Μάνδρας   299.358,78 183.401,02 ∆ΗΜΟΣ 
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2 

Μελέτη δηµιουργίας α-

θλητικού κέντρου στη 

περιοχή ΡΙΖΑ ΜΠΛΕΤΑ   694.206,48 534.206,55 ∆ΗΜΟΣ 

3 
Πολεοδόµηση Νέας Ζωής 

και ευρύτερης περιοχής   973.079,93 231.585,63 ∆ΗΜΟΣ 

4 

Πράξη εφαρµογής σχεδί-

ου πόλης Αγ. Αικατερίνης 

- Βαλαρίας - Γυµνασίου   595.000,00 362.000,00 ∆ΗΜΟΣ 

5 

Πράξη εφαρµογής σχεδί-

ου πόλης Εργατικών κα-

τοικιών   166.629,49 118.721,29 ∆ΗΜΟΣ 

6 

Μελέτη Γεωλογικής κα-

ταλληλότητας περιοχής 

Πύλιζας Μάνδρας   6.680,00 6.680,00 ∆ΗΜΟΣ 

7 

Μελέτη Γεωλογικής κα-

ταλληλότητας περιοχής 

Νέας Ζωής    7.172,49 1.434,50 ∆ΗΜΟΣ 

8 

Μελέτη Γεωλογικής κα-

ταλληλότητας επέκτασης 

Αγ. Αικατερίνης   7.172,49 1.434,50 ∆ΗΜΟΣ 

9 

Μελέτη οριοθέτησης ρέ-

µατος Σούρες στην είσοδο 

της πόλης και στην περιο-

χή Παπακώστα   11.543,00 3.213,00 ∆ΗΜΟΣ 

10 

Υδραυλική µελέτη και 

µελέτη οριοθέτησης ρέ-

µατος Αγ. Αικατερίνης 

στην περιοχή Νέα επέ-

κταση Αγ. Αικατερίνης 

που προβλέπεται στην 

ΠΕ5 του ΓΠΣ   11.900,00 11.900,00 ∆ΗΜΟΣ 

11 

Υδραυλική µελέτη και 

µελέτη οριοθέτησης ρέ-

µατος Σούρες στην περιο-

χή Πύλιζα που προβλέπε-

ται στην ΠΕ5 του ΓΠΣ   10.000,00 10.000,00 ∆ΗΜΟΣ 

12 

Προµελέτη περιβαλλοντι-

κών επιπτώσεων της υ-

δραυλικής µελέτης του 

ρέµατος Αγ. Αικατερίνης   6.000,00 6.000,00 ∆ΗΜΟΣ 

ΣΥΝΟΛΑ   2.788.742,66 1.470.576,49   

ΣΥΝΟΛΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ 
ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟ ΟΙΚΟΘΕΝ ΠΟ-

ΡΟΥΣ   2.788.742,66 1.470.576,49   

ΝΕΑ ΕΡΓΑ  

ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΘΕΝ 
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1 

Οδοποιία - Ασφαλτο-

στρώσεις - Συντηρήσεις 

∆ρόµων και Πεζοδροµίων 

∆.Ε. Μάνδρας  

     122.000,00   

2 

 

Αγροτική Οδοποιία - Συ-

ντηρήσεις αγροτικών 

οδών ∆.Ε. Μάνδρας  

     102.000,00   

3 

 

 

Συντηρήσεις κοινόχρη-

στων χώρων ∆.Ε. Μάν-

δρας     81.000,00   

4 

Συντηρήσεις κτιρίων δη-

µοτικής ευθύνης ∆.Ε. 

Μάνδρας     60.000,00   

5 

Αναπλάσεις περιβάλλο-

ντος κοινόχρηστων χώρων 

∆.Ε. Μάνδρας      40.000,00   

6 

 

Επισκευές και συντήρηση 

Σχολικών κτιρίων ∆.Ε. 

Μάνδρας      50.000,00   

7 
Επέκταση Ηλεκτροφωτι-

σµού ∆.Ε. Μάνδρας     20.000,00   

ΣΥΝΟΛΑ     475.000,00   

 
ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΑ 

 
 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ -   ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
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1 

Συµπληρωµατικές εργασί-

ες αποπεράτωσης περι-

βάλλοντος χώρου, κτιρίου 

µηχανοστασίου, αποδυτη-

ρίων και κερκίδων κο-

λυµβητικής  δεξαµενής      0,01   

2 

Επισκευή και συντήρηση 

αθλητικών εγκαταστάσε-

ων     0,01   

ΣΥΝΟΛΑ     0,02   

 
Υ∆ΡΕΥΣΗ 

 

1 
Συντήρηση και επισκευή 

δικτύου ύδρευσης     0,01 ∆ΗΜΟΣ 

2 
Υδροδότηση Περιοχής 

Αγ. Αικατερίνης     0,01 ∆ΗΜΟΣ 

ΣΥΝΟΛΑ     0,02   

ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ     0,04   

ΝΕΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ  

ΝΕΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΗΣ – ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

1 

Κυκλοφοριακή µελέτη και 

εφαρµογή αυτής για την 

περιοχή της Μάνδρας     0,01   

ΣΥΝΟΛΑ     0,01   

ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ     0,01   

      

      

      

ΙΙ. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΛΙΩΝ 

A/A 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΕΡ-
ΓΑΣΙΑΣ   ΣΥΜΒΑΣΗ  ΥΠΟΛΟΙΠΟ  

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑ-
ΤΟ∆ 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΑ 

Ο∆ΟΠΟΙΪΑ                              



 

 

100 

1 

Ασφαλτόστρωση δρόµων 

στη δηµοτική ενότητα 

Βιλίων   107.508,10 107.508,10 ΘΗΣΕΑΣ 

2 
Εσωτερική οδοποίια στη 

δηµοτική ενότητα Βιλίων   322.910,86 23.383,75 ΕΠΤΑ 

3 
Οδοποιία Περιoχής Βιλί-

ων   39.412,00 1.336,00 ΕΠΤΑ 

ΣΥΝΟΛΑ   469.830,96 132.227,85   

Υ∆ΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 

1 

Υδρευση οικισµών Αγ 

Νεκταρίου, Αγ Παρα-

σκευής  & Κρύο Πηγάδι   807.876,00 807.876,00 

Υπουργείο Οκο-
νοµικών 

ΣΥΝΟΛΑ   807.876,00 807.876,00   

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

1 

∆ιασπορά µικρών υπαί-

θριων γηπέδων για µαζική  

άθληση στουςοικισµούς 

Βιλλίων Αγ Νεκταρίου     158.876,80 41.488,69 ΕΠΤΑ 

ΣΥΝΟΛΑ   158.876,80 41.488,69   

ΣΥΝΟΛΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ   1.436.583,76 981.592,54   

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΕΣ 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΗΣ-ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

1 
Πράξη  εφαρµογής σχεδί-

ου περιοχής Αλεποχωρίου   276.890,00 44.523,97 ΕΤΕΡΠΣ 

2 

Αναθεώρηση εγκεκριµέ-

νου   ρυµοτοµικού σχεδί-

ου πόλεως Βιλίων   1.600.000,00 800.000,00 ΘΗΣΕΑΣ 

ΣΥΝΟΛΑ   1.876.890,00 844.523,97   

ΣΥΝΟΛΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ 
ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥ-

ΜΕΝΩΝ   1.876.890,00 844.523,97   

 
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΘΕΝ ΠΟΡΟΥΣ 

 
 

ΚΤΙΡΙΑΚΑ 
 

1 
Επισκευή & συντήρηση 

στεγάστρου σφαγής   6.838,00 6.838,00 ∆ΗΜΟΣ 
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ΣΥΝΟΛΑ   6.838,00 6.838,00   

 
Υ∆ΡΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 

 

1 

Συµπληρωµατική υδροδό-

τηση  δηµοτικής ενότητας 

Βιλίων από δεξαµενή 

Κιάφας   769.101,78 15.882,10 ∆ΗΜΟΣ 

ΣΥΝΟΛΑ   769.101,78 15.882,10   

 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

 

    
  
       

ΣΥΝΟΛΑ   0,00 0,00   

ΣΥΝΟΛΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡ-
ΓΩΝ ΑΠΌ ΟΙΚΟΘΕΝ ΠΟΡΟΥΣ   775.939,78 22.720,10   

 
 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟ ΟΙΚΟΘΕΝ ΠΟΡΟΥΣ 
 
 
 
 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΗΣ-ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 
 
 

            

ΣΥΝΟΛΑ   0,00 0,00   

ΣΥΝΟΛΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ 
ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΌ ΟΙΚΟΘΕΝ ΠΟ-

ΡΟΥΣ   0,00 0,00   

ΝΕΑ ΕΡΓΑ  

ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΘΕΝ 
 

1 

Οδοποιία - Ασφαλτο-

στρώσεις - Συντηρήσεις 

∆ρόµων και Πεζοδροµίων 

∆.Ε. Βιλίων     45.000,00   

2 

Αγροτική Οδοποιία - Συ-

ντηρήσεις αγροτικών 

οδών ∆.Ε. Βιλίων     38.000,00   
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3 
Συντηρήσεις κοινόχρη-

στων χώρων ∆.Ε. Βιλίων     30.000,00   

4 

Συντηρήσεις κτιρίων δη-

µοτικής ευθύνης ∆.Ε. 

Βιλίων     23.000,00   

5 

Αναπλάσεις περιβάλλο-

ντος κοινόχρηστων χώρων 

∆.Ε. Βιλίων     16.000,00   

6 

Επέκταση Ηλεκτροφωτι-

σµού σε διάφορες περιο-

χές της δηµοτικής ενότη-

τας Βιλίων     5.000,00   

7 
Επισκευές και συντήρηση 

Σχολικών κτιρίων     13.000,00   

ΣΥΝΟΛΑ     170.000,00   

ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΑ 

 
Ο∆ΟΠΟΙΙΑ 

1 

Κατασκευή τοίχου αντι-

στήριξης Αγ. Νικολάου 

στο Π.Γερµενό     0,01   

5 

Αναβάθµιση ανακατα-

σκευή σε λιµάνι Π. Γερ-

µενό (αλιευτικό καταφύ-

γιο)     0,01   

6 

Κατασκευή τοίχους αντι-

στήριξης στη Ψάθα     0,01   

7 

Ανακατασκευή –δρόµου 

& τοίχους αντιστήριξης 

στο Αλεποχώρι - Ψάθα     0,01   

ΣΥΝΟΛΑ     0,04   

Υ∆ΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 

1 

Μελέτη και Κατασκευή 

βιολογικού καθαρισµού 

στην περιοχή Ψάθας & 

επέκταση δικτύου αποχέ-

τευσης     0,01   
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2 

Μελέτη και Κατασκευή 

βιολογικού καθαρισµού 

στην περιοχή Πόρτο Γερ-

µενού & επέκταση δικτύ-

ου αποχέτευσης     0,01   

ΣΥΝΟΛΑ     0,02   

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 

1 

Αναβάθµιση – αισθητική 

δικτύων διανοµής ηλε-

κτρικής ενέργειας     0,01   

ΣΥΝΟΛΑ     0,01   

ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ     0,07   

ΝΕΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ  

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΗΣ – ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

1 

Γεωλογική µελέτη του 

παραλιακού δρόµου (βρά-

χος)      0,01   

2 

Εδαφοτεχνικές µελέτες 

των λιµένων Γερµενό-

Ψάθα     0,01   

ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ     0,02   

      

      

ΙΙΙ. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΥΘΡΩΝ 

A/A 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΕΡ-
ΓΑΣΙΑΣ   ΣΥΜΒΑΣΗ  ΥΠΟΛΟΙΠΟ  

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑ-
ΤΟ∆ 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΑ 

Ο∆ΟΠΟΙΪΑ                                             

1 

Κατασκευή - βελτίωση 

οδών δηµοτικής ενότητας 

Ερυθρών   1.014.483,76             865.822,97 €  ΠΕΠ 

ΣΥΝΟΛΑ   1.014.483,76 865.822,97   
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ΚΤΙΡΙΑΚΑ 

ΣΥΝΟΛΑ   0,00 0,00   

Υ∆ΡΕΥΣΗ -ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 

1 

Αποχετεύσεις οµβρίων 

υδάτων δηµοτικών οδών 

2005   105.954,54                 1.936,94 €  ΘΗΣΕΑΣ 

2 

Κατασκευή δικτύου ύ-

δρευσης ∆ηµοτικής Ενό-

τητας Ερυθρών   974.363,39             780.761,39 €  

ΕΣΠΑ(ΦΟΡΕΑΣ 

ΥΛΟΠ.ΝΑ∆Α) 

ΣΥΝΟΛΑ   1.080.317,93 782.698,33   

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ - ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ Κ.Λ.Π. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ  

1 

∆ιαµόρφωση οικοπέδου 

ιδιοκτησίας Φ. Καλογε-

ρόπουλου σε Πλατεία (Β 

φάση)   85.775,00               28.729,00 €  ΘΗΣΕΑΣ 

ΣΥΝΟΛΑ   85.775,00 28.729,00   

ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

            

ΣΥΝΟΛΑ   0,00 0,00   

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

1 

Κατασκευή τάπητα στο 

Γήπεδο του χώρου της 

παλαιάς Αεροπορικής 

Μονάδας    167.960,00               35.627,72 €  

προγ/κη σύµβαση 
µε ∆ήµο Φυλής 

ΣΥΝΟΛΑ   167.960,00 35.627,72   

ΣΥΝΟΛΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ   2.348.536,69 1.712.878,02   

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΕΣ 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΗΣ-ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

1 

Αναθεώρηση Σχεδίου 

Πόλης - ∆ιαµόρφωση -

ανάπλαση πεζοδροµίων   540.220,10               76.700,38 €  EΤΕΡΠΣ 

ΣΥΝΟΛΑ   540.220,10 76.700,38   

ΣΥΝΟΛΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ 
ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥ-

ΜΕΝΩΝ   540.220,10 76.700,38   

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΘΕΝ ΠΟΡΟΥΣ 

ΚΤΙΡΙΑΚΑ 

1 

Επισκευή ∆ηµοτικού 

Καταστήµατος   114.210,44               39.226,63 €  ΣΑΤΑ 
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ΣΥΝΟΛΑ   114.210,44 39.226,63   

Υ∆ΡΕΥΣΗ -ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 

1 

Αντιπληµµυρικά έργα στη 

πεδιάδα 2010   11.999,68               11.999,68 €  ΣΑΤΑ 

2 

Επισκευές δικτύου ύ-

δρευσης διαφόρων οδών    19.040,00                 3.906,90 €  ΣΑΤΑ 

3 

Αντιπληµµυρικά έργα επί 

διφόρων οδών και χώρων 

∆ηµοτικής Ενότητας Ερυ-

θρών 2010   12.222,51               12.222,51 €  ΣΑΤΑ 

ΣΥΝΟΛΑ   43.262,19 28.129,09   

ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

1 

Έργα προστασίας αγροτι-

κού και φυσικού περιβάλ-

λοντος   12.632,84 12.632,84 ΣΑΤΑ 

ΣΥΝΟΛΑ   12.632,84 12.632,84   

ΣΥΝΟΛΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ 
ΑΠΌ ΟΙΚΟΘΕΝ ΠΟΡΟΥΣ   170.105,47 79.988,56   

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟ ΟΙΚΟΘΕΝ ΠΟΡΟΥΣ 

1 

Εκπόνηση µελέτων σχέδι-

ου πόλης ∆ηµοτικής Ενό-

τητας Ερυθρών   12.300,00                 3.690,00 €  ΣΑΤΑ 

2 

Εκπόνηση µελέτων -

πραξεων αναλογισµού για 

τη διάνοιξη οδων σχεδίου 

πόλεως ∆ηµοτικής Ενότη-

τας Ερυθρών   8.610,00                 2.583,00 €  ΣΑΤΑ 

ΣΥΝΟΛΑ   20.910,00 6.273,00   

ΣΥΝΟΛΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ 
ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΌ ΟΙΚΟΘΕΝ ΠΟ-

ΡΟΥΣ   20.910,00 6.273,00   

ΝΕΑ ΕΡΓΑ  

ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΘΕΝ 
 

1 

Οδοποιία - Ασφαλτο-

στρώσεις - Συντηρήσεις 

∆ρόµων και Πεζοδροµίων 

∆.Ε. Ερυθρών     41.000,00   
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2 

Αγροτική Οδοποιία - Συ-

ντηρήσεις αγροτικών 

οδών ∆.Ε. Ερυθρών     34.000,00   

3 

Συντηρήσεις κοινόχρη-

στων χώρων ∆.Ε. Ερυ-

θρών     27.500,00   

4 

Συντηρήσεις κτιρίων δη-

µοτικής ευθύνης ∆.Ε. 

Ερυθρών     21.000,00   

5 

Αναπλάσεις περιβάλλο-

ντος κοινόχρηστων χώρων 

∆.Ε. Ερυθρών     13.500,00   

6 

Επέκταση Ηλεκτροφωτι-

σµού σε διάφορες περιο-

χές της δηµοτικής ενότη-

τας Ερυθρών     5.000,00   

7 
Επισκευές και συντήρηση 

Σχολικών κτιρίων     13.000,00   

ΣΥΝΟΛΑ     155.000,00   

ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΑ 
 

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 

1 

Περιτείχιση χώρου δίπλα 

στο ∆ηµοτικό Σχολείο                            0,01 €    

2 

∆ενδροφύτευση  περιοχής 

Σπανού                            0,01 €    

ΣΥΝΟΛΑ     0,02   

Υ∆ΡΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 

1 

Αποχέτευση όµβριων 

υδάτων στο κέντρο των 

Ερυθρών                            0,01 €    

2 

Συνδέσεις µε νέο αγωγό 

ύδρευσης                            0,01 €    
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ΣΥΝΟΛΑ     0,02   

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

1 

Κατασκευή πίστας αγώ-

νων motocross στην περι-

οχή του Αγ. ∆ηµητρίου                             0,01 €    

2 

Εργασίες Αναβάθµισης 

των Σχολικών κτιρίων της 

∆ηµοτικής Ενότητας Ερυ-

θρών (Προγραµµατική 

Σύµβαση µε ΟΣΚ)      436.000,00 ΟΣΚ 

ΣΥΝΟΛΑ     436.000,01   

ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ     436.000,05   

ΝΕΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ  

 
ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΗΣ – ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

1 

Σύνταξη πράξεων αναλο-

γισµού και αποζηµιώσεις 

επικειµένων                             0,01 €    

2 

Κυκλοφοριακή µελέτη 

στη ∆ηµοτική Ενότητα 

Ερυθρών                            0,01 €    

ΣΥΝΟΛΑ     0,02   

ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ     0,02   

      

ΙV. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΝΟΗΣ 
 

A/A 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΕΡ-
ΓΑΣΙΑΣ   ΣΥΜΒΑΣΗ  ΥΠΟΛΟΙΠΟ  

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑ-
ΤΟ∆ 

 
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΑ 

 

ΚΤΙΡΙΑΚΑ 

1 

Νέα ισόγεια οικοδοµή 

(αναψυκτήριο)   172.788,00 172.788,00 ΘΗΣΕΑΣ 

ΣΥΝΟΛΑ   172.788,00 172.788,00   

 
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΕΣ 

 
ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΗΣ-ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

1 Ανασύνταξη ΣΧΟΟΑΠ   13.209,00 13.209,00 ΘΗΣΕΑΣ 
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ΣΥΝΟΛΑ   13.209,00 13.209,00   

 
ΝΕΑ ΕΡΓΑ  

 
ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΘΕΝ 

 

1 

Οδοποιία - Ασφαλτο-

στρώσεις - Συντηρήσεις 

∆ρόµων και Πεζοδροµίων 

∆.Ε. Οινόης     15.000,00   

2 

Αγροτική Οδοποιία - Συ-

ντηρήσεις αγροτικών 

οδών ∆.Ε. Οινόης     12.000,00   

3 
Συντηρήσεις κοινόχρη-

στων χώρων ∆.Ε. Οινόης     10.000,00   

4 

Συντηρήσεις κτιρίων δη-

µοτικής ευθύνης ∆.Ε. 

Οινόης     7.000,00   

5 

Αναπλάσεις περιβάλλο-

ντος κοινόχρηστων χώρων 

∆.Ε. Οινόης (Νεκροτα-

φείο κ.α.)     5.000,00   

6 

Επέκταση Ηλεκτροφωτι-

σµού σε διάφορες περιο-

χές της ∆.Ε. Οινόης     1.000,00   

ΣΥΝΟΛΑ     50.000,00   

ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ     50.000,00   

Η απόφαση πήρε αα 69 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 

       Ο Πρόεδρος Τα µέλη: 

  Τσάµος Παναγιώτης    
 
Πιστό Αντίγραφο    
Μάνδρα 31-3-2011     
Ο ∆ήµαρχος     
 
 
 
 
∆ΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

1. Τώρος Αθανάσιος  

2. Κολοβέντζος Παναγιώτης  

3. Πλούµπης Κωνσταντίνος  

4. ∆ουδέσης ∆ηµήτριος  

5. Μπέκας ∆ηµήτριος  

6. Αδάµ Μελέτιος  

7. Γραµµατικός Μελέτιος  

8. Μεϊντάνης Ιωάννης  

9. Φλώρου Καλοµοίρα  

10. Σαµπάνης Γεώργιος  

11. Ρόκας Περικλής 

12. Λινάρδος Ιωάννης 

13. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 

14. Βασιλείου Μάριος  

15. Κανάκης Σπυρίδων 

16. Κριεκούκη Ιωάννα 

17. Γιάννου Γεώργιος  

18. Κυδώνης Αθανάσιος  

19. Σαββίδου- Καραµπίνη Πολυτίµη 

20. Μαρούγκα Μαρία   

21. Κώνστας Ευάγγελος  

22. Πανωλιάσκος Αθανάσιος 

23. Κώνστα Αγλαΐα  

24. Μαρούγκας Μελέτιος  

25. Μονοχολιάς Μιχάλης *  
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθµ.  8/  2011 
Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 

Αρ. Αποφ. 70 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Λήψη απόφασης για τον καθορισµό συντελεστών ∆ηµοτικών Τελών (καθαριότητας και φωτισµού) για το έτος 
2011 και εφεξής 

 
 

Στη Μάνδρα ,σήµερα στις 30 του µήνα Μαρτίου   του έτους 2011  ηµέρα της εβδοµάδας Τετάρτη  και ώρα  

19.30 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου συνήλθε σε συνεδρίαση δηµόσια ,στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτι-

κού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μάνδρας ,  ύστερα από την µε  αριθµ. πρωτ. 4174/24.3.2011   έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου , που επιδόθηκε νόµιµα, µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν 3852/10  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο µελών 27 παραβρέθηκαν παρόντα  
26 δηλαδή: 

 
Παρόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

 

1. Τσάµος Παναγιώτης Πρόεδρος 

2. Τώρος Αθανάσιος   

3. Κολοβέντζος Παναγιώτης  

4. Πλούµπης Κωνσταντίνος  

5. ∆ουδέσης ∆ηµήτριος  

6. Μπέκας ∆ηµήτριος  

7. Αδάµ Μελέτιος  

8. Γραµµατικός Μελέτιος  

9. Μεϊντάνης Ιωάννης  

10. Φλώρου Καλοµοίρα  

11. Σαµπάνης Γεώργιος  

12. Ρόκας Περικλής 

13. Λινάρδος Ιωάννης 

14. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 

15. Βασιλείου Μάριος  

16. Κανάκης Σπυρίδων 

17. Κριεκούκη Ιωάννα  

18. Γιάννου Γεώργιος  

19. Κυδώνης Αθανάσιος 

20.  Σαββίδου-Καραµπίνη Πολυτίµη   

21. Μαρούγκα Μαρία   

22. Κώνστας Ευάγγελος  

23. Πανωλιάσκος Αθανάσιος    

24. Κώνστα Αγλαΐα  

25. Μαρούγκας Μελέτιος  

26. Μονοχολιάς Μιχαήλ * 

27.  

 

 

 

Απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
1. Λιώρης Αθανάσιος  

2. . 

3. . 

4. . 

 

* Ο ∆Σ Μονοχολιάς Μιχαήλ προσήλθε κατά  τη συζήτηση  του 1ου τακτικού θέµατος της ηµερήσιας διάταξης (είχε προηγηθεί η 

συζήτηση και ψηφοφορία του 1ου έκτακτου θέµατος)  
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Ο πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε παρόντα  και   το ∆ήµαρχο κο ∆ρίκο Γεώργιο και εισηγούµενος το 
12ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης έκθεσε ότι:  

Σύµφωνα µε την το άρθρο 1 του Ν 25/1975 και τα άρθρα 4 και 17 του Ν 1080/1980 οι συντελεστές για τα τέλη καθα-

ριότητας και ηλεκτροφωτισµού καθορίζονται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου . 

Επίσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 12 του Ν 1828/1989 τα τέλη καθαριότητας και φωτισµού ενο-

ποιήθηκαν σε ενιαίο ανταποδοτικό τέλος.  

 

Α) Με βάση τις ισχύουσες τιµές ανά τ.µ. οικιών και καταστηµάτων ο προϋπολογισµός εσόδων έχει ως εξής: 

Από το πρώην ∆ήµο Μάνδρας     2.962.185,00 

Από το πρώην ∆ήµο Βιλίων        407.282,00 

Από το πρώην ∆ήµο Ερυθρών        175.121,00 

Από την πρώην  Κοιν. Οινόης           65.747,00 

Γενικό Σύνολο Εσόδων      3.610.335,00 
 

Β) Τα προβλεπόµενα έξοδα για το οικονοµικό έτος 2011 , όπως προκύπτει από τον συνηµµένο πίνακα ανέρχονται  στο 

ύψος των 3.702.788,00  

 

Από τη παράθεση των παραπάνω στοιχείων για το οικονοµικό έτος 2011 προκύπτει ότι µε βάση τις ισχύουσες  τιµές 

δηµιουργείται αρνητικό υπόλοιπο- έλλειµµα 92.453,00   

 
Συντελεστές καθαριότητας και φωτισµού που ίσχυαν µέχρι σήµερα είναι οι παρακάτω: 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ: (αποφ. ∆Σ 165/2004) 
1. Για τους στεγασµένους χώρους που χρησιµοποιούνται για κατοικία ή εγκατάσταση φιλανθρωπικών ή νοσηλευτικών 

ιδρυµάτων δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου 0,83€ ανά µ2 

2. Για τους στεγασµένους χώρους εµπορικών καταστηµάτων, βιοµηχανιών και επιχειρήσεων πάσης φύσεως γραφείων, 

ιδιωτικών κλινικών, φροντιστηρίων, ιδιωτικών σχολών, ιδιωτικών σχολείων και λοιπών περιπτώσεων 2,22 € για 

κάθε µ2 και µέχρι 6.000 µ2 και για πέρα των 6.000 µ2 σε 1,33 € για κάθε µ2 (60% του 2,22) 
3. Για τους µη στεγασµένους χώρους εµπορικών καταστηµάτων, βιοµηχανιών και πάσης φύσεως επιχειρήσεων ως 

κινηµατοθεάτρων , πωλήσεων οικοδ. υλικών, σταθµών  και συνεργείων επισκευής αυτ/των, αποθηκών στην ύπαι-

θρο καθώς και λοιπών µη κατονοµαζόµενων περιπτώσεων 2,22 €  για κάθε µ2 µέχρι 6000 µ2  και για πέρα των 

6000 µ2  και σε 0,66 €  δρχ για κάθε µ2 (30% του 2,22 ) 
 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΙΛΙΩΝ: (αποφ. ∆Σ 17/2008)  
1. Για στεγασµένους χώρους χρησιµοποιούµενους για κατοικίες ή εγκατάσταση φιλανθρωπικών ή νοσηλευτικών ι-

δρυµάτων δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου  1,30 € ανά µ2 σε όλους τους οικισµούς 

2. Για τους στεγασµένους χώρους εµπορικών καταστηµάτων, και επιχειρήσεων πάσης φύσεως γραφείων, εργοστασί-

ων ,βιοτεχνιών ,πάσης φύσεως ικλινικών, φροντιστηρίων, ιδιωτικών σχολών, ιδιωτικών σχολείων και λοιπών περι-

πτώσεων πλην πτηνοτροφείων 3,37 € ανά µ2 
3. Για τους µη στεγασµένους χώρους, βιοµηχανιών και πάσης φύσεως επιχειρήσεων ως κινηµατοθεάτρων , πωλήσεων 

οικοδ. υλικών, σταθµών  και συνεργείων επισκευής αυτ/των, αποθηκών στην ύπαιθρο καθώς και λοιπών µη κατο-

νοµαζόµενων περιπτώσεων 0,27,00 € ανά µ2  
 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΥΘΡΩΝ: (Αποφ. ∆Σ 170/2007 και 18/2009) 
• Με την 170/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου είχαν καθοριστεί: 

• Συντελεστές ∆.Τ. οικιών και καταστηµάτων  1,59 ανά µ2 

• Με την 18/2009 απόφαση του ∆ηµοτικού  Συµβουλίου  

• έγινε µείωση του συντελεστή ∆.Τ. οικιών και καταστηµάτων κατά  30%  , έγινε δηλαδή 1,11 € ανά µ2 και  

• έγινε απένταξη των αποθηκών  

 

ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΙΝΟΗΣ : (Αποφ. ΚΣ 51/2007 ) 
1. Για οικίες  1,40 € ανά µ2 
2. Για καταστήµατα 3,08 € ανά µ2 
3. πολύτεκνοι/ άποροι/ άτοµα µε αναπηρίες 0,70 € ανά µ2 

 

 Συντελεστές καθαριότητας και φωτισµού που προτείνεται να ισχύσουν από  
το 2011 και εφεξής:  

 

Α.: ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 
Αναπροσαρµόζεται η υπ΄αρ. 165/17-12-2004 απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Μάνδρας  
και ισχύουν τα  κάτωθι: 
 
� ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ        1,00/τ.µ. 
� ΣΤΕΓΑΣΜ.& ΜΗ ΣΤΕΓΑΣΜ.ΧΩΡΟΙ 
            εµπορ.καταστηµ. βιοµηχανιών & επιχειρήσεων  

(έως 400 τ.µ.)                         2,22€/τ.µ. 
� ΣΤΕΓΑΣΜ.& ΜΗ ΣΤΕΓΑΣΜ.ΧΩΡΟΙ 
            εµπορ.καταστηµ. βιοµηχανιών & επιχειρήσεων  
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(από 401 τ.µ.-6000 τ.µ.)         2,66€/τ.µ. 

� ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ 
            εµπορ.καταστηµ.βιοµηχανιών & επιχειρήσεων  

(άνω  των 6.000 τ.µ.)           1,60€/τ.µ. 
� ΜΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ 
            Εµπορ. Καταστηµ. Βιοµηχανιών & επιχειρήσεων 

(άνω των 6.000 τ.µ.)            0,79€/τ.µ. 
 
 
 
Β. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΛΙΩΝ 
 Ισχύουν τα οριζόµενα στην υπ΄αριθµ. 17/13-05-2008 .απόφαση του ∆.Σ. του  

∆ήµου Βιλίων 
 
� ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ή εγκατάσταση φιλανθρωπικών  
  ή νοσηλευτικών ιδρυµάτων  ∆ηµοσίου  ή Ιδιωτικού  
 ∆ικαίου   (σε όλους τους οικισµούς)                1,30€/τ.µ. 
 

� ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ(εµπορ.καταστηµ.& επιχειρ.  
Πάσης φύσεως γραφείων,  εργοστασίων,   βιοτεχνιών,  
πάσης φύσεως κλινικών, φροντιστηρίων ιδιωτικών  

            σχολών και λοιπών περιπτώσεων πλην πτηνοτροφείων  
           (σε όλους τους οικισµούς )      3,37€/τ.µ. 
 
� ΜΗ ΣΤΕΓ/ΝΟΙ ΧΩΡΟΙ (βιοµηχανιών & πάσης φύσεως 

επιχειρήσεων, κινηµατοθεάτρων, πωλήσεων οικοδοµικών  
υλικών, σταθµών και συνεργείων αυτοκινήτων αποθηκών  
ενυπαίθριων & λοιπών µη επονοµαζόµενων    0,27€/τ.µ. 

 
Γ. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΥΘΡΩΝ 
          Αναπροσαρµόζεται  η 170/2007 απόφαση του ∆Σ  και καταργείται η   

18/2009 απόφαση του  ∆.Σ. του ∆ήµου Ερυθρών 
 

� ΟΙΚΙΕΣ & ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ     1,20€/τ.µ. 
� Κατάργηση της υπ΄αριθµ. 18/2009 απόφασης περί  

απεντάξεως των αποθηκών &   ένταξή τους σε  
υποχρεωτική  καταβολή τέλους καθαριότητας 
 & φωτισµού         1,20€/τ.µ. 

 
∆. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΝΟΗΣ 
Ισχύουν τα οριζόµενα στην υπ΄αριθµ. 51/2007απόφαση του Κ.Σ. της Κοινότητας Οινόης 
� ΟΙΚΙΕΣ         1,40€/τ.µ. 
� ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ/ΑΠΟΡΟΙ/ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 0,70€/τ.µ. 
 
 
� ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ       3,08€/τ.µ. 
 

 

 

Κατόπιν των παραπάνω καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ν’ αποφανθεί σχετικά 

 

 
 
 

Το ∆ηµοτικό συµβούλιο  
Αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα στοιχεία της αρµόδιας υπηρεσίας του 

δήµου καθώς και την πορεία των εσόδων από τα τέλη καθ/τας και φωτισµού και των αντίστοιχων δαπανών µέχρι σήµε-

ρα, είδε και τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν 25/1975 των άρθρων 4 και 17 του Ν 1080/1980 καθώς και τις διατάξεις 

του άρθρου 25 παρ. 12 του Ν 1828/1989, καθώς και την 25/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  
 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 

Με ψήφους 16 υπέρ , των ∆ηµοτικών Συµβούλων της πλειοψηφίας , και 7 κατά των ∆ηµοτικών Συµβούλων της µειο-

ψηφίας (έξι δηµοτικοί σύµβουλοι:  Κριεκούκη Ι., Γιάννου Γ., Κυδώνης Αθ.,  Σαββίδου – Καραµπίνη Πολυτίµη , Μα-

ρούγκα Μ. & Κώνστας Ευάγ. δήλωσαν ότι δεν ψηφίζουν τις προτάσεις για τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης µε αα 12 

έως 26  επειδή θεωρούν ότι δεν πρέπει να γίνει καµία αύξηση τελών και να διατηρηθούν ως έχουν σήµερα διότι αφο-

ρούν αυξήσεις στους πολίτες σε εποχή που δεν ενδείκνυται και προτείνουν να εισπραχθούν τα απαιτητά απ’ όλες τις 

δηµοτικές ενότητες χωρίς καµία διάκριση)  
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Τρεις (3) ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, οι:  Πανωλιάσκος Αθ., Κώνστα Αγλαϊα και Μαρούγκας Μελ. απείχαν της ψηφοφορίας  

 

Καθορίζει συντελεστές  ∆ηµοτικών Τελών (καθαριότητας και φωτισµού) για το έτος 2011 και εφεξής ως ακο-
λούθως: 
 
Α.: ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 
Αναπροσαρµόζεται η υπ΄αρ. 165/17-12-2004 απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Μάνδρας  
και ισχύουν τα κάτωθι: 
 
� ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ        1,00/τ.µ. 
 
� ΣΤΕΓΑΣΜ.& ΜΗ ΣΤΕΓΑΣΜ.ΧΩΡΟΙ 
            εµπορ.καταστηµ. βιοµηχανιών & επιχειρήσεων  

(έως 400 τ.µ.)                         2,22€/τ.µ. 
 
� ΣΤΕΓΑΣΜ.& ΜΗ ΣΤΕΓΑΣΜ.ΧΩΡΟΙ 
            εµπορ.καταστηµ. βιοµηχανιών & επιχειρήσεων  

(από 401 τ.µ.-6000 τ.µ.)         2,66€/τ.µ. 
 
� ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ 
            εµπορ.καταστηµ.βιοµηχανιών & επιχειρήσεων  

(άνω  των 6.000 τ.µ.)           1,60€/τ.µ. 
 
� ΜΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ 
            Εµπορ. Καταστηµ. Βιοµηχανιών & επιχειρήσεων 

(άνω των 6.000 τ.µ.)            0,79€/τ.µ. 
 
Β. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΛΙΩΝ 
 Ισχύουν τα οριζόµενα στην υπ΄αριθµ. 17/13-05-2008 .απόφαση του ∆.Σ. του  

∆ήµου Βιλίων 
 
� ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ή εγκατάσταση φιλανθρωπικών  
  ή νοσηλευτικών ιδρυµάτων  ∆ηµοσίου  ή Ιδιωτικού  
 ∆ικαίου   (σε όλους τους οικισµούς)                1,30€/τ.µ. 
 

� ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ(εµπορ.καταστηµ.& επιχειρ.  
Πάσης φύσεως γραφείων,  εργοστασίων,   βιοτεχνιών,  
πάσης φύσεως κλινικών, φροντιστηρίων ιδιωτικών  

            σχολών και λοιπών περιπτώσεων πλην πτηνοτροφείων  
           (σε όλους τους οικισµούς )      3,37€/τ.µ. 
 
� ΜΗ ΣΤΕΓ/ΝΟΙ ΧΩΡΟΙ (βιοµηχανιών & πάσης φύσεως 

επιχειρήσεων, κινηµατοθεάτρων, πωλήσεων οικοδοµικών  
υλικών, σταθµών και συνεργείων αυτοκινήτων αποθηκών  
ενυπαίθριων & λοιπών µη επονοµαζόµενων    0,27€/τ.µ. 

 
 
 
Γ. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΥΘΡΩΝ 
          Αναπροσαρµόζεται  η 170/2007 απόφαση του ∆Σ  και καταργείται η   

18/2009 απόφαση του  ∆.Σ. του ∆ήµου Ερυθρών 
 

� ΟΙΚΙΕΣ & ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ     1,20€/τ.µ. 
� Κατάργηση της υπ΄αριθµ. 18/2009 απόφασης περί  

απεντάξεως των αποθηκών &   ένταξή τους σε  
υποχρεωτική  καταβολή τέλους καθαριότητας 
 & φωτισµού         1,20€/τ.µ. 

 
 
 
∆. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΝΟΗΣ 
Ισχύουν τα οριζόµενα στην υπ΄αριθµ. 51/2007απόφαση του Κ.Σ. της Κοινότητας Οινόης 
� ΟΙΚΙΕΣ         1,40€/τ.µ. 
� ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ/ΑΠΟΡΟΙ/ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 0,70€/τ.µ. 
 
 
� ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ       3,08€/τ.µ. 
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Η απόφαση πήρε αα 70 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 

       Ο Πρόεδρος Τα µέλη: 

  Τσάµος Παναγιώτης    
 
Πιστό Αντίγραφο    
Μάνδρα 31-3-2011     
Ο ∆ήµαρχος     
 
 
 
 
∆ΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

1. Τώρος Αθανάσιος  

2. Κολοβέντζος Παναγιώτης  

3. Πλούµπης Κωνσταντίνος  

4. ∆ουδέσης ∆ηµήτριος  

5. Μπέκας ∆ηµήτριος  

6. Αδάµ Μελέτιος  

7. Γραµµατικός Μελέτιος  

8. Μεϊντάνης Ιωάννης  

9. Φλώρου Καλοµοίρα  

10. Σαµπάνης Γεώργιος  

11. Ρόκας Περικλής 

12. Λινάρδος Ιωάννης 

13. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 

14. Βασιλείου Μάριος  

15. Κανάκης Σπυρίδων 

16. Κριεκούκη Ιωάννα 

17. Γιάννου Γεώργιος  

18. Κυδώνης Αθανάσιος  

19. Σαββίδου- Καραµπίνη Πολυτίµη 

20. Μαρούγκα Μαρία   

21. Κώνστας Ευάγγελος  

22. Πανωλιάσκος Αθανάσιος 

23. Κώνστα Αγλαΐα  

24. Μαρούγκας Μελέτιος  

25. Μονοχολιάς Μιχάλης *  
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της υπ’ αριθµ.  8/  2011 

Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 

Αρ. Αποφ. 71 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Λήψη απόφασης για τον καθορισµό συντελεστή   για την επιβολή φόρου ηλεκτροδοτούµενων χώρων για το έτος 
2011 και εφεξής  

 
 

Στη Μάνδρα ,σήµερα στις 30 του µήνα Μαρτίου   του έτους 2011  ηµέρα της εβδοµάδας Τετάρτη  και ώρα  

19.30 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου συνήλθε σε συνεδρίαση δηµόσια ,στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτι-

κού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μάνδρας ,  ύστερα από την µε  αριθµ. πρωτ. 4174/24.3.2011   έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου , που επιδόθηκε νόµιµα, µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν 3852/10  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο µελών 27 παραβρέθηκαν παρόντα  
26 δηλαδή: 

 
Παρόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

 

1. Τσάµος Παναγιώτης Πρόεδρος 

2. Τώρος Αθανάσιος   

3. Κολοβέντζος Παναγιώτης  

4. Πλούµπης Κωνσταντίνος  

5. ∆ουδέσης ∆ηµήτριος  

6. Μπέκας ∆ηµήτριος  

7. Αδάµ Μελέτιος  

8. Γραµµατικός Μελέτιος  

9. Μεϊντάνης Ιωάννης  

10. Φλώρου Καλοµοίρα  

11. Σαµπάνης Γεώργιος  

12. Ρόκας Περικλής 

13. Λινάρδος Ιωάννης 

14. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 

15. Βασιλείου Μάριος  

16. Κανάκης Σπυρίδων 

17. Κριεκούκη Ιωάννα  

18. Γιάννου Γεώργιος  

19. Κυδώνης Αθανάσιος 

20.  Σαββίδου-Καραµπίνη Πολυτίµη   

21. Μαρούγκα Μαρία   

22. Κώνστας Ευάγγελος  

23. Πανωλιάσκος Αθανάσιος    

24. Κώνστα Αγλαΐα  

25. Μαρούγκας Μελέτιος  

26. Μονοχολιάς Μιχαήλ * 

27.  

 

 

 

Απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
1. Λιώρης Αθανάσιος  

2. . 

3. . 

4. . 

 

* Ο ∆Σ Μονοχολιάς Μιχαήλ προσήλθε κατά  τη συζήτηση  του 1ου τακτικού θέµατος της ηµερήσιας διάταξης (είχε προηγηθεί η 

συζήτηση και ψηφοφορία του 1ου έκτακτου θέµατος)  
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Ο πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε παρόντα  και   το ∆ήµαρχο κο ∆ρίκο Γεώργιο και εισηγούµενος το 
13ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης έκθεσε ότι σύµφωνα µε το άρθρο 13 του Ν 1828/1989 ο συντελεστής ηλεκτροδο-

τούµενων χώρων µπορεί να αυξηθεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για κάθε οικονοµικό έτος. 

1. Με την 166/2004 απόφαση του πρώην ∆ήµου Μάνδρας , ο συντελεστής ηλεκτροδοτούµενων χώρων είχε καθο-

ριστεί ως εξής: 

α) συντελεστής  0,27 € για κάθε µ2 φωτιζόµενης επιφάνειας στεγασµένου  χώρου 

β) συντελεστής 0,135 € για κάθε µ2 φωτιζόµενης επιφάνειας µη στεγασµένου χώρου (δηλαδή το µισό του συντε-

λεστή  0.27) 

 

2. Με την 88/1998 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του πρώην ∆ήµου Βιλίων ο συντελεστής ηλεκτροδοτού-

µενων χώρων είχε καθοριστεί σε 0,047 € (16 δρχ) ετησίως κατά τ.µ. φωτιζόµενης επιφάνειας στεγασµένων χώ-

ρων και για µη στεγασµένους χώρους ο συντελεστής ηλεκτροδοτούµενων χώρων είχε καθοριστεί στο ήµισυ του 

ορισθέντος για τους στεγασµένους χώρους δηλαδή 0,023 €    

 

3. Με την 170/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του πρώην ∆ήµου Ερυθρών  ο συντελεστής ηλεκτροδο-

τούµενων χώρων οικιών και καταστηµάτων είχε καθοριστεί σε 0,07 € ανά µ2 
 

4. Με την 51/2007 απόφαση του  Κοινοτικού Συµβουλίου της πρώην Κοινότητας  Οινόης ο συντελεστής ηλεκτρο-

δοτούµενων χώρων είχε καθοριστεί σε 0,01 € ετησίως κατά τ.µ. φωτιζόµενης επιφάνειας  στεγασµένων χώρων 

και για µη στεγασµένους ο συντελεστής είχε  οριστεί στο ήµισυ του ορισθέντος για στεγασµένους χώρους δηλαδή 
0,005 €. 

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στον ∆ήµαρχο ο οποίος πρότεινε µηδενική αύξηση του συντελεστή   για την 

επιβολή φόρου ηλεκτροδοτούµενων χώρων 

 

και κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ν’ αποφανθεί σχετικά  

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  
Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν 1828/1989  καθώς και 

την 25/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 

Με ψήφους 16 υπέρ , των ∆ηµοτικών Συµβούλων της πλειοψηφίας , και 7 κατά των ∆ηµοτικών Συµβούλων της µειο-

ψηφίας (έξι  ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι :  Κριεκούκη Ι., Γιάννου Γ., Κυδώνης Αθ.,  Σαββίδου – Καραµπίνη Πολυτίµη , Μα-

ρούγκα Μ. & Κώνστας Ευάγ. δήλωσαν ότι δεν ψηφίζουν τις προτάσεις για τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης µε αα 12 

έως 26   επειδή θεωρούν ότι δεν πρέπει να γίνει καµία αύξηση τελών και να διατηρηθούν ως έχουν σήµερα διότι αφο-

ρούν αυξήσεις στους πολίτες σε εποχή που δεν ενδείκνυται και προτείνουν να εισπραχθούν τα απαιτητά απ’ όλες τις 

δηµοτικές ενότητες χωρίς καµία διάκριση)  

Τρεις (3) ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, οι:  Πανωλιάσκος Αθ., Κώνστα Αγλαϊα και Μαρούγκας Μελ. απείχαν της ψηφοφορίας  

 

1. Κάνει δεκτή τη πρόταση του ∆ηµάρχου για  µηδενική αύξηση του συντελεστή   για την επιβολή φόρου 
ηλεκτροδοτούµενων χώρων  

2. Καθορίζει συντελεστή   για την επιβολή φόρου ηλεκτροδοτούµενων χώρων από το 2011 και εφεξής ως 
ακολούθως: (δεν επέρχεται καµία µεταβολή) 

 

Α.: ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 
Ισχύουν τα οριζόµενα στην 166/17-12-2004 απόφαση του ∆.Σ. πρώην ∆ήµου Μάνδρας 
 
� ΓΙΑ ΚΑΘΕ Τ.Μ. ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ  
      ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ        0,27 €/τ.µ. 

 
� ΓΙΑ ΚΑΘΕ Τ.Μ. ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ  

ΜΗ   ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ       0,135 €/τ.µ. 
 

Β. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΛΙΩΝ 
Ισχύουν τα οριζόµενα στην 88/1998 απόφαση του ∆.Σ. πρώην ∆ήµου  
Βιλίων 
 
� ΓΙΑ ΚΑΘΕ Τ.Μ. ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ  

ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ        0,047 €/τ.µ. 
 

� ΓΙΑ ΚΑΘΕ Τ.Μ. ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ  
     ΜΗ   ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ 

(το ηµισυ του ορισθέντος για τους στεγασµένους χώρου ήτοι   0,023 €/τ.µ. 
 
Γ. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΥΘΡΩΝ 
Ισχύουν τα οριζόµενα στην  170/2007  απόφαση του ∆.Σ. πρώην 
∆ήµου Ερυθρών  
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� ΟΙΚΙΕΣ & ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ                   0,07 €/τ.µ. 
 
∆. ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΝΟΗΣ 
Ισχύουν τα οριζόµενα στην υπ΄αριθµ. 51/2007 απόφαση του Κ.Σ.  
πρώην Κοινότητας Οινόης 
 
� ΓΙΑ ΚΑΘΕ Τ.Μ. ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ  

      ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ           0,01 €/τ.µ. 
 

� ΓΙΑ ΚΑΘΕ Τ.Μ. ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ  
ΜΗ   ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ          0,005 €/τ.µ. 

 

Η απόφαση πήρε αα 71 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 

       Ο Πρόεδρος Τα µέλη: 

  Τσάµος Παναγιώτης    
 
Πιστό Αντίγραφο    
Μάνδρα 31-3-2011     
Ο ∆ήµαρχος     
 
 
 
 
∆ΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

1. Τώρος Αθανάσιος  

2. Κολοβέντζος Παναγιώτης  

3. Πλούµπης Κωνσταντίνος  

4. ∆ουδέσης ∆ηµήτριος  

5. Μπέκας ∆ηµήτριος  

6. Αδάµ Μελέτιος  

7. Γραµµατικός Μελέτιος  

8. Μεϊντάνης Ιωάννης  

9. Φλώρου Καλοµοίρα  

10. Σαµπάνης Γεώργιος  

11. Ρόκας Περικλής 

12. Λινάρδος Ιωάννης 

13. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 

14. Βασιλείου Μάριος  

15. Κανάκης Σπυρίδων 

16. Κριεκούκη Ιωάννα 

17. Γιάννου Γεώργιος  

18. Κυδώνης Αθανάσιος  

19. Σαββίδου- Καραµπίνη Πολυτίµη 

20. Μαρούγκα Μαρία   

21. Κώνστας Ευάγγελος  

22. Πανωλιάσκος Αθανάσιος 

23. Κώνστα Αγλαΐα  

24. Μαρούγκας Μελέτιος  

25. Μονοχολιάς Μιχάλης *  
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθµ.  8/  2011 
Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 

Αρ. Αποφ. 72 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Λήψη απόφασης για τον καθορισµό συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) άρθρο 24 Ν 2130/93 και 
προσδιορισµός αντικειµενικής αξίας ακινήτων για την επιβολή ΤΑΠ  
 

Στη Μάνδρα ,σήµερα στις 30 του µήνα Μαρτίου   του έτους 2011  ηµέρα της εβδοµάδας Τετάρτη  και ώρα  

19.30 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου συνήλθε σε συνεδρίαση δηµόσια ,στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτι-

κού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μάνδρας ,  ύστερα από την µε  αριθµ. πρωτ. 4174/24.3.2011   έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου , που επιδόθηκε νόµιµα, µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν 3852/10  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο µελών 27 παραβρέθηκαν παρόντα  
26 δηλαδή: 

 
Παρόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

 

1. Τσάµος Παναγιώτης Πρόεδρος 

2. Τώρος Αθανάσιος   

3. Κολοβέντζος Παναγιώτης  

4. Πλούµπης Κωνσταντίνος  

5. ∆ουδέσης ∆ηµήτριος  

6. Μπέκας ∆ηµήτριος  

7. Αδάµ Μελέτιος  

8. Γραµµατικός Μελέτιος  

9. Μεϊντάνης Ιωάννης  

10. Φλώρου Καλοµοίρα  

11. Σαµπάνης Γεώργιος  

12. Ρόκας Περικλής 

13. Λινάρδος Ιωάννης 

14. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 

15. Βασιλείου Μάριος  

16. Κανάκης Σπυρίδων 

17. Κριεκούκη Ιωάννα  

18. Γιάννου Γεώργιος  

19. Κυδώνης Αθανάσιος 

20.  Σαββίδου-Καραµπίνη Πολυτίµη   

21. Μαρούγκα Μαρία   

22. Κώνστας Ευάγγελος  

23. Πανωλιάσκος Αθανάσιος    

24. Κώνστα Αγλαΐα  

25. Μαρούγκας Μελέτιος  

26. Μονοχολιάς Μιχαήλ * 

27.  

 

 

 

Απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
* Ο ∆Σ Μονοχολιάς Μιχαήλ προσήλθε κατά  τη συζήτηση  του 1ου τακτικού θέµατος της ηµερήσιας διάταξης (είχε προηγηθεί η 

συζήτηση και ψηφοφορία του 1ου έκτακτου θέµατος)  
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Ο πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε παρόντα  και   το ∆ήµαρχο κο ∆ρίκο Γεώργιο και ειση-

γούµενος το 14ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης έκθεσε ότι βάσει της εγκυκλίου 45/28-12-2010 του Υπ. Εσωτ. θα πρέπει 

να καθορίσουµε µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µέσα στο 1ο τρίµηνο του 2011 και πριν την ψήφιση του προ-

ϋπολογισµού τον συντελεστή του Τ.Α.Π. ο οποίος πρέπει να είναι από 0,25‰ µέχρι 0,35‰ και να είναι ενιαίος για όλη 

την διοικητική περιφέρεια του ∆ήµου (άρθρο 24 παρ.2 Ν 2130/93). 

 

5. Με την 67/1993  απόφαση του πρώην ∆ήµου Μάνδρας , ο συντελεστής τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) είχε 

καθοριστεί  σε 0,00030 € 
Με την 10/1994 απόφαση του πρώην ∆ήµου Μάνδρας είχε προσδιοριστεί η αντικειµενική αξία των ακινήτων 

που βρίσκονται εκτός σχεδίου στην ευρύτερη περιοχή του ∆ήµου ως ακολούθως: 

• ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ      ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ      147€/τ.µ. 
• ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ   205€/τ.µ. 
• ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ  ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ      235€/τ.µ. 

 

 

6. Με την 52/1998 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του πρώην ∆ήµου Βιλίων  

ο συντελεστής τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) είχε καθοριστεί  σε 0,00030 € 

 

Με την 27/1998 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του πρώην ∆ήµου Βιλίων είχε καθοριστεί η αξία των ακινή-

των  για τον υπολογισµό του ΤΑΠ , σύµφωνα µε το άρθρο 24 του Ν 2130/93 ως εξής: 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΒΙΛΙΩΝ (έδρα ∆ήµου) 

• ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΣΕ        293,47€/τ.µ. 
• ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΣΕ           29,35€/τ.µ. 
ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ, Π.ΓΕΡΜΕΝΟ, ΨΑΘΑ,  

ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ, ΒΕΝΙΖΑ, ΑΝΩ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,           

ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΛΠ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 

• ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΣΕ           528,25€/τ.µ. 

• ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΣΕ             29,35€/τ.µ. 
Τα πτηνοτροφεία είχαν απαλλαγεί του τέλους διότι είχαν εγκαταλειφθεί χωρίς  

να  χρησιµοποιούνται για άλλο σκοπό  

 

7. Με την 170/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του πρώην ∆ήµου Ερυθρών  ο συντελεστής τέλους ακί-

νητης περιουσίας (ΤΑΠ) είχε καθοριστεί σε 0,00035 € και είχε καθοριστεί τιµή ζώνης ως ακολούθως: 

• Α΄ΖΩΝΗ         650€/τ.µ. 
• Β΄ΖΩΝΗ         600€/τ.µ. 

 

8. Με την 51/2007 απόφαση του  Κοινοτικού Συµβουλίου της πρώην Κοινότητας  Οινόης ο συντελεστής τέλους 

ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) είχε καθοριστεί σε 0,00025 
 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στον ∆ήµαρχο ο οποίος πρότεινε µηδενική αύξηση του συντελεστή   τέλους 

ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) και να παραµείνει ως έχει προσδιοριστεί η αντικειµενική αξία των  ακινήτων για την επι-

βολή ΤΑΠ. 

 

και κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ν’ αποφανθεί σχετικά  

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  
Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν 1828/1989  καθώς και 

την 25/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 

Με ψήφους 16 υπέρ , των ∆ηµοτικών Συµβούλων της πλειοψηφίας , και 7 κατά των ∆ηµοτικών Συµβούλων της µειο-

ψηφίας (έξι  ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι :  Κριεκούκη Ι., Γιάννου Γ., Κυδώνης Αθ.,  Σαββίδου – Καραµπίνη Πολυτίµη , Μα-

ρούγκα Μ. & Κώνστας Ευάγ. δήλωσαν ότι δεν ψηφίζουν τις προτάσεις για τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης µε αα 12 

έως 26   επειδή θεωρούν ότι δεν πρέπει να γίνει καµία αύξηση τελών και να διατηρηθούν ως έχουν σήµερα διότι αφο-

ρούν αυξήσεις στους πολίτες σε εποχή που δεν ενδείκνυται και προτείνουν να εισπραχθούν τα απαιτητά απ’ όλες τις 

δηµοτικές ενότητες χωρίς καµία διάκριση)  

Τρεις (3) ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, οι:  Πανωλιάσκος Αθ., Κώνστα Αγλαϊα και Μαρούγκας Μελ. απείχαν της ψηφοφορίας  

 

1. Κάνει δεκτή τη πρόταση του ∆ηµάρχου για  µηδενική αύξηση του συντελεστή   τέλους ακίνητης περιουσί-
ας (ΤΑΠ) και να παραµείνει ως έχει προσδιοριστεί η αντικειµενική αξία των  ακινήτων για την επιβολή 
ΤΑΠ. 

 
2. Καθορίζει συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) και προσδιορίζει την αντικειµενική αξίας ακινή-

των για την επιβολή ΤΑΠ ως ακολούθως: (δεν επέρχεται καµία µεταβολή, ισχύουν οι προγενέστερες αποφά-

σεις ) 

 

Α.: ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 
Ισχύουν τα οριζόµενα στις υπ΄αριθµ. 67/1993 &  
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10/1994 αποφάσεις ∆.Σ. πρώην ∆ήµου Μάνδρας 
 
� ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Τ.Α.Π.        0,00030 
 
� ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 

• ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ            147€/τ.µ. 
• ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ           205€/τ.µ. 
• ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ              235€/τ.µ. 

Β. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΛΙΩΝ 
Ισχύουν τα οριζόµενα στην υπ΄ αριθµ. 52/1998  και 27/1994  
Αποφάσεις   ∆.Σ. πρώην  ∆ήµου Βιλίων 
 
� ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Τ.Α.Π.        0,00030 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 
� ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΒΙΛΙΩΝ  

• ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΣΕ             293,47€/τ.µ. 
• ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΣΕ           29,35€/τ.µ. 

� ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ, Π.ΓΕΡΜΕΝΟ, ΨΑΘΑ,  

ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ, ΒΕΝΙΖΑ, ΑΝΩ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ, ΑΓΙΑ  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΚΛΠ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 

• ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΣΕ          528,25€/τ.µ. 
• ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΣΕ            29,35€/τ.µ. 
Τα πτηνοτροφεία απαλλάσσονται του τέλους διότι έχουν 

εγκαταλειφθεί χωρίς να χρησιµοποιούνται για άλλο σκοπό   

 
Γ. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΥΘΡΩΝ 
Ισχύουν τα οριζόµενα στην υπ΄ αριθµ. 170/20-11-2007  
απόφαση ∆.Σ. πρώην ∆ήµου Ερυθρών. 
 
� ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Τ.Α.Π.         0,00035 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 

 
� Α΄ ΖΩΝΗ          650€/τ.µ. 
 
� Β΄ ΖΩΝΗ          600€/τ.µ. 
 

∆. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΝΟΗΣ 
 Ισχύουν τα οριζόµενα στην υπ΄αριθµ. 52/1993 απόφαση  
Κ.Σ. πρώην  Κοινότητας Οινόης. 
 

� ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Τ.Α.Π.        0,00025 
 

 
Η απόφαση πήρε αα 72 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 

       Ο Πρόεδρος Τα µέλη: 

  Τσάµος Παναγιώτης    
 
Πιστό Αντίγραφο    
Μάνδρα 31-3-2011     
Ο ∆ήµαρχος     
 
 
 
 
∆ΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

1. Τώρος Αθανάσιος  

2. Κολοβέντζος Παναγιώτης  

3. Πλούµπης Κωνσταντίνος  

4. ∆ουδέσης ∆ηµήτριος  

5. Μπέκας ∆ηµήτριος  

6. Αδάµ Μελέτιος  

7. Γραµµατικός Μελέτιος  

8. Μεϊντάνης Ιωάννης  

9. Φλώρου Καλοµοίρα  

10. Σαµπάνης Γεώργιος  

11. Ρόκας Περικλής 

12. Λινάρδος Ιωάννης 

13. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 

14. Βασιλείου Μάριος  

15. Κανάκης Σπυρίδων 

16. Κριεκούκη Ιωάννα 

17. Γιάννου Γεώργιος  

18. Κυδώνης Αθανάσιος  
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19. Σαββίδου- Καραµπίνη Πολυτίµη 

20. Μαρούγκα Μαρία   

21. Κώνστας Ευάγγελος  

22. Πανωλιάσκος Αθανάσιος 

23. Κώνστα Αγλαΐα  

24. Μαρούγκας Μελέτιος  

25. Μονοχολιάς Μιχάλης *  
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της υπ’ αριθµ.  8/  2011 

Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 

Αρ. Αποφ. 73 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Λήψη απόφασης για τον καθορισµό τελών ύδρευσης για το έτος 2011 και εφεξής 
 

Στη Μάνδρα ,σήµερα στις 30 του µήνα Μαρτίου   του έτους 2011  ηµέρα της εβδοµάδας Τετάρτη  και ώρα  

19.30 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου συνήλθε σε συνεδρίαση δηµόσια ,στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτι-

κού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μάνδρας ,  ύστερα από την µε  αριθµ. πρωτ. 4174/24.3.2011   έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου , που επιδόθηκε νόµιµα, µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν 3852/10  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο µελών 27 παραβρέθηκαν παρόντα  
26 δηλαδή: 

 
Παρόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

 

1. Τσάµος Παναγιώτης Πρόεδρος 

2. Τώρος Αθανάσιος   

3. Κολοβέντζος Παναγιώτης  

4. Πλούµπης Κωνσταντίνος  

5. ∆ουδέσης ∆ηµήτριος  

6. Μπέκας ∆ηµήτριος  

7. Αδάµ Μελέτιος  

8. Γραµµατικός Μελέτιος  

9. Μεϊντάνης Ιωάννης  

10. Φλώρου Καλοµοίρα  

11. Σαµπάνης Γεώργιος  

12. Ρόκας Περικλής 

13. Λινάρδος Ιωάννης 

14. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 

15. Βασιλείου Μάριος  

16. Κανάκης Σπυρίδων 

17. Κριεκούκη Ιωάννα  

18. Γιάννου Γεώργιος  

19. Κυδώνης Αθανάσιος 

20.  Σαββίδου-Καραµπίνη Πολυτίµη   

21. Μαρούγκα Μαρία   

22. Κώνστας Ευάγγελος  

23. Πανωλιάσκος Αθανάσιος    

24. Κώνστα Αγλαΐα  

25. Μαρούγκας Μελέτιος  

26. Μονοχολιάς Μιχαήλ * 

27.  

 

 

 

Απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
1. Λιώρης Αθανάσιος  

2. . 

3. . 

4. . 

* Ο ∆Σ Μονοχολιάς Μιχαήλ προσήλθε κατά  τη συζήτηση  του 1ου τακτικού θέµατος της ηµερήσιας διάταξης (είχε προηγηθεί η 

συζήτηση και ψηφοφορία του 1ου έκτακτου θέµατος) 
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Ο πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε παρόντα  και   το ∆ήµαρχο κο ∆ρίκο Γεώργιο και εισηγούµενος το 
15ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης , έδωσε το λόγο στο ∆ήµαρχο ο οποίος έκθεσε στο ∆Σ ότι προκειµένου ν΄ αντιµετω-

πισθούν  οι αυξηµένες ανάγκες της Υπηρεσίας Ύδρευσης , πρέπει να προβούµε στη µερική  αύξηση του τέλους ύδρευ-

σης . Συγκεκριµένα  προτείνεται η αύξηση κατά 20% της χρέωσης ανά κ.µ. για τις βιοµηχανίες – αποθήκες – πολυκα-

ταστήµατα κλπ ., ήτοι από 1,15€/κ.µ. προτείνεται σε 1,38 €/κ.µ.  

Η αύξηση αυτή προτείνεται να ισχύσει για όλες τις ∆ηµοτικές Ενότητες του ∆ήµου Μάνδρας- Ειδυλλίας. 

Κατόπιν των παραπάνω καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ν’ αποφανθεί σχετικά. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 19  του από 24-9/20-10-1958 Β.∆. 

περί προσόδων των ∆ήµων & Κοινοτήτων, την  45/28-12-2010 εγκύκλιο περί ρύθµισης θεµάτων οικονοµικής διοίκησης και 

διαχείρισης των δήµων που προκύπτουν από την εφαρµογή των διατάξεων του ν. 3852/2010  καθώς και την 25/2011 απόφαση 

της Οικονοµικής Επιτροπής 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 

Με ψήφους 16 υπέρ , των ∆ηµοτικών Συµβούλων της πλειοψηφίας , και 7 κατά των ∆ηµοτικών Συµβούλων της µειο-

ψηφίας (έξι  ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι :  Κριεκούκη Ι., Γιάννου Γ., Κυδώνης Αθ.,  Σαββίδου – Καραµπίνη Πολυτίµη , Μα-

ρούγκα Μ. & Κώνστας Ευάγ. δήλωσαν ότι δεν ψηφίζουν τις προτάσεις για τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης µε αα 12 

έως 26   επειδή θεωρούν ότι δεν πρέπει να γίνει καµία αύξηση τελών και να διατηρηθούν ως έχουν σήµερα διότι αφο-

ρούν αυξήσεις στους πολίτες σε εποχή που δεν ενδείκνυται και προτείνουν να εισπραχθούν τα απαιτητά απ’ όλες τις 

δηµοτικές ενότητες χωρίς καµία διάκριση)  

Τρεις (3) ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, οι:  Πανωλιάσκος Αθ., Κώνστα Αγλαϊα και Μαρούγκας Μελ. απείχαν της ψηφοφορίας  

 

1. ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ για το έτος 2011 και εφεξής ως εξής : 
 
Α.: ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 
� ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ 20% Η ΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑ Κ.Μ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ- ΑΠΟ-
ΘΗΚΕΣ-ΠΟΛ/ΤΑ Κ.Λ.Π. ΉΤΟΙ ΑΠΟ 1,15€/Κ.Μ. ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ 1,38€/Κ.Μ 
 
� (Η ΩΣ ΑΝΩ ΑΥΞΗΣΗ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ∆ΗΜΟΤ.ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΝ∆ΡΑΣ-
 ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ) 
 
 ΚΑΤΑ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ 116/2003 ΑΠΟΦΑΣΗ ∆.Σ.  ΗΤΟΙ: 
 
� MAN∆ΡΑ-ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ-ΣΥΝ.ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ     
• 00-50 Κ.Μ.      0,70€/Κ.Μ. 
• 51-80 Κ.Μ.      0,75€/Κ.Μ. 
• 81 & ΑΝΩ Κ.Μ.     0,86€/Κ.Μ. 
� ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ-ΑΠΟΘΗΚΕΣ-ΠΟΛ/ΤΑ Κ.Λ.Π.  1,38€/Κ.Μ. 
� ΜΑΚΡΥΑ ΑΜΜΟΣ        0,30€/Κ.Μ. 
� ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ ΣΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ     0,88€/Κ.Μ. 
� ΠΡΟΣΤΙΜΟ ∆ΗΜΟΥ(σπίτια-καταστήµατα)                              176,08€ 
� ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ-ΑΠΟΘΗΚΕΣ-ΠΟΛΥΚ/ΤΑ                586,94€ 
 
 
 
 
Β. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΛΙΩΝ 
� ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ-ΑΠΟΘΗΚΕΣ-ΠΟΛ/ΤΑ Κ.Λ.Π.  1,38€/Κ.Μ. 
�  
• ΚΑΤΑ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ µε τις  υπ΄αριθµ. 14/13-05-2008,    15/13-05-2008 & 16/13-05-
2008 αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Βιλίων δηλαδή:  

� ΒΙΛΙΑ         0,67€/Κ.Μ. 

� ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ       0,51€/Κ.Μ. 

� ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ-ΒΕΝΙΖΑΣ-ΛΟΥΜΠΑΣ      (ΕΩΣ 100 Κ.Μ.)  0,51€/Κ.Μ. 

�     «                               «                   «          (ΑΠΟ 100 Κ.Μ. ΕΩΣ 200 Κ.Μ.) 0,84€/Κ.Μ. 

�     «                               «                   «          (ΑΠΟ 200 Κ.Μ. & ΑΝΩ)        1,69€/Κ.Μ. 
 
 
Γ. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΥΘΡΩΝ 
� ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ-ΑΠΟΘΗΚΕΣ-ΠΟΛ/ΤΑ Κ.Λ.Π.  1,38€/Κ.Μ. 
 
• ΚΑΤΑ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ µε την υπ΄αριθµ. . 97/10-09-2003,    απόφαση  του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου Ερυθρών  δηλαδή:  
 
� 00-20 Κ.Μ.                     0,50€/Κ.Μ. 
� 20-50 Κ.Μ.         0,60€/Κ.Μ. 
� 50-80 Κ.Μ.         0,70€/Κ.Μ. 
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� 80 Κ.Μ. & ΑΝΩ        0,80€/Κ.Μ. 
 
∆. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΝΟΗΣ 
� ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ-ΑΠΟΘΗΚΕΣ-ΠΟΛ/ΤΑ Κ.Λ.Π.  1,38€/Κ.Μ. 
� ΚΑΤΑ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ µε την υπ΄αριθµ. . 28/23-05-2003,    απόφαση  του Κοινοτικού  
Συµβουλίου Οινόης   δηλαδή:  
 
� ΟΙΚΙΕΣ                      0,73€/Κ.Μ. 
� ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ         0,88€/Κ.Μ. 
 

 

 

2. ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ  –ΠΑΓΙΟ-  για το έτος 2011 και εφεξής ως εξής : 
 

Α.: ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 
Ισχύουν τα οριζόµενα µε την υπ΄αριθµ.  116/2003 ΑΠΟΦΑΣΗ ∆.Σ.  του ∆ήµου Μάνδρας 
� 1. ΣΠΙΤΙΑ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΦΕΙΑ                 2,93€/ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 

2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ-ΒΟΤΕΧΝΙΕΣ-ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ- 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΚΛΠ      11,74€/ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Β. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΛΙΩΝ 
Ισχύουν τα οριζόµενα µε την υπ΄αριθµ.  6/13-05-2008 απόφαση  ∆.Σ.  του ∆ήµου Βιλίων 

� ΠΟΛΗ ΒΙΛΙΩΝ 

� ΣΠΙΤΙΑ & ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ        20,25€ 

� ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ-ΤΑΒΕΡΝΕΣ-ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ-ΚΑΦΕΝΕΙΑ-ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ-     
       ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ-ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ-ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΑ-ΜΑΝ∆ΡΕΣ ΟΙΚΟ∆.    27,00€ 

� ΚΟΥΡΕΙΑ-ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ-ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ-ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΑ   27,00€ 

� ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ-ΣΤΑΥΛΟΙ          9,11€ 

� ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ-ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ∆ΩΜΑΤΙΑ          1,01€/∆ΩΜΑΤΙΟ 
� ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ 

� ΣΠΙΤΙΑ           20,25€ 
� ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ            3,37€ 
� ΤΑΒΕΡΝΕΣ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ-ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ                            101,25€ 
� ΚΑΦΕΝΕΙΑ-ΜΠΑΡ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ                            101,25€ 
� ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ-ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΑ        50,62€ 
� ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ          44,02€ 

� ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ  
� ΣΠΙΤΙΑ-ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ                             20,25€/∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 
� ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ          20,25€ 
 
Γ. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΥΘΡΩΝ 
Ισχύουν τα οριζόµενα µε την υπ΄αριθµ.  97/10-09-2003 απόφαση  ∆.Σ.  του ∆ήµου Βιλίων 
 

� Η ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΠΑΓΙΟΥ                      
10€/ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 

 
∆. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΝΟΗΣ  
Ισχύουν τα οριζόµενα ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΙΝΟΗΣ  
 

� Η ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΠΑΓΙΟΥ        
 4,93€/ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 

 
ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ 
ΑΛΛΑΓΗ ΜΕΤΡΗΤΗ=38,15€                                                         
ΑΛΛΑΓΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ=20,54€                                                      
ΑΛΛΑΓΗ ∆ΙΑΚΟΠΤΗ=14,67€                                                       
ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΟΧΗΣ=44,02€                                                 
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ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ=73,37€                                        

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ=14,67€  
H ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ∆ΡΟΜΟ, ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΟ ΚΛΠ ΘΑ ΧΡΕΩΝΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΗΝ 
ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΝΕΕΣ ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ) για το έτος 2011 και εφεξής ως εξής 
: 

 

Α.: ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 
Ισχύουν τα οριζόµενα στην 79/2001 απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Μάνδρας 
 

� ΣΠΙΤΙΑ (ΕΩΣ  2 ΜΕΤΡΑ)                 352,16€ 
      ΠΕΡΑ ΑΠΟ 2 ΜΕΤΡΑ: 

ΓΙΑ ΧΩΜΑ          11,74€ 
ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟ          14,67€ 

 
� ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΛΑ & ΓΡΑΦΕΙΑ(ΕΩΣ 2 ΜΕΤΡΑ)            440,21€ 
� ΠΕΡΑ ΑΠΟ 2 ΜΕΤΡΑ 
� ΓΙΑ ΧΩΜΑ           11,74€ 
� ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟ           14,67€ 

 
� ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ(ΕΩΣ  2 ΜΕΤΡΑ)                                   586,94€ 
� ΠΕΡΑ ΑΠΟ 2 ΜΕΤΡΑ 
� ΓΙΑ ΧΩΜΑ          11,74€ 
� ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟ          14,67€ 

 
� ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ-ΧΟΙΡΟΣΤΑΣΙΑ (ΕΩΣ  2 ΜΕΤΡΑ)                        880,41€ 
� ΠΕΡΑ ΑΠΟ 2 ΜΕΤΡΑ 
� ΓΙΑ ΧΩΜΑ          11,74€ 
� ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟ          14,67€ 

 
� ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΧΟΝ∆Ρ.ΕΜΠΟΡ.-ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΕΠΑΓ-

ΓΕΛΜ.ΑΠΟΘΗΚΕΣ(συµπεριλ/νων & των γεωργικών): 
       ΕΩΣ 2 ΜΕΤΡΑ                         1.320,62€ 
� ΠΕΡΑ ΑΠΟ 2 ΜΕΤΡΑ 
� ΓΙΑ ΧΩΜΑ          11,74€ 
� ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟ          14,67€ 

 
� ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ (κανονική παροχή) (ΕΩΣ  2 ΜΕΤΡΑ) :                  1.760,82€ 
� ΠΕΡΑ ΑΠΟ 2 ΜΕΤΡΑ 
� ΓΙΑ ΧΩΜΑ          11,74€ 
� ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟ          14,67€ 

 
        2΄΄  ΙΝΤΣΩΝ = 2.934,70 
        3΄΄   ΙΝΤΣΩΝ = 3.228,17 
        4΄΄ ΙΝΤΣΩΝ = 3.815,11 
 
 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
1. ΧΩΜΑΤΙΝΟΣ ∆ΡΟΜΟΣ      11,74€/ΜΕΤΡΟ 
2. ΑΣΦΑΛΤΟΣ-ΤΣΙΜΕΝΤΟ-ΠΛΑΚΕΣ     14,67€/ΜΕΤΡΟ 
3.  Υ∆ΡΟΜΕΤΡΗΤΗΣ       44,02€/ΜΕΤΡΟ 
4. ΦΡΕΑΤΙΟ        29,35€/ΜΕΤΡΟ 
5. ΚΡΟΥΝΟΣ (1 ΤΕΜΑΧΙΟ)      20,54€/ΜΕΤΡΟ 
6. ΚΟΛΑΡΟ        20,54€/ΜΕΤΡΟ 
 
∆ΙΑΚΟΠΗ – ΕΠΑΝΑΣΥΝ∆ΕΣΗ 
1. ΣΠΙΤΙΑ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ         29,35€ 

ΠΕΡΑ ΑΠΟ 2 ΜΕΤΡΑ:              

ΓΙΑ ΧΩΜΑ        :  11,74€                    
ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟ:         14,67€ 
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2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ 146,74€ 
 
 
 
 
Β. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΛΙΩΝ 
 
Ισχύουν τα οριζόµενα στην 6/13-05-2008 απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Βιλίων 
 

� ΕΝΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΒΙΛΙΩΝ,ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ   337,49€  
� ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΒΙΛΙΩΝ, ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ   674,98€ 

 
� ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ,ΒΕΝΙΖΑΣ ΛΟΥΜΠΑΣ,ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 674,98€ 

 

 
Γ. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΥΘΡΩΝ 
 
Ισχύουν τα οριζόµενα στην απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Ερυθρών 
 

� ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΝΕΑ ΠΑΡΟΧΗ       117,40€ 
 
 
 
 
∆. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΝΟΗΣ 
 
Ισχύουν τα οριζόµενα στον κανονισµό ύδρευσης  κοινότητας ΟΙΝΟΗΣ  
 

� ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ½ ΙΝΤΣΑΣ ΓΙΑ ΣΠΙΤΙΑ & ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ                      
� ΕΝΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ                             234,78€ 
� ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ                              498,90€ 

 
� 1 ΙΝΤΣΑΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ & ΒΥΤΙΑ     586,94€ 

 
� 2 ΙΝΤΣΕΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ & ΒΥΤΙΑ     880,41€ 

 
� ΤΙΜΗ ΕΠΑΝΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΗΤΗ        44,02€ 

 
� ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ 

 
� ΑΛΛΑΓΗ ΜΕΤΡΗΤΗ        38,15€ 
� ΑΛΛΑΓΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ        20,54€ 
� ΑΛΛΑΓΗ ∆ΙΑΚΟΠΤΗ        14,67€ 
� ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΟΧΗΣ        44,02€ 
� ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ       73,37€ 
� ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ       14,67€ 

 
� Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ∆ΡΟΜΟ,ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΟ Κ.Λ.Π. ΘΑ ΧΡΕΩΝΕΤΑΙ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ 

ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ 
                      
 

 

 

 

 

Η απόφαση πήρε αα 73 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 

       Ο Πρόεδρος Τα µέλη: 

  Τσάµος Παναγιώτης    
 
Πιστό Αντίγραφο    
Μάνδρα 31-3-2011     
Ο ∆ήµαρχος     
 
 
 
 

1. Τώρος Αθανάσιος  

2. Κολοβέντζος Παναγιώτης  

3. Πλούµπης Κωνσταντίνος  

4. ∆ουδέσης ∆ηµήτριος  

5. Μπέκας ∆ηµήτριος  

6. Αδάµ Μελέτιος  

7. Γραµµατικός Μελέτιος  

8. Μεϊντάνης Ιωάννης  

9. Φλώρου Καλοµοίρα  
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∆ΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  10. Σαµπάνης Γεώργιος  

11. Ρόκας Περικλής 

12. Λινάρδος Ιωάννης 

13. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 

14. Βασιλείου Μάριος  

15. Κανάκης Σπυρίδων 

16. Κριεκούκη Ιωάννα 

17. Γιάννου Γεώργιος  

18. Κυδώνης Αθανάσιος  

19. Σαββίδου- Καραµπίνη Πολυτίµη 

20. Μαρούγκα Μαρία   

21. Κώνστας Ευάγγελος  

22. Πανωλιάσκος Αθανάσιος 

23. Κώνστα Αγλαΐα  

24. Μαρούγκας Μελέτιος  

25. Μονοχολιάς Μιχάλης *  
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της υπ’ αριθµ.  8/  2011 

Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 

Αρ. Αποφ. 74 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Λήψη απόφασης για τον καθορισµό τελών πεζοδροµίων , οδών, και γενικά κοινόχρηστων χώρων για το έτος 
2001 και εφεξής  
 

Στη Μάνδρα ,σήµερα στις 30 του µήνα Μαρτίου   του έτους 2011  ηµέρα της εβδοµάδας Τετάρτη  και ώρα  

19.30 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου συνήλθε σε συνεδρίαση δηµόσια ,στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτι-

κού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μάνδρας ,  ύστερα από την µε  αριθµ. πρωτ. 4174/24.3.2011   έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου , που επιδόθηκε νόµιµα, µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν 3852/10  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο µελών 27 παραβρέθηκαν παρόντα  
26 δηλαδή: 

 
Παρόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

 

1. Τσάµος Παναγιώτης Πρόεδρος 

2. Τώρος Αθανάσιος   

3. Κολοβέντζος Παναγιώτης  

4. Πλούµπης Κωνσταντίνος  

5. ∆ουδέσης ∆ηµήτριος  

6. Μπέκας ∆ηµήτριος  

7. Αδάµ Μελέτιος  

8. Γραµµατικός Μελέτιος  

9. Μεϊντάνης Ιωάννης  

10. Φλώρου Καλοµοίρα  

11. Σαµπάνης Γεώργιος  

12. Ρόκας Περικλής 

13. Λινάρδος Ιωάννης 

14. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 

15. Βασιλείου Μάριος  

16. Κανάκης Σπυρίδων 

17. Κριεκούκη Ιωάννα  

18. Γιάννου Γεώργιος  

19. Κυδώνης Αθανάσιος 

20.  Σαββίδου-Καραµπίνη Πολυτίµη   

21. Μαρούγκα Μαρία   

22. Κώνστας Ευάγγελος  

23. Πανωλιάσκος Αθανάσιος    

24. Κώνστα Αγλαΐα  

25. Μαρούγκας Μελέτιος  

26. Μονοχολιάς Μιχαήλ * 

27.  

 

 

 

Απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
1. Λιώρης Αθανάσιος  

2. . 

3. . 

4. . 

* Ο ∆Σ Μονοχολιάς Μιχαήλ προσήλθε κατά  τη συζήτηση  του 1ου τακτικού θέµατος της ηµερήσιας διάταξης (είχε προηγηθεί η 

συζήτηση και ψηφοφορία του 1ου έκτακτου θέµατος) 
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Ο πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε παρόντα  και   το ∆ήµαρχο κο ∆ρίκο Γεώργιο και εισηγούµενος το 
16ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης , έκθεσε ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1080/80 και της παρ. 4 

του άρθρου 26 του Ν. 1828/89 που αφορούν τα έσοδα των ΟΤΑ : 

1. το τέλος κατάληψης πεζοδροµίων , οδών , πλατειών και γενικά κοινόχρηστων χώρων από τους επαγγελµατίες , 

ορίζεται κατά µ2 ετήσιο µ ε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου και  

2. το τέλος για την κατάληψη πεζοδροµίου ή οδού κλπ από ανοικοδοµούντες ορίζεται µηνιαίο κατά µ2 κατά ζώνες 

µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου. 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στον ∆ήµαρχο ο οποίος πρότεινε µηδενική αύξηση τελών πεζοδροµίων , 

οδών, και γενικά κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2001 και εφεξής  
 

και κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ν’ αποφανθεί σχετικά  

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  
Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1080/80 και της παρ. 4 

του άρθρου 26 του Ν. 1828/89 που αφορούν τα έσοδα των ΟΤΑ  καθώς και την 25/2011 απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 

Με ψήφους 16 υπέρ , των ∆ηµοτικών Συµβούλων της πλειοψηφίας , και 7 κατά των ∆ηµοτικών Συµβούλων της µειο-

ψηφίας (έξι  ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι :  Κριεκούκη Ι., Γιάννου Γ., Κυδώνης Αθ.,  Σαββίδου – Καραµπίνη Πολυτίµη , Μα-

ρούγκα Μ. & Κώνστας Ευάγ. δήλωσαν ότι δεν ψηφίζουν τις προτάσεις για τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης µε αα 12 

έως 26   επειδή θεωρούν ότι δεν πρέπει να γίνει καµία αύξηση τελών και να διατηρηθούν ως έχουν σήµερα διότι αφο-

ρούν αυξήσεις στους πολίτες σε εποχή που δεν ενδείκνυται και προτείνουν να εισπραχθούν τα απαιτητά απ’ όλες τις 

δηµοτικές ενότητες χωρίς καµία διάκριση)  

Τρεις (3) ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, οι:  Πανωλιάσκος Αθ., Κώνστα Αγλαϊα και Μαρούγκας Μελ. απείχαν της ψηφοφορίας  

 

3. Κάνει δεκτή τη πρόταση του ∆ηµάρχου για  µηδενική αύξηση τελών πεζοδροµίων , οδών, και γενικά 

κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2011 και εφεξής 
4. Καθορίζει τα τέλη πεζοδροµίων , οδών, και γενικά κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2011 και εφεξής 

ως εξής: (δεν επέρχεται καµία µεταβολή, ισχύουν οι προγενέστερες αποφάσεις ) 
 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ – Ο∆ΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 
Ισχύουν τα οριζόµενα στην 81/29-12-2000 απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Μάνδρας 

 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΙΛΙΩΝ 
Ισχύουν τα οριζόµενα στην 11/13-5-2008 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Βιλίων δηλαδή: 

1. Για τον οικισµό του Πόρτο Γερµενό 
Τέλος χρήσης πλατειών και πεζοδροµίων: 6,75 € το τ.µ. ετησίως 
2. Για τα Βίλια και τους υπόλοιπους οικισµούς 
Τέλος χρήσης πλατειών: 5,06 € το τ.µ. ετησίως 
Τέλος χρήσης πεζοδροµίων:3,37 € το τ.µ. ετησίως 
 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΥΘΡΩΝ 
1.Κατάληψη κοινοχρήστων χώρων (πλατείες κλπ.) από εκµεταλλευτές καταστηµάτων :4,84 € ετησίως το τ.µ. (ορί-

στηκε µε την 156/18-12-2003 απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Ερυθρών) 

2. Κατάληψη πεζοδροµίου ή οδού από ανοικοδοµούντες:0,88 € µηνιαίως το τ.µ.   
  (αρ. απ. 6/17-01-1987) 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στην 6/17-01-1987 απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Ερυθρών. 

 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΙΝΟΗΣ 
Ισχύουν όλα τα οριζόµενα στην 37/30-06-2009 απόφαση του Κ.Σ. της Κοινότητας Οινόης.  

Συγκεκριµένα (όσον αφορά το τέλος χρήσης) 
Για τους επαγγελµατίες (παρ. 3α άρθρ. 3 του Ν. 1080/80) 
Α΄ΖΩΝΗ 
Πλατεία Λαού: 3,00 € το τ.µ. ετησίως. 
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Η απόφαση πήρε αα 74 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 

       Ο Πρόεδρος Τα µέλη: 

  Τσάµος Παναγιώτης    
 
Πιστό Αντίγραφο    
Μάνδρα 31-3-2011     
Ο ∆ήµαρχος     
 
 
 
 
∆ΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

1. Τώρος Αθανάσιος  

2. Κολοβέντζος Παναγιώτης  

3. Πλούµπης Κωνσταντίνος  

4. ∆ουδέσης ∆ηµήτριος  

5. Μπέκας ∆ηµήτριος  

6. Αδάµ Μελέτιος  

7. Γραµµατικός Μελέτιος  

8. Μεϊντάνης Ιωάννης  

9. Φλώρου Καλοµοίρα  

10. Σαµπάνης Γεώργιος  

11. Ρόκας Περικλής 

12. Λινάρδος Ιωάννης 

13. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 

14. Βασιλείου Μάριος  

15. Κανάκης Σπυρίδων 

16. Κριεκούκη Ιωάννα 

17. Γιάννου Γεώργιος  

18. Κυδώνης Αθανάσιος  

19. Σαββίδου- Καραµπίνη Πολυτίµη 

20. Μαρούγκα Μαρία   

21. Κώνστας Ευάγγελος  

22. Πανωλιάσκος Αθανάσιος 

23. Κώνστα Αγλαΐα  

24. Μαρούγκας Μελέτιος  

25. Μονοχολιάς Μιχάλης *  
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της υπ’ αριθµ.  8/  2011 

Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 

Αρ. Αποφ. 76 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Λήψη απόφασης για τον καθορισµό δικαιωµάτων στα ∆ηµοτικά Νεκροταφεία για το 2011 & εφεξής . 
 

Στη Μάνδρα ,σήµερα στις 30 του µήνα Μαρτίου   του έτους 2011  ηµέρα της εβδοµάδας Τετάρτη  και ώρα  

19.30 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου συνήλθε σε συνεδρίαση δηµόσια ,στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτι-

κού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μάνδρας ,  ύστερα από την µε  αριθµ. πρωτ. 4174/24.3.2011   έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου , που επιδόθηκε νόµιµα, µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν 3852/10  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο µελών 27 παραβρέθηκαν παρόντα  
26 δηλαδή: 

 
Παρόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

 

1. Τσάµος Παναγιώτης Πρόεδρος 

2. Τώρος Αθανάσιος   

3. Κολοβέντζος Παναγιώτης  

4. Πλούµπης Κωνσταντίνος  

5. ∆ουδέσης ∆ηµήτριος  

6. Μπέκας ∆ηµήτριος  

7. Αδάµ Μελέτιος  

8. Γραµµατικός Μελέτιος  

9. Μεϊντάνης Ιωάννης  

10. Φλώρου Καλοµοίρα  

11. Σαµπάνης Γεώργιος  

12. Ρόκας Περικλής 

13. Λινάρδος Ιωάννης 

14. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 

15. Βασιλείου Μάριος  

16. Κανάκης Σπυρίδων 

17. Κριεκούκη Ιωάννα  

18. Γιάννου Γεώργιος  

19. Κυδώνης Αθανάσιος 

20.  Σαββίδου-Καραµπίνη Πολυτίµη   

21. Μαρούγκα Μαρία   

22. Κώνστας Ευάγγελος  

23. Πανωλιάσκος Αθανάσιος    

24. Κώνστα Αγλαΐα  

25. Μαρούγκας Μελέτιος  

26. Μονοχολιάς Μιχαήλ * 

27.  

 

 

 

Απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
1. Λιώρης Αθανάσιος  

2. . 

3. . 

4. . 

* Ο ∆Σ Μονοχολιάς Μιχαήλ προσήλθε κατά  τη συζήτηση  του 1ου τακτικού θέµατος της ηµερήσιας διάταξης (είχε προηγηθεί η 

συζήτηση και ψηφοφορία του 1ου έκτακτου θέµατος) 
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Ο πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε παρόντα  και   το ∆ήµαρχο κο ∆ρίκο Γεώργιο και εισηγούµενος το 
18ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης  έκθεσε ότι  από το άρθρο 4 παρ. 1& 2 του Α.Ν. 582/68 καθώς και από το  

Ν.1080/80, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µέχρι σήµερα προβλέπεται η λήψη απόφασης για την αναπροσαρµογή ή µη των τελών 

Νεκροταφείου 

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στον ∆ήµαρχο ο οποίος πρότεινε µηδενική αύξηση  των δικαιωµάτων στα 
∆ηµοτικά Νεκροταφεία 

 

και κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ν’ αποφανθεί σχετικά  

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  
Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τις ανωτέρω διατάξεις  καθώς και την 25/2011 απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 

Με ψήφους 16 υπέρ , των ∆ηµοτικών Συµβούλων της πλειοψηφίας , και 7 κατά των ∆ηµοτικών Συµβούλων της µειο-

ψηφίας (έξι  ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι :  Κριεκούκη Ι., Γιάννου Γ., Κυδώνης Αθ.,  Σαββίδου – Καραµπίνη Πολυτίµη , Μα-

ρούγκα Μ. & Κώνστας Ευάγ. δήλωσαν ότι δεν ψηφίζουν τις προτάσεις για τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης µε αα 12 

έως 26   επειδή θεωρούν ότι δεν πρέπει να γίνει καµία αύξηση τελών και να διατηρηθούν ως έχουν σήµερα διότι αφο-

ρούν αυξήσεις στους πολίτες σε εποχή που δεν ενδείκνυται και προτείνουν να εισπραχθούν τα απαιτητά απ’ όλες τις 

δηµοτικές ενότητες χωρίς καµία διάκριση)  

Τρεις (3) ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, οι:  Πανωλιάσκος Αθ., Κώνστα Αγλαϊα και Μαρούγκας Μελ. απείχαν της ψηφοφορίας  

 

5. Κάνει δεκτή τη πρόταση του ∆ηµάρχου για  µηδενική αύξηση των δικαιωµάτων στα ∆ηµοτικά Νεκρο-
ταφεία 

6. Καθορίζει δικαιώµατα στα ∆ηµοτικά Νεκροταφεία για το 2011 & εφεξής  ως εξής: (δεν επέρχεται καµία 

µεταβολή, ισχύουν οι προγενέστερες αποφάσεις ) 
 
 
Α.: ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 
Ισχύουν τα οριζόµενα στην υπ΄αριθµ. 80/2000 απόφαση ∆.Σ. του ∆ήµου Μάνδρας 
� ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 
� ΤΑΦΟΙ ∆ΙΠΛΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ     2.054,30€ 
� ΤΑΦΟΙ ΜΟΝΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ     1.027,15€ 
 
� ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΦΩΝ 3ΤΟΥΣ ΤΑΦΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΕΝΟΙΚΙΟ 
� ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΕΝΟΙΚΙΟ ΓΙΑ 3 ΧΡΟΝΙΑ Χ 14,67€       44,01€ 
� ΕΚΤΑΦΗ-ΤΑΦΗ             49,88€ 
� ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 3 ΧΡΟΝΙΑ Χ 8,80€          26,40€ 
 
 
 
� ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΦΩΝ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΤΑΦΗΣ 
� ΓΙΑ ΤΟΝ 1ο ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ                                   29,35€ 
� ΓΙΑ ΤΟΝ 2ο ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ          35,22€ 
� ΓΙΑ ΤΟΝ 3ο ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ          44,02€ 
� ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ 3ου        44,02€ 
 
� ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΟΡΥΞΕΩΣ ΤΑΦΩΝ 
� ΤΑΦΗ & ΕΚΤΑΦΗΣ            49,89€ 
� ΕΚΤΑΦΗ ΜΟΝΟ             35,22€ 
� ΤΑΦΗ ΜΟΝΟ             35,22€ 
 
� ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΝ∆ΗΛΙΩΝ,ΚΑΘ/ΤΑΣ ΤΑΦΩΝ & ΣΥΝΤΗΡ.ΚΗΠΑΡΙΩΝ 
� ΓΙΑ ∆ΙΠΛΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥΣ                                   23,48€ 
� ΓΙΑ ΜΟΝΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥΣ           11,74€ 
� ΓΙΑ ΛΑΪΚΟΥΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ              8,80€ 
 
� ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ 
� ΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ∆ΙΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΕΚΤΕΛΕΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΕΩΣ ΩΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΜΟΡΦΩ-

ΣΕΩΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 10% ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
� ΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ∆Ι΄ΕΚΑΣΤΟ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΥΠΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟΝ 5% ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. ΕΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΝ 
ΚΑΘ ΗΝ ΕΚ ΤΟΥ ΓΕΝΟΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ∆ΕΙΧΘΗ ΨΕΥ∆ΗΣ Η ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ ΟΥΤΟΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗΝ ΤΟΥ ∆ΙΠΛΑΣΙΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ∆ΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ-
ΚΥΠΤΟΥΣΑΝ ∆ΙΑΦΟΡΑΝ.  

 
Β. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΛΙΩΝ 
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Ισχύουν τα οριζόµενα στην υπ΄αριθµ. 30/2003 απόφαση ∆.Σ. του ∆ήµου Βιλίων 
 

� ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓ.ΤΑΦΟ     1.000€ 

� ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡ. ΤΑΦΩΝ ΜΕ ΕΝΟΙΚΙΟ ΓΙΑ 5 ΧΡΟΝΙΑ               40€ 

� ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡ. ΤΑΦΩΝ ΜΕ ΕΝΟΙΚΙΟ ΓΙΑ 3 ΧΡΟΝΙΑ              50€ 

� ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΑΦΩΝ                         60€ 

� ∆ΙΚ.ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΑΦΩΝ & ΣΥΝΤΗΡ.ΠΑΡΤΕΡΙΩΝ(ΟΙΚΟΓ.ΤΑΦΟΙ)            30€/ΕΤΟΣ 

� ∆ΙΚ.ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΑΦΩΝ ΜΕ ΕΝΟΙΚΙΟ & ΣΥΝΤΗΡ.ΠΑΡΤΕΡΙΩΝ                  10€/ΕΤΟΣ 

� ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΤΑΦΗΣ & ΑΝΑΚΟΜΙ∆ΗΣ ΟΣΤΩΝ                     20€ 

� ΠΑΡΟΧΗ Α∆ΕΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ                    50€ 
 

o ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΛΑΒΟ ΠΟ-
ΣΟΣΤΟ 2% ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΠΡ/ΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩ-
ΣΗ ΠΟΥ ΓΙΝΕΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΕΙΧΘΕΙ ΨΕΥ∆ΗΣ Η ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΤΟΤΕ Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ∆ΙΠΛΑΣΙ-
ΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ  

 
Γ. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΥΘΡΩΝ 
      Ισχύουν τα οριζόµενα στις υπ΄αριθµ. 22/2003 & 204/2005 αποφάσεις ∆.Σ. του ∆ήµου Ερυθρών 

� ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΓΕΝ.ΤΑΦΟΥ         1.000€ 
� ΓΙΑ ΧΡΟΝ.ΠΕΡΙΟ∆Ο ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΕΤΩΝ ΗΤΟΙ 3ο ΕΩΣ 8ο  
� ΤΕΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΤΑΦΩΝ            

29,35€/ΕΤΟΣ 
� ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝ. ΤΑΦΩΝ                       58,69€/ΕΤΟΣ 
 
∆. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΝΟΗΣ 
      Ισχύουν τα οριζόµενα στην υπ΄αριθµ. 33α/2007  απόφαση  Κ.Σ. της Κοινότητας Οινόης 

 
� ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΓΕΝ.ΤΑΦΟΥ         1.500€ 
� ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ               

20€/ΕΤΟΣ 
� ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΑΦΗΣ            200€ 
 

 

 

ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟ 
 
Α.: ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 

Ισχύουν τα οριζόµενα στην υπ΄αριθµ.80/29-12-2000 απόφαση ∆.Σ. του ∆ήµου Μάνδρας 
� ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΤΑΦΗΣ & ΑΝΑΚΟΜΙ∆ΗΣ ΟΣΤΩΝ        35,22€ 
� ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΟΣΤΩΝ                    

11,74€ 
 
Β. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΛΙΩΝ 

Ισχύουν τα οριζόµενα στην υπ΄αριθµ.30/2003 απόφαση ∆.Σ. του ∆ήµου Βιλίων 
 

� ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΤΑΦΗΣ & ΑΝΑΚΟΜΙ∆ΗΣ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ      20,00€ 
 

� ΦΥΛΑΞΗ ΟΣΤΩΝ ΓΙΑ 6 ΠΡΩΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ∆ΩΡΕΑΝ  
      & ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΕΤΙΑ          
 5,00€/ΕΤΟΣ  

�  
 
Γ. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΥΘΡΩΝ 
Ισχύουν τα οριζόµενα στην υπ΄αριθµ. 113/1999 απόφαση ∆.Σ. του ∆ήµου Ερυθρών 
 

� ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ(ΦΥΛΑΞΗ ΚΙΒΩΤΙΟΥ)    5,87€/ΕΤΟΣ 
 
 
∆. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΝΟΗΣ 
∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΠΑΡΘΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ  
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Η απόφαση πήρε αα 76 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 

       Ο Πρόεδρος Τα µέλη: 

  Τσάµος Παναγιώτης    
 
Πιστό Αντίγραφο    
Μάνδρα 31-3-2011     
Ο ∆ήµαρχος     
 
 
 
 
∆ΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

1. Τώρος Αθανάσιος  

2. Κολοβέντζος Παναγιώτης  

3. Πλούµπης Κωνσταντίνος  

4. ∆ουδέσης ∆ηµήτριος  

5. Μπέκας ∆ηµήτριος  

6. Αδάµ Μελέτιος  

7. Γραµµατικός Μελέτιος  

8. Μεϊντάνης Ιωάννης  

9. Φλώρου Καλοµοίρα  

10. Σαµπάνης Γεώργιος  

11. Ρόκας Περικλής 

12. Λινάρδος Ιωάννης 

13. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 

14. Βασιλείου Μάριος  

15. Κανάκης Σπυρίδων 

16. Κριεκούκη Ιωάννα 

17. Γιάννου Γεώργιος  

18. Κυδώνης Αθανάσιος  

19. Σαββίδου- Καραµπίνη Πολυτίµη 

20. Μαρούγκα Μαρία   

21. Κώνστας Ευάγγελος  

22. Πανωλιάσκος Αθανάσιος 

23. Κώνστα Αγλαΐα  

24. Μαρούγκας Μελέτιος  

25. Μονοχολιάς Μιχάλης *  
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της υπ’ αριθµ.  8/  2011 

Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 

Αρ. Αποφ. 77 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Λήψη απόφασης για τον καθορισµό τελών πλανοδίων µικροπωλητών και Λαϊκών Αγορών  
 

Στη Μάνδρα ,σήµερα στις 30 του µήνα Μαρτίου   του έτους 2011  ηµέρα της εβδοµάδας Τετάρτη  και ώρα  

19.30 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου συνήλθε σε συνεδρίαση δηµόσια ,στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτι-

κού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μάνδρας ,  ύστερα από την µε  αριθµ. πρωτ. 4174/24.3.2011   έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου , που επιδόθηκε νόµιµα, µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν 3852/10  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο µελών 27 παραβρέθηκαν παρόντα  
26 δηλαδή: 

 
Παρόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

 

1. Τσάµος Παναγιώτης Πρόεδρος 

2. Τώρος Αθανάσιος   

3. Κολοβέντζος Παναγιώτης  

4. Πλούµπης Κωνσταντίνος  

5. ∆ουδέσης ∆ηµήτριος  

6. Μπέκας ∆ηµήτριος  

7. Αδάµ Μελέτιος  

8. Γραµµατικός Μελέτιος  

9. Μεϊντάνης Ιωάννης  

10. Φλώρου Καλοµοίρα  

11. Σαµπάνης Γεώργιος  

12. Ρόκας Περικλής 

13. Λινάρδος Ιωάννης 

14. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 

15. Βασιλείου Μάριος  

16. Κανάκης Σπυρίδων 

17. Κριεκούκη Ιωάννα  

18. Γιάννου Γεώργιος  

19. Κυδώνης Αθανάσιος 

20.  Σαββίδου-Καραµπίνη Πολυτίµη   

21. Μαρούγκα Μαρία   

22. Κώνστας Ευάγγελος  

23. Πανωλιάσκος Αθανάσιος    

24. Κώνστα Αγλαΐα  

25. Μαρούγκας Μελέτιος  

26. Μονοχολιάς Μιχαήλ * 

27.  

 

 

 

Απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
1. Λιώρης Αθανάσιος  

2. . 

3. . 

4. . 

* Ο ∆Σ Μονοχολιάς Μιχαήλ προσήλθε κατά  τη συζήτηση  του 1ου τακτικού θέµατος της ηµερήσιας διάταξης (είχε προηγηθεί η 

συζήτηση και ψηφοφορία του 1ου έκτακτου θέµατος) 
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Ο πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε παρόντα  και   το ∆ήµαρχο κο ∆ρίκο Γεώργιο και εισηγούµενος το 
19ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης  έδωσε το λόγο στον ∆ήµαρχο ο οποίος πρότεινε µηδενική αύξηση στα τέλη  πλα-
νοδίων µικροπωλητών και Λαϊκών Αγορών 

 

Κατόπιν των παραπάνω καλείται  το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ν’ αποφανθεί σχετικά  

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  
Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την  25/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
Με ψήφους 16 υπέρ , των ∆ηµοτικών Συµβούλων της πλειοψηφίας , και 7 κατά των ∆ηµοτικών Συµβούλων της µειο-

ψηφίας (έξι  ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι :  Κριεκούκη Ι., Γιάννου Γ., Κυδώνης Αθ.,  Σαββίδου – Καραµπίνη Πολυτίµη , Μα-

ρούγκα Μ. & Κώνστας Ευάγ. δήλωσαν ότι δεν ψηφίζουν τις προτάσεις για τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης µε αα 12 

έως 26   επειδή θεωρούν ότι δεν πρέπει να γίνει καµία αύξηση τελών και να διατηρηθούν ως έχουν σήµερα διότι αφο-

ρούν αυξήσεις στους πολίτες σε εποχή που δεν ενδείκνυται και προτείνουν να εισπραχθούν τα απαιτητά απ’ όλες τις 

δηµοτικές ενότητες χωρίς καµία διάκριση)  

Τρεις (3) ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, οι:  Πανωλιάσκος Αθ., Κώνστα Αγλαϊα και Μαρούγκας Μελ. απείχαν της ψηφοφορίας  

 

7. Κάνει δεκτή τη πρόταση του ∆ηµάρχου για  µηδενική αύξηση των τελών πλανοδίων µικροπωλητών 
και Λαϊκών Αγορών 

8. Καθορίζει τα τέλη πλανοδίων µικροπωλητών και Λαϊκών Αγορών για το 2011 & εφεξής  ως εξής: (δεν 

επέρχεται καµία µεταβολή, ισχύουν οι προγενέστερες αποφάσεις ) 
Α.: ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 
             Ισχύουν τα οριζόµενα στην υπ΄αριθµ. 82/29-12-2000 απόφαση ∆.Σ. του ∆ήµου Μάνδρας 
 
� ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ 3 ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 
 (ΜΑΝ∆ΡΑ -  ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ  ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ-ΣΥΝ.ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ)   
         1,76€ /ΗΜΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Β. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΛΙΩΝ 
 Ισχύουν τα οριζόµενα στην υπ΄αριθµ. 10/13-05-2008 .απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Βιλίων 
 
� ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΣΤΗ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ 
                        0,67€/ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
 
Γ. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΥΘΡΩΝ\ 
             Ισχύουν τα οριζόµενα στην η υπ΄αρ. 140/13-10-2004 απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου   Ερυθρών  και ισχύουν 

ως κάτωθι: 
 

� ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΣΤΗ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ 
                      (ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΜΕΤΡΑ Ο ΠΑΓΚΟΣ  
                               3,00 €/ ΘΕΣΗ/ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

 
∆. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΝΟΗΣ 
 ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΠΑΡΘΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ  

 
 

Η απόφαση πήρε αα 77 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 

       Ο Πρόεδρος Τα µέλη: 

  Τσάµος Παναγιώτης    
 
Πιστό Αντίγραφο    
Μάνδρα 31-3-2011     
Ο ∆ήµαρχος     
 
 
 
 
∆ΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

1. Τώρος Αθανάσιος  

2. Κολοβέντζος Παναγιώτης  

3. Πλούµπης Κωνσταντίνος  

4. ∆ουδέσης ∆ηµήτριος  

5. Μπέκας ∆ηµήτριος  

6. Αδάµ Μελέτιος  

7. Γραµµατικός Μελέτιος  

8. Μεϊντάνης Ιωάννης  

9. Φλώρου Καλοµοίρα  

10. Σαµπάνης Γεώργιος  

11. Ρόκας Περικλής 

12. Λινάρδος Ιωάννης 

13. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 

14. Βασιλείου Μάριος  

15. Κανάκης Σπυρίδων 

16. Κριεκούκη Ιωάννα 

17. Γιάννου Γεώργιος  

18. Κυδώνης Αθανάσιος  

19. Σαββίδου- Καραµπίνη Πολυτίµη 

20. Μαρούγκα Μαρία   
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21. Κώνστας Ευάγγελος  

22. Πανωλιάσκος Αθανάσιος 

23. Κώνστα Αγλαΐα  

24. Μαρούγκας Μελέτιος  

25. Μονοχολιάς Μιχάλης *  
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της υπ’ αριθµ.  8/  2011 

Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 

Αρ. Αποφ. 78 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Λήψη απόφασης για τον καθορισµό συντελεστών τελών διαφηµίσεων για το έτος 2011 και εφεξής   
 

Στη Μάνδρα ,σήµερα στις 30 του µήνα Μαρτίου   του έτους 2011  ηµέρα της εβδοµάδας Τετάρτη  και ώρα  

19.30 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου συνήλθε σε συνεδρίαση δηµόσια ,στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτι-

κού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μάνδρας ,  ύστερα από την µε  αριθµ. πρωτ. 4174/24.3.2011   έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου , που επιδόθηκε νόµιµα, µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν 3852/10  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο µελών 27 παραβρέθηκαν παρόντα  
26 δηλαδή: 

 
Παρόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

 

1. Τσάµος Παναγιώτης Πρόεδρος 

2. Τώρος Αθανάσιος   

3. Κολοβέντζος Παναγιώτης  

4. Πλούµπης Κωνσταντίνος  

5. ∆ουδέσης ∆ηµήτριος  

6. Μπέκας ∆ηµήτριος  

7. Αδάµ Μελέτιος  

8. Γραµµατικός Μελέτιος  

9. Μεϊντάνης Ιωάννης  

10. Φλώρου Καλοµοίρα  

11. Σαµπάνης Γεώργιος  

12. Ρόκας Περικλής 

13. Λινάρδος Ιωάννης 

14. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 

15. Βασιλείου Μάριος  

16. Κανάκης Σπυρίδων 

17. Κριεκούκη Ιωάννα  

18. Γιάννου Γεώργιος  

19. Κυδώνης Αθανάσιος 

20.  Σαββίδου-Καραµπίνη Πολυτίµη   

21. Μαρούγκα Μαρία   

22. Κώνστας Ευάγγελος  

23. Πανωλιάσκος Αθανάσιος    

24. Κώνστα Αγλαΐα  

25. Μαρούγκας Μελέτιος  

26. Μονοχολιάς Μιχαήλ * 

27.  

 

 

 

Απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
1. Λιώρης Αθανάσιος  

2. . 

3. . 

4. . 

* Ο ∆Σ Μονοχολιάς Μιχαήλ προσήλθε κατά  τη συζήτηση  του 1ου τακτικού θέµατος της ηµερήσιας διάταξης (είχε προηγηθεί η 

συζήτηση και ψηφοφορία του 1ου έκτακτου θέµατος) 
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Ο πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε παρόντα  και   το ∆ήµαρχο κο ∆ρίκο Γεώργιο και εισηγούµενος το 
20ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης έκθεσε  ότι  µε το άρθρο 15 του Β.∆. 24.9/20.10.58 (ΦΕΚ 66/58 τεύχος Α), όπως 

αντικαταστάθηκε και ισχύει ορίζονται τα εξής: 

«1. Επιβάλλεται υπέρ των δήµων και κοινοτήτων τέλος για κάθε διαφήµιση που γίνεται µε οποιονδήποτε τρόπο και 

µορφή σε χώρους που βρίσκονται µέσα στα διοικητικά τους όρια. Ο συντελεστής του τέλους καθορίζεται µε απόφαση 

του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, κατά περιοχή και κατηγορία διαφήµισης ως εξής :  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α'  
Για διαφηµίσεις που αναγράφονται ή αναρτώνται ή επικολλούνται :  

α) µέσα σε µόνιµα και σταθερά ή προσωρινά και κινητά πλαίσια, τα οποία τοποθετούνται σε πλατείες, οδούς, πεζοδρό-

µια, δηµόσιους και κοινόχρηστους γενικά χώρους, που καθορίζονται µε απόφαση του οικείου δηµοτικού ή κοινοτικού 

συµβουλίου,  

β) στις περιφράξεις ακάλυπτων χώρων και ανεγειρόµενων ή εγκαταλελειµµένων οικοδοµών µε συναίνεση του ιδιοκτή-

τη ή νοµέα ή του διαχειριστή αυτών, 

 γ) σε χώρους σιδηροδροµικών, λιµενικών και αεροπορικών σταθµών καθώς και σε χώρους σταδίων και γηπέδων, που 

καθορίζονται από τη διοίκηση των αντίστοιχων φορέων,  

δ) µέσα σε καταστήµατα, κινηµατογράφους, θέατρα και άλλους δηµόσιους χώρους, και  

ε) σε περίπτερα, στέγαστρα αφετηριών και στάσεων αναµονής επιβατών λεωφορείων αστικών και υπεραστικών συ-

γκοινωνιών, από 0,15 € µέχρι 0,37 € εβδοµαδιαίως το τετραγωνικό µέτρο.  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β'  
Α. α. για διαφηµίσεις φωτεινές σε στέγες ή δώµατα καθώς και για διαφηµίσεις που γίνονται µε ηλεκτρικές εφηµερίδες, 

από 14,67 € µέχρι 73,37 € ετησίως το τετραγωνικό µέτρο.  

β. για φωτεινές σε οποιουσδήποτε άλλους χώρους, από 5,87 € µέχρι 29,35 € ετησίως το τετραγωνικό µέτρο.  

γ. για µη φωτεινές ή µη φωτιζόµενες σε στέγες ή δώµατα, από 2,05 € µέχρι 20,54 € ετησίως το τετραγωνικό µέτρο.  

Β. Τα ανωτέρω τέλη δεν επιβάλλονται εκ νέου όταν µεταβάλλεται, εντός του έτους, το διαφηµιστικό µήνυµα.  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ'  
Για διαφηµίσεις που γίνονται µέσα στα οχήµατα σιδηροδρόµων, τροχιοδρόµων, ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων και κάθε 

τύπου οχήµατα δηµόσιας χρήσης ή στην εξωτερική επιφάνεια αυτών, διαστάσεων µέχρι 30 επί 50 εκατοστόµετρα, από 

0,41 € µέχρι 2,05 € µηνιαίως, ανεξάρτητα από τις ηµέρες χρησιµοποίησης. Για διαφηµίσεις της κατηγορίας αυτής µε-

γαλύτερων διαστάσεων καταβάλλεται ανάλογο πολλαπλάσιο τέλος.  

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από γνώµη της Κεντρικής 

Ένωσης ∆ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδος, το κατά κατηγορία και περίπτωση τέλος διαφήµισης µπορεί να αναπροσαρ-

µόζεται κατά το ποσοστό του πληθωρισµού, µε τον οποίο έκλεισε το έτος (άρθρ.9 παρ. 6β του Ν. 2880/2001) 

Κατόπιν των παραπάνω καλείται το ∆ηµοτικό συµβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά  

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και λαµβάνοντας υπόψη: 

• τα άρθρα 15 και 16 του Β.∆. 24.9/20.10.58 (ΦΕΚ 66/58 τεύχος Α), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει 

• τις διατάξεις του Ν.2946/01 

• καθώς και την 25/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 

Με ψήφους 16 υπέρ , των ∆ηµοτικών Συµβούλων της πλειοψηφίας , και 7 κατά των ∆ηµοτικών Συµβούλων της µειο-

ψηφίας (έξι  ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι :  Κριεκούκη Ι., Γιάννου Γ., Κυδώνης Αθ.,  Σαββίδου – Καραµπίνη Πολυτίµη , Μα-

ρούγκα Μ. & Κώνστας Ευάγ. δήλωσαν ότι δεν ψηφίζουν τις προτάσεις για τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης µε αα 12 

έως 26   επειδή θεωρούν ότι δεν πρέπει να γίνει καµία αύξηση τελών και να διατηρηθούν ως έχουν σήµερα διότι αφο-

ρούν αυξήσεις στους πολίτες σε εποχή που δεν ενδείκνυται και προτείνουν να εισπραχθούν τα απαιτητά απ’ όλες τις 

δηµοτικές ενότητες χωρίς καµία διάκριση)  

Τρεις (3) ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, οι:  Πανωλιάσκος Αθ., Κώνστα Αγλαϊα και Μαρούγκας Μελ. απείχαν της ψηφοφορίας  

 

 

Καθορίζει τα τέλη διαφήµισης ανά κατηγορία διαφήµισης για το έτος 2011 και εφεξής  . στα διευρυµένα πλέον 
όρια του ∆ήµου Μάνδρας - Ειδυλλίας µε έδρα τη Μάνδρα, ο οποίος αποτελείται από τους πρώην δήµους α) 
Μάνδρας, β) Βιλίων γ) Ερυθρών και την πρώην Κοινότητα Οινόης ως εξής: 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’ 
 
Για διαφηµίσεις που αναγράφονται ή αναρτώνται ή επικολλούνται :  

α) µέσα σε µόνιµα και σταθερά ή προσωρινά και κινητά πλαίσια, τα οποία τοποθετούνται σε πλατείες, οδούς, πεζοδρό-

µια, δηµόσιους και κοινόχρηστους γενικά χώρους, που καθορίζονται µε απόφαση του οικείου δηµοτικού ή κοινοτικού 

συµβουλίου,  

β) στις περιφράξεις ακάλυπτων χώρων και ανεγειρόµενων ή εγκαταλελειµµένων οικοδοµών µε συναίνεση του ιδιοκτή-

τη ή νοµέα ή του διαχειριστή αυτών,  

γ) σε χώρους σιδηροδροµικών, λιµενικών και αεροπορικών σταθµών καθώς και σε χώρους σταδίων και γηπέδων, που 

καθορίζονται από τη διοίκηση των αντίστοιχων φορέων,  

δ) µέσα σε καταστήµατα, κινηµατογράφους, θέατρα και άλλους δηµόσιους χώρους, και  

ε) σε περίπτερα, στέγαστρα αφετηριών και στάσεων αναµονής επιβατών λεωφορείων αστικών και υπεραστικών συ-

γκοινωνιών,  

Ο συντελεστής για όλες τις περιπτώσεις αυτής της κατηγορίας ορίζεται σε 0,37 € εβδοµαδιαίως το τ.µ.  
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’ 
 
α. για διαφηµίσεις φωτεινές σε στέγες ή δώµατα καθώς και για διαφηµίσεις που γίνονται µε ηλεκτρικές εφηµερίδες 

Ο συντελεστής του τέλους  ορίζεται σε 73,37 € ετησίως το τ. µ.  
β. για φωτεινές σε οποιουσδήποτε άλλους χώρους. 

Ο συντελεστής του τέλους ορίζεται σε 29,35 € ετησίως το τ. µ.  
γ. για µη φωτεινές ή µη φωτιζόµενες σε στέγες ή δώµατα. 

Ο συντελεστής του τέλους ορίζεται σε 20,54 € ετησίως το τ. µ.  
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ’ 
 
Για διαφηµίσεις που γίνονται µέσα στα οχήµατα σιδηροδρόµων, τροχιοδρόµων, ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων και κάθε 

τύπου οχήµατα δηµόσιας χρήσης ή στην εξωτερική επιφάνεια αυτών, διαστάσεων µέχρι 30 επί 50 εκατοστόµετρα. 

 Ο συντελεστής του τέλους ορίζεται σε 2,05 € µηνιαίως, ανεξάρτητα από τις ηµέρες χρησιµοποίησης. Για διαφηµίσεις 

της κατηγορίας αυτής µεγαλύτερων διαστάσεων καταβάλλεται ανάλογο πολλαπλάσιο τέλος. 

 
 

Η απόφαση πήρε αα 78 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 

       Ο Πρόεδρος Τα µέλη: 

  Τσάµος Παναγιώτης    
 
Πιστό Αντίγραφο    
Μάνδρα 31-3-2011     
Ο ∆ήµαρχος     
 
 
 
 
∆ΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

1. Τώρος Αθανάσιος  

2. Κολοβέντζος Παναγιώτης  

3. Πλούµπης Κωνσταντίνος  

4. ∆ουδέσης ∆ηµήτριος  

5. Μπέκας ∆ηµήτριος  

6. Αδάµ Μελέτιος  

7. Γραµµατικός Μελέτιος  

8. Μεϊντάνης Ιωάννης  

9. Φλώρου Καλοµοίρα  

10. Σαµπάνης Γεώργιος  

11. Ρόκας Περικλής 

12. Λινάρδος Ιωάννης 

13. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 

14. Βασιλείου Μάριος  

15. Κανάκης Σπυρίδων 

16. Κριεκούκη Ιωάννα 

17. Γιάννου Γεώργιος  

18. Κυδώνης Αθανάσιος  

19. Σαββίδου- Καραµπίνη Πολυτίµη 

20. Μαρούγκα Μαρία   

21. Κώνστας Ευάγγελος  

22. Πανωλιάσκος Αθανάσιος 

23. Κώνστα Αγλαΐα  

24. Μαρούγκας Μελέτιος  

25. Μονοχολιάς Μιχάλης *  
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθµ.  8/  2011 
Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 

Αρ. Αποφ. 79 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Λήψη απόφασης για τον καθορισµό δικαιώµατος ρητινοκαλλιέργειας  των ∆ηµοτικών πευκοδασών  

 
 

Στη Μάνδρα ,σήµερα στις 30 του µήνα Μαρτίου   του έτους 2011  ηµέρα της εβδοµάδας Τετάρτη  και ώρα  

19.30 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου συνήλθε σε συνεδρίαση δηµόσια ,στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτι-

κού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μάνδρας ,  ύστερα από την µε  αριθµ. πρωτ. 4174/24.3.2011   έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου , που επιδόθηκε νόµιµα, µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν 3852/10  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο µελών 27 παραβρέθηκαν παρόντα  
26 δηλαδή: 

 
Παρόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

 

1. Τσάµος Παναγιώτης Πρόεδρος 

2. Τώρος Αθανάσιος   

3. Κολοβέντζος Παναγιώτης  

4. Πλούµπης Κωνσταντίνος  

5. ∆ουδέσης ∆ηµήτριος  

6. Μπέκας ∆ηµήτριος  

7. Αδάµ Μελέτιος  

8. Γραµµατικός Μελέτιος  

9. Μεϊντάνης Ιωάννης  

10. Φλώρου Καλοµοίρα  

11. Σαµπάνης Γεώργιος  

12. Ρόκας Περικλής 

13. Λινάρδος Ιωάννης 

14. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 

15. Βασιλείου Μάριος  

16. Κανάκης Σπυρίδων 

17. Κριεκούκη Ιωάννα  

18. Γιάννου Γεώργιος  

19. Κυδώνης Αθανάσιος 

20.  Σαββίδου-Καραµπίνη Πολυτίµη   

21. Μαρούγκα Μαρία   

22. Κώνστας Ευάγγελος  

23. Πανωλιάσκος Αθανάσιος    

24. Κώνστα Αγλαΐα  

25. Μαρούγκας Μελέτιος  

26. Μονοχολιάς Μιχαήλ * 

27.  

 

 

 

Απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
5. Λιώρης Αθανάσιος  

6. . 

7. . 

8. . 

* Ο ∆Σ Μονοχολιάς Μιχαήλ προσήλθε κατά  τη συζήτηση  του 1ου τακτικού θέµατος της ηµερήσιας διάταξης (είχε 

προηγηθεί η συζήτηση και ψηφοφορία του 1ου έκτακτου θέµατος)  

 

 

Ο πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε παρόντα  και   το ∆ήµαρχο κο ∆ρίκο Γεώργιο και εισηγούµενος το 
21ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης  έδωσε το λόγο στον ∆ήµαρχο ο οποίος πρότεινε µηδενική αύξηση στο δικαίωµα 
ρητινοκαλλιέργειας  των ∆ηµοτικών πευκοδασών 

 

Κατόπιν των παραπάνω καλείται  το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ν’ αποφανθεί σχετικά  

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  
Μετά από διαλογική συζήτηση  και αφού έλαβε υπόψη του  την 25/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
Με ψήφους 16 υπέρ , των ∆ηµοτικών Συµβούλων της πλειοψηφίας , και 7 κατά των ∆ηµοτικών Συµβούλων της µειο-

ψηφίας (έξι  ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι :  Κριεκούκη Ι., Γιάννου Γ., Κυδώνης Αθ.,  Σαββίδου – Καραµπίνη Πολυτίµη , Μα-

ρούγκα Μ. & Κώνστας Ευάγ. δήλωσαν ότι δεν ψηφίζουν τις προτάσεις για τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης µε αα 12 

έως 26   επειδή θεωρούν ότι δεν πρέπει να γίνει καµία αύξηση τελών και να διατηρηθούν ως έχουν σήµερα διότι αφο-

ρούν αυξήσεις στους πολίτες σε εποχή που δεν ενδείκνυται και προτείνουν να εισπραχθούν τα απαιτητά απ’ όλες τις 

δηµοτικές ενότητες χωρίς καµία διάκριση)  

Τρεις (3) ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, οι:  Πανωλιάσκος Αθ., Κώνστα Αγλαϊα και Μαρούγκας Μελ. απείχαν της ψηφοφορίας  

 

9. Κάνει δεκτή τη πρόταση του ∆ηµάρχου για  µηδενική αύξηση του δικαιώµατος ρητινοκαλλιέργειας  
των ∆ηµοτικών πευκοδασών 

10. Καθορίζει το τέλος δικαιώµατος ρητινοκαλλιέργειας  των ∆ηµοτικών πευκοδασών  ως εξής : (δεν επέρ-

χεται καµία µεταβολή, ισχύουν οι προγενέστερες αποφάσεις ) 
 
Α.: ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 
∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΕΚ∆ΟΘΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ 
 
 



 

 

141 
 
Β. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΛΙΩΝ 
Ισχύουν τα οριζόµενα στην υπ΄αριθµ. 15/21-01-2006 απόφαση ∆.Σ. του ∆ήµου Βιλίων 
 

� Η ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ  
� ΜΙΣΘΩΜΑ         880,41€/ΕΤΟΣ 

 

Γ. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΥΘΡΩΝ 
 ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΕΚ∆ΟΘΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

 
∆. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΝΟΗΣ 
∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΕΚ∆ΟΘΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

 

Η απόφαση πήρε αα 79 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 

       Ο Πρόεδρος Τα µέλη: 

  Τσάµος Παναγιώτης    
 
Πιστό Αντίγραφο    
Μάνδρα 31-3-2011     
Ο ∆ήµαρχος     
 
 
 
 
∆ΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

1. Τώρος Αθανάσιος  

2. Κολοβέντζος Παναγιώτης  

3. Πλούµπης Κωνσταντίνος  

4. ∆ουδέσης ∆ηµήτριος  

5. Μπέκας ∆ηµήτριος  

6. Αδάµ Μελέτιος  

7. Γραµµατικός Μελέτιος  

8. Μεϊντάνης Ιωάννης  

9. Φλώρου Καλοµοίρα  

10. Σαµπάνης Γεώργιος  

11. Ρόκας Περικλής 

12. Λινάρδος Ιωάννης 

13. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 

14. Βασιλείου Μάριος  

15. Κανάκης Σπυρίδων 

16. Κριεκούκη Ιωάννα 

17. Γιάννου Γεώργιος  

18. Κυδώνης Αθανάσιος  

19. Σαββίδου- Καραµπίνη Πολυτίµη 

20. Μαρούγκα Μαρία   

21. Κώνστας Ευάγγελος  

22. Πανωλιάσκος Αθανάσιος 

23. Κώνστα Αγλαΐα  

24. Μαρούγκας Μελέτιος  

25. Μονοχολιάς Μιχάλης *  
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της υπ’ αριθµ.  8/  2011 

Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 

Αρ. Αποφ. 80 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Λήψη απόφασης για τον καθορισµό τελών χρήσεως υδροφόρου αυτοκινήτου ∆ήµου. 
 

Στη Μάνδρα ,σήµερα στις 30 του µήνα Μαρτίου   του έτους 2011  ηµέρα της εβδοµάδας Τετάρτη  και ώρα  

19.30 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου συνήλθε σε συνεδρίαση δηµόσια ,στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτι-

κού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μάνδρας ,  ύστερα από την µε  αριθµ. πρωτ. 4174/24.3.2011   έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου , που επιδόθηκε νόµιµα, µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν 3852/10  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο µελών 27 παραβρέθηκαν παρόντα  
26 δηλαδή: 

 
Παρόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

 

1. Τσάµος Παναγιώτης Πρόεδρος 

2. Τώρος Αθανάσιος   

3. Κολοβέντζος Παναγιώτης  

4. Πλούµπης Κωνσταντίνος  

5. ∆ουδέσης ∆ηµήτριος  

6. Μπέκας ∆ηµήτριος  

7. Αδάµ Μελέτιος  

8. Γραµµατικός Μελέτιος  

9. Μεϊντάνης Ιωάννης  

10. Φλώρου Καλοµοίρα  

11. Σαµπάνης Γεώργιος  

12. Ρόκας Περικλής 

13. Λινάρδος Ιωάννης 

14. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 

15. Βασιλείου Μάριος  

16. Κανάκης Σπυρίδων 

17. Κριεκούκη Ιωάννα  

18. Γιάννου Γεώργιος  

19. Κυδώνης Αθανάσιος 

20.  Σαββίδου-Καραµπίνη Πολυτίµη   

21. Μαρούγκα Μαρία   

22. Κώνστας Ευάγγελος  

23. Πανωλιάσκος Αθανάσιος    

24. Κώνστα Αγλαΐα  

25. Μαρούγκας Μελέτιος  

26. Μονοχολιάς Μιχαήλ * 

27.  

 

 

 

Απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
9. Λιώρης Αθανάσιος  

10. . 

11. . 

12. . 

* Ο ∆Σ Μονοχολιάς Μιχαήλ προσήλθε κατά  τη συζήτηση  του 1ου τακτικού θέµατος της ηµερήσιας διάταξης (είχε προηγηθεί η 

συζήτηση και ψηφοφορία του 1ου έκτακτου θέµατος) 

Ο πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε παρόντα  και   το ∆ήµαρχο κο ∆ρίκο Γεώργιο και εισηγούµενος το 
22ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης  έδωσε το λόγο στον ∆ήµαρχο ο οποίος πρότεινε µηδενική αύξηση στα τέλη χρή-
σεως υδροφόρου αυτοκινήτου ∆ήµου 

 

Κατόπιν των παραπάνω καλείται  το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ν’ αποφανθεί σχετικά  

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  
Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του  την 25/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
Με ψήφους 16 υπέρ , των ∆ηµοτικών Συµβούλων της πλειοψηφίας , και 7 κατά των ∆ηµοτικών Συµβούλων της µειο-

ψηφίας (έξι  ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι :  Κριεκούκη Ι., Γιάννου Γ., Κυδώνης Αθ.,  Σαββίδου – Καραµπίνη Πολυτίµη , Μα-

ρούγκα Μ. & Κώνστας Ευάγ. δήλωσαν ότι δεν ψηφίζουν τις προτάσεις για τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης µε αα 12 

έως 26   επειδή θεωρούν ότι δεν πρέπει να γίνει καµία αύξηση τελών και να διατηρηθούν ως έχουν σήµερα διότι αφο-

ρούν αυξήσεις στους πολίτες σε εποχή που δεν ενδείκνυται και προτείνουν να εισπραχθούν τα απαιτητά απ’ όλες τις 

δηµοτικές ενότητες χωρίς καµία διάκριση)  

Τρεις (3) ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, οι:  Πανωλιάσκος Αθ., Κώνστα Αγλαϊα και Μαρούγκας Μελ. απείχαν της ψηφοφορίας  

 

11. Κάνει δεκτή τη πρόταση του ∆ηµάρχου για  µηδενική αύξηση στα τέλη χρήσεως υδροφόρου αυτοκινή-
του του ∆ήµου . 

12. Καθορίζει τα τέλη χρήσεως υδροφόρου αυτοκινήτου ∆ήµου  ως εξής : (δεν επέρχεται καµία µεταβολή, 

ισχύουν οι προγενέστερες αποφάσεις ) 
Α.: ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 
Ισχύουν τα οριζόµενα στην υπ΄αριθµ. 79/2000 απόφαση ∆.Σ. του ∆ΗΜΟΥ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 
 ∆ιάθεση νερού µε Βυτία σε διάφορους , οικισµούς, ιδιώτες , κτηνοτροφικές µονάδες , ιδιοκτήτες υδροφόρων κλπ ως 

εξής:   

Α. Παραδοτέο στο αντλιοστάσιο      0,88€/ µ3 νερού 

Β.Παραδοτέο στην κατοικία ή στον τόπο επαγγελµατικής δραστηριότητας των υδρο- 
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     ληπτών ως εξής  :  

- γι’ απόσταση µέχρι         15 χλµ από το αντλιοστάσιο σε         2,79€/µ3 νερού 

- γι’ απόσταση µέχρι         20 χλµ από το αντλιοστάσιο σε        3,23€/ µ3 νερού 

- γι’ απόσταση µέχρι         40 χλµ από το αντλιοστάσιο σε      3,52€/µ3 νερού 
- γι’ απόσταση  πέρα των  40 χλµ από το αντλιοστάσιο σε          3,82€/µ3 νερού 

 
Β. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΛΙΩΝ 
 
Ισχύουν τα οριζόµενα στην υπ΄αριθµ. 9/2008 απόφαση ∆.Σ. του ∆ΗΜΟΥ ΒΙΛΙΩΝ 
 
� ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ Υ∆ΡΟΦΟΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
� ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ     30€/∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 
� ΓΙΑ ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΑ     17€/∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 
 
Γ. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΥΘΡΩΝ 
∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΕΚ∆ΟΘΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ 
     
∆. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΝΟΗΣ 
∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΕΚ∆ΟΘΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

 

Η απόφαση πήρε αα 80 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 

       Ο Πρόεδρος Τα µέλη: 

  Τσάµος Παναγιώτης    
 
Πιστό Αντίγραφο    
Μάνδρα 31-3-2011     
Ο ∆ήµαρχος     
 
 
 
 
∆ΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

1. Τώρος Αθανάσιος  

2. Κολοβέντζος Παναγιώτης  

3. Πλούµπης Κωνσταντίνος  

4. ∆ουδέσης ∆ηµήτριος  

5. Μπέκας ∆ηµήτριος  

6. Αδάµ Μελέτιος  

7. Γραµµατικός Μελέτιος  

8. Μεϊντάνης Ιωάννης  

9. Φλώρου Καλοµοίρα  

10. Σαµπάνης Γεώργιος  

11. Ρόκας Περικλής 

12. Λινάρδος Ιωάννης 

13. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 

14. Βασιλείου Μάριος  

15. Κανάκης Σπυρίδων 

16. Κριεκούκη Ιωάννα 

17. Γιάννου Γεώργιος  

18. Κυδώνης Αθανάσιος  

19. Σαββίδου- Καραµπίνη Πολυτίµη 

20. Μαρούγκα Μαρία   

21. Κώνστας Ευάγγελος  

22. Πανωλιάσκος Αθανάσιος 

23. Κώνστα Αγλαΐα  

24. Μαρούγκας Μελέτιος  

25. Μονοχολιάς Μιχάλης *  
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της υπ’ αριθµ.  8/  2011 

Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 

Αρ. Αποφ. 81 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Λήψη απόφασης για τον καθορισµό τελών χρήσεως βυτιοφόρου  εκκενώσεως βόθρων . 
 

Στη Μάνδρα ,σήµερα στις 30 του µήνα Μαρτίου   του έτους 2011  ηµέρα της εβδοµάδας Τετάρτη  και ώρα  

19.30 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου συνήλθε σε συνεδρίαση δηµόσια ,στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτι-

κού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μάνδρας ,  ύστερα από την µε  αριθµ. πρωτ. 4174/24.3.2011   έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου , που επιδόθηκε νόµιµα, µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν 3852/10  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο µελών 27 παραβρέθηκαν παρόντα  
26 δηλαδή: 

 
Παρόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

 

1. Τσάµος Παναγιώτης Πρόεδρος 

2. Τώρος Αθανάσιος   

3. Κολοβέντζος Παναγιώτης  

4. Πλούµπης Κωνσταντίνος  

5. ∆ουδέσης ∆ηµήτριος  

6. Μπέκας ∆ηµήτριος  

7. Αδάµ Μελέτιος  

8. Γραµµατικός Μελέτιος  

9. Μεϊντάνης Ιωάννης  

10. Φλώρου Καλοµοίρα  

11. Σαµπάνης Γεώργιος  

12. Ρόκας Περικλής 

13. Λινάρδος Ιωάννης 

14. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 

15. Βασιλείου Μάριος  

16. Κανάκης Σπυρίδων 

17. Κριεκούκη Ιωάννα  

18. Γιάννου Γεώργιος  

19. Κυδώνης Αθανάσιος 

20.  Σαββίδου-Καραµπίνη Πολυτίµη   

21. Μαρούγκα Μαρία   

22. Κώνστας Ευάγγελος  

23. Πανωλιάσκος Αθανάσιος    

24. Κώνστα Αγλαΐα  

25. Μαρούγκας Μελέτιος  

26. Μονοχολιάς Μιχαήλ * 

27.  

 

 

 

Απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
13. Λιώρης Αθανάσιος  

14. . 

15. . 

16. . 

* Ο ∆Σ Μονοχολιάς Μιχαήλ προσήλθε κατά  τη συζήτηση  του 1ου τακτικού θέµατος της ηµερήσιας διάταξης (είχε προηγηθεί η 

συζήτηση και ψηφοφορία του 1ου έκτακτου θέµατος) 

Ο πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε παρόντα  και   το ∆ήµαρχο κο ∆ρίκο Γεώργιο και εισηγούµενος το 
23ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης  έδωσε το λόγο στον ∆ήµαρχο ο οποίος πρότεινε µηδενική αύξηση  στο τέλος 
χρήσεως βυτιοφόρου αυτοκινήτου εκκενώσεως βόθρων (του ∆ήµου)  
Κατόπιν των παραπάνω καλείται  το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ν’ αποφανθεί σχετικά  

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  
 

Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του  την 25/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
Με ψήφους 16 υπέρ , των ∆ηµοτικών Συµβούλων της πλειοψηφίας , και 7 κατά των ∆ηµοτικών Συµβούλων της µειο-

ψηφίας (έξι  ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι :  Κριεκούκη Ι., Γιάννου Γ., Κυδώνης Αθ.,  Σαββίδου – Καραµπίνη Πολυτίµη , Μα-

ρούγκα Μ. & Κώνστας Ευάγ. δήλωσαν ότι δεν ψηφίζουν τις προτάσεις για τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης µε αα 12 

έως 26   επειδή θεωρούν ότι δεν πρέπει να γίνει καµία αύξηση τελών και να διατηρηθούν ως έχουν σήµερα διότι αφο-

ρούν αυξήσεις στους πολίτες σε εποχή που δεν ενδείκνυται και προτείνουν να εισπραχθούν τα απαιτητά απ’ όλες τις 

δηµοτικές ενότητες χωρίς καµία διάκριση)  

Τρεις (3) ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, οι:  Πανωλιάσκος Αθ., Κώνστα Αγλαϊα και Μαρούγκας Μελ. απείχαν της ψηφοφορίας  

 

13. Κάνει δεκτή τη πρόταση του ∆ηµάρχου για  µηδενική αύξηση στο τέλος χρήσεως βυτιοφόρου  εκκενώ-
σεως βόθρων . 

14. Καθορίζει το τέλος χρήσεως βυτιοφόρου αυτοκινήτου εκκενώσεως βόθρων ως εξής : (δεν επέρχεται 

καµία µεταβολή, ισχύουν οι προγενέστερες αποφάσεις ) 
 
Α.: ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 
∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΕΚ∆ΟΘΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ 
 
 
Β. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΛΙΩΝ 
Ισχύουν τα οριζόµενα στην 8/13-05-2008 απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Βιλίων 
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� ΒΙΛΙΑ                                   30,00€ 

 
� ΟΙΚΙΣΜΟΙ: Π.ΓΕΡΜΕΝΟ, ΨΑΘΑ, ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ              50,00€ 

 
Γ. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΥΘΡΩΝ 
∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΕΚ∆ΟΘΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ 
 
 
∆. ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΝΟΗΣ 
∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΕΚ∆ΟΘΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

Η απόφαση πήρε αα 82 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 

       Ο Πρόεδρος Τα µέλη: 

  Τσάµος Παναγιώτης    
 
Πιστό Αντίγραφο    
Μάνδρα 31-3-2011     
Ο ∆ήµαρχος     
 
 
 
 
∆ΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

1. Τώρος Αθανάσιος  

2. Κολοβέντζος Παναγιώτης  

3. Πλούµπης Κωνσταντίνος  

4. ∆ουδέσης ∆ηµήτριος  

5. Μπέκας ∆ηµήτριος  

6. Αδάµ Μελέτιος  

7. Γραµµατικός Μελέτιος  

8. Μεϊντάνης Ιωάννης  

9. Φλώρου Καλοµοίρα  

10. Σαµπάνης Γεώργιος  

11. Ρόκας Περικλής 

12. Λινάρδος Ιωάννης 

13. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 

14. Βασιλείου Μάριος  

15. Κανάκης Σπυρίδων 

16. Κριεκούκη Ιωάννα 

17. Γιάννου Γεώργιος  

18. Κυδώνης Αθανάσιος  

19. Σαββίδου- Καραµπίνη Πολυτίµη 

20. Μαρούγκα Μαρία   

21. Κώνστας Ευάγγελος  

22. Πανωλιάσκος Αθανάσιος 

23. Κώνστα Αγλαΐα  

24. Μαρούγκας Μελέτιος  

25. Μονοχολιάς Μιχάλης *  
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθµ.  8/  2011 
Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 

Αρ. Αποφ. 82 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Λήψη απόφασης για τον καθορισµό δικαιώµατος χρήσεως υπονόµων 

 

Στη Μάνδρα ,σήµερα στις 30 του µήνα Μαρτίου   του έτους 2011  ηµέρα της εβδοµάδας Τετάρτη  και ώρα  

19.30 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου συνήλθε σε συνεδρίαση δηµόσια ,στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτι-

κού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μάνδρας ,  ύστερα από την µε  αριθµ. πρωτ. 4174/24.3.2011   έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου , που επιδόθηκε νόµιµα, µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν 3852/10  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο µελών 27 παραβρέθηκαν παρόντα  
26 δηλαδή: 

 
Παρόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

 

1. Τσάµος Παναγιώτης Πρόεδρος 

2. Τώρος Αθανάσιος   

3. Κολοβέντζος Παναγιώτης  

4. Πλούµπης Κωνσταντίνος  

5. ∆ουδέσης ∆ηµήτριος  

6. Μπέκας ∆ηµήτριος  

7. Αδάµ Μελέτιος  

8. Γραµµατικός Μελέτιος  

9. Μεϊντάνης Ιωάννης  

10. Φλώρου Καλοµοίρα  

11. Σαµπάνης Γεώργιος  

12. Ρόκας Περικλής 

13. Λινάρδος Ιωάννης 

14. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 

15. Βασιλείου Μάριος  

16. Κανάκης Σπυρίδων 

17. Κριεκούκη Ιωάννα  

18. Γιάννου Γεώργιος  

19. Κυδώνης Αθανάσιος 

20.  Σαββίδου-Καραµπίνη Πολυτίµη   

21. Μαρούγκα Μαρία   

22. Κώνστας Ευάγγελος  

23. Πανωλιάσκος Αθανάσιος    

24. Κώνστα Αγλαΐα  

25. Μαρούγκας Μελέτιος  

26. Μονοχολιάς Μιχαήλ * 

27.  

 

 

 

Απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
17. Λιώρης Αθανάσιος  

18. . 

19. . 

20. . 

* Ο ∆Σ Μονοχολιάς Μιχαήλ προσήλθε κατά  τη συζήτηση  του 1ου τακτικού θέµατος της ηµερήσιας διάταξης (είχε προηγηθεί η 

συζήτηση και ψηφοφορία του 1ου έκτακτου θέµατος) 

Ο πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε παρόντα  και   το ∆ήµαρχο κο ∆ρίκο Γεώργιο και εισηγούµενος το 
24ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης  έδωσε το λόγο στον ∆ήµαρχο ο οποίος πρότεινε µηδενική αύξηση  στο δικαίωµα 
χρήσεως υπονόµων 

Κατόπιν των παραπάνω καλείται  το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ν’ αποφανθεί σχετικά  

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  
 

Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του  την 25/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
Με ψήφους 16 υπέρ , των ∆ηµοτικών Συµβούλων της πλειοψηφίας , και 7 κατά των ∆ηµοτικών Συµβούλων της µειο-

ψηφίας (έξι  ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι :  Κριεκούκη Ι., Γιάννου Γ., Κυδώνης Αθ.,  Σαββίδου – Καραµπίνη Πολυτίµη , Μα-

ρούγκα Μ. & Κώνστας Ευάγ. δήλωσαν ότι δεν ψηφίζουν τις προτάσεις για τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης µε αα 12 

έως 26   επειδή θεωρούν ότι δεν πρέπει να γίνει καµία αύξηση τελών και να διατηρηθούν ως έχουν σήµερα διότι αφο-

ρούν αυξήσεις στους πολίτες σε εποχή που δεν ενδείκνυται και προτείνουν να εισπραχθούν τα απαιτητά απ’ όλες τις 

δηµοτικές ενότητες χωρίς καµία διάκριση)  

Τρεις (3) ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, οι:  Πανωλιάσκος Αθ., Κώνστα Αγλαϊα και Μαρούγκας Μελ. απείχαν της ψηφοφορίας  

 

15. Κάνει δεκτή τη πρόταση του ∆ηµάρχου για  µηδενική αύξηση στο δικαίωµα χρήσεως υπονόµων. 
16. Καθορίζει τα τέλη χρήσεως υπονόµων ως εξής : (δεν επέρχεται καµία µεταβολή, ισχύουν οι προγενέστερες 

αποφάσεις ) 
 
Α.: ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 
∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΕΚ∆ΟΘΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ 
 
Β. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΛΙΩΝ 
 Ισχύουν τα οριζόµενα στις  υπ΄αριθµ. 12/13-05-2008 & 13/13-05-2008 αποφάσεις  ∆.Σ.  
            του ∆ήµου Βιλίων 
 
� ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ(δηλαδή κάθε διαµέρισµα ή σπίτι µε w.c. ) 
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      (ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΟΣΟΝ ΤΩΝ 1,01€/τ.µ.)                               168,75€   
� ΓΙΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ  (ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 1,01€/τ.µ.)    337,49€   
� Ι∆ΙΟΚΤΗΤΕΣ ΣΠΙΤΙΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΣ ΑΥΤΩΝ                               33,75€/∆ΙΑΜΕΡ./ΕΤΟΣ 
� ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ-ΤΑΒΕΡΝΕΣ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ-ΚΑΦΕΝΕΙΑ          1,69€/Τ.Μ./ΕΤΟΣ 
� ΓΙΑ ΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ               

0,84€/Τ.Μ.ΕΠΙΦ./ΕΤΟΣ 
� ΓΙΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ                                   11,81€/∆ΩΜΑΤΙΟ/ΕΤΟΣ 
 
Γ. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΥΘΡΩΝ 
 Ισχύουν τα οριζόµενα στην  υπ΄αριθµ. 168/03-12-2004 απόφας   ∆.Σ. του ∆ήµου Ερυθρών 
 

� ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΜΥΛΟΙ-ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ    79,56€ 
� ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ-ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ   66,66€ 
� ΤΑΒΕΡΝΕΣ-ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ    ΑΝΩ ΤΩΝ 100 Τ.Μ.     63,42€ 
� ΤΑΒΕΡΝΕΣ-ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 100 Τ.Μ.     53,74€ 
� ΚΑΦΕΝΕΙΑ ΜΠΑΡ        63,42€ 
� ΣΠΙΤΙΑ ΓΕΝΙΚΩΣ            47,29€ 
� ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ-ΚΟΥΡΕΙΑ Κ.Λ.Π.      24,68€   

   
∆. ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΝΟΗΣ 
∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΕΚ∆ΟΘΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

 
Η απόφαση πήρε αα 82 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 

       Ο Πρόεδρος Τα µέλη: 

  Τσάµος Παναγιώτης    
 
Πιστό Αντίγραφο    
Μάνδρα 31-3-2011     
Ο ∆ήµαρχος     
 
 
 
 
∆ΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

1. Τώρος Αθανάσιος  

2. Κολοβέντζος Παναγιώτης  

3. Πλούµπης Κωνσταντίνος  

4. ∆ουδέσης ∆ηµήτριος  

5. Μπέκας ∆ηµήτριος  

6. Αδάµ Μελέτιος  

7. Γραµµατικός Μελέτιος  

8. Μεϊντάνης Ιωάννης  

9. Φλώρου Καλοµοίρα  

10. Σαµπάνης Γεώργιος  

11. Ρόκας Περικλής 

12. Λινάρδος Ιωάννης 

13. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 

14. Βασιλείου Μάριος  

15. Κανάκης Σπυρίδων 

16. Κριεκούκη Ιωάννα 

17. Γιάννου Γεώργιος  

18. Κυδώνης Αθανάσιος  

19. Σαββίδου- Καραµπίνη Πολυτίµη 

20. Μαρούγκα Μαρία   

21. Κώνστας Ευάγγελος  

22. Πανωλιάσκος Αθανάσιος 

23. Κώνστα Αγλαΐα  

24. Μαρούγκας Μελέτιος  

25. Μονοχολιάς Μιχάλης *  
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της υπ’ αριθµ.  8/  2011 

Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 

Αρ. Αποφ. 83 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Λήψη απόφασης για τον καθορισµό τιµήµατος µίσθωσης αιγιαλού. 

 

Στη Μάνδρα ,σήµερα στις 30 του µήνα Μαρτίου   του έτους 2011  ηµέρα της εβδοµάδας Τετάρτη  και ώρα  

19.30 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου συνήλθε σε συνεδρίαση δηµόσια ,στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτι-

κού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μάνδρας ,  ύστερα από την µε  αριθµ. πρωτ. 4174/24.3.2011   έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου , που επιδόθηκε νόµιµα, µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν 3852/10  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο µελών 27 παραβρέθηκαν παρόντα  
26 δηλαδή: 

 
Παρόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

 

1. Τσάµος Παναγιώτης Πρόεδρος 

2. Τώρος Αθανάσιος   

3. Κολοβέντζος Παναγιώτης  

4. Πλούµπης Κωνσταντίνος  

5. ∆ουδέσης ∆ηµήτριος  

6. Μπέκας ∆ηµήτριος  

7. Αδάµ Μελέτιος  

8. Γραµµατικός Μελέτιος  

9. Μεϊντάνης Ιωάννης  

10. Φλώρου Καλοµοίρα  

11. Σαµπάνης Γεώργιος  

12. Ρόκας Περικλής 

13. Λινάρδος Ιωάννης 

14. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 

15. Βασιλείου Μάριος  

16. Κανάκης Σπυρίδων 

17. Κριεκούκη Ιωάννα  

18. Γιάννου Γεώργιος  

19. Κυδώνης Αθανάσιος 

20.  Σαββίδου-Καραµπίνη Πολυτίµη   

21. Μαρούγκα Μαρία   

22. Κώνστας Ευάγγελος  

23. Πανωλιάσκος Αθανάσιος    

24. Κώνστα Αγλαΐα  

25. Μαρούγκας Μελέτιος  

26. Μονοχολιάς Μιχαήλ * 

27.  

 

 

 

Απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
21. Λιώρης Αθανάσιος  

22. . 

23. . 

24. . 

* Ο ∆Σ Μονοχολιάς Μιχαήλ προσήλθε κατά  τη συζήτηση  του 1ου τακτικού θέµατος της ηµερήσιας διάταξης (είχε προηγηθεί η 

συζήτηση και ψηφοφορία του 1ου έκτακτου θέµατος) 

Ο πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε παρόντα  και   το ∆ήµαρχο κο ∆ρίκο Γεώργιο και εισηγούµενος το 
25ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης  έδωσε το λόγο στον ∆ήµαρχο ο οποίος πρότεινε µηδενική αύξηση  στο τίµηµα 
µίσθωσης αιγιαλού  
Κατόπιν των παραπάνω καλείται  το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ν’ αποφανθεί σχετικά  

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  

 
Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του  την 25/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
Με ψήφους 16 υπέρ , των ∆ηµοτικών Συµβούλων της πλειοψηφίας , και 7 κατά των ∆ηµοτικών Συµβούλων της µειο-

ψηφίας (έξι  ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι :  Κριεκούκη Ι., Γιάννου Γ., Κυδώνης Αθ.,  Σαββίδου – Καραµπίνη Πολυτίµη , Μα-

ρούγκα Μ. & Κώνστας Ευάγ. δήλωσαν ότι δεν ψηφίζουν τις προτάσεις για τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης µε αα 12 

έως 26   επειδή θεωρούν ότι δεν πρέπει να γίνει καµία αύξηση τελών και να διατηρηθούν ως έχουν σήµερα διότι αφο-

ρούν αυξήσεις στους πολίτες σε εποχή που δεν ενδείκνυται και προτείνουν να εισπραχθούν τα απαιτητά απ’ όλες τις 

δηµοτικές ενότητες χωρίς καµία διάκριση)  

Τρεις (3) ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, οι:  Πανωλιάσκος Αθ., Κώνστα Αγλαϊα και Μαρούγκας Μελ. απείχαν της ψηφοφορίας  

 

17. Κάνει δεκτή τη πρόταση του ∆ηµάρχου για  µηδενική αύξηση στο τίµηµα µίσθωσης αιγιαλού 
18. Καθορίζει το τίµηµα µίσθωσης αιγιαλού ως εξής : (δεν επέρχεται καµία µεταβολή, ισχύουν οι προγενέ-

στερες αποφάσεις ) 
 
Α.: ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 
 ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΕΚ∆ΟΘΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ 
 
Β. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΛΙΩΝ 
 Ισχύουν τα οριζόµενα στην υπ΄ αριθµ.31/2003 απόφαση ∆.Σ. του ∆ήµου Βιλίων 
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� ΤΕΛΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 
     ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΠΑΡΑΛΙΑΣ   10,00 € / Τ.Μ. / ΕΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 
 
 
Γ. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΥΘΡΩΝ 
∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΕΚ∆ΟΘΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ 
 
∆. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΝΟΗΣ 
∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΕΚ∆ΟΘΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ 
 
 

 
Η απόφαση πήρε αα 83 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 

       Ο Πρόεδρος Τα µέλη: 

  Τσάµος Παναγιώτης    
 
Πιστό Αντίγραφο    
Μάνδρα 31-3-2011     
Ο ∆ήµαρχος     
 
 
 
 
∆ΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

1. Τώρος Αθανάσιος  

2. Κολοβέντζος Παναγιώτης  

3. Πλούµπης Κωνσταντίνος  

4. ∆ουδέσης ∆ηµήτριος  

5. Μπέκας ∆ηµήτριος  

6. Αδάµ Μελέτιος  

7. Γραµµατικός Μελέτιος  

8. Μεϊντάνης Ιωάννης  

9. Φλώρου Καλοµοίρα  

10. Σαµπάνης Γεώργιος  

11. Ρόκας Περικλής 

12. Λινάρδος Ιωάννης 

13. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 

14. Βασιλείου Μάριος  

15. Κανάκης Σπυρίδων 

16. Κριεκούκη Ιωάννα 

17. Γιάννου Γεώργιος  

18. Κυδώνης Αθανάσιος  

19. Σαββίδου- Καραµπίνη Πολυτίµη 

20. Μαρούγκα Μαρία   

21. Κώνστας Ευάγγελος  

22. Πανωλιάσκος Αθανάσιος 

23. Κώνστα Αγλαΐα  

24. Μαρούγκας Μελέτιος  

25. Μονοχολιάς Μιχάλης *  
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της υπ’ αριθµ.  8/  2011 

Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 

Αρ. Αποφ. 84 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Λήψη απόφασης για τον καθορισµό δικαιώµατος βοσκής ζώων.  

 

Στη Μάνδρα ,σήµερα στις 30 του µήνα Μαρτίου   του έτους 2011  ηµέρα της εβδοµάδας Τετάρτη  και ώρα  

19.30 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου συνήλθε σε συνεδρίαση δηµόσια ,στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτι-

κού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μάνδρας ,  ύστερα από την µε  αριθµ. πρωτ. 4174/24.3.2011   έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου , που επιδόθηκε νόµιµα, µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν 3852/10  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο µελών 27 παραβρέθηκαν παρόντα  
26 δηλαδή: 

 
Παρόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

 

1. Τσάµος Παναγιώτης Πρόεδρος 

2. Τώρος Αθανάσιος   

3. Κολοβέντζος Παναγιώτης  

4. Πλούµπης Κωνσταντίνος  

5. ∆ουδέσης ∆ηµήτριος  

6. Μπέκας ∆ηµήτριος  

7. Αδάµ Μελέτιος  

8. Γραµµατικός Μελέτιος  

9. Μεϊντάνης Ιωάννης  

10. Φλώρου Καλοµοίρα  

11. Σαµπάνης Γεώργιος  

12. Ρόκας Περικλής 

13. Λινάρδος Ιωάννης 

14. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 

15. Βασιλείου Μάριος  

16. Κανάκης Σπυρίδων 

17. Κριεκούκη Ιωάννα  

18. Γιάννου Γεώργιος  

19. Κυδώνης Αθανάσιος 

20.  Σαββίδου-Καραµπίνη Πολυτίµη   

21. Μαρούγκα Μαρία   

22. Κώνστας Ευάγγελος  

23. Πανωλιάσκος Αθανάσιος    

24. Κώνστα Αγλαΐα  

25. Μαρούγκας Μελέτιος  

26. Μονοχολιάς Μιχαήλ * 

27.  

 

 

 

Απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
25. Λιώρης Αθανάσιος  

26. . 

27. . 

28. . 

* Ο ∆Σ Μονοχολιάς Μιχαήλ προσήλθε κατά  τη συζήτηση  του 1ου τακτικού θέµατος της ηµερήσιας διάταξης (είχε προηγηθεί η 

συζήτηση και ψηφοφορία του 1ου έκτακτου θέµατος) 

Ο πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε παρόντα  και   το ∆ήµαρχο κο ∆ρίκο Γεώργιο και εισηγούµενος το 
26ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης  έδωσε το λόγο στον ∆ήµαρχο ο οποίος πρότεινε µηδενική αύξηση  στο δικαίωµα 
βόσκησης ζώων  
Κατόπιν των παραπάνω καλείται  το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ν’ αποφανθεί σχετικά  

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  

 
Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του  την 25/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
Με ψήφους 16 υπέρ , των ∆ηµοτικών Συµβούλων της πλειοψηφίας , και 7 κατά των ∆ηµοτικών Συµβούλων της µειο-

ψηφίας (έξι  ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι :  Κριεκούκη Ι., Γιάννου Γ., Κυδώνης Αθ.,  Σαββίδου – Καραµπίνη Πολυτίµη , Μα-

ρούγκα Μ. & Κώνστας Ευάγ. δήλωσαν ότι δεν ψηφίζουν τις προτάσεις για τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης µε αα 12 

έως 26   επειδή θεωρούν ότι δεν πρέπει να γίνει καµία αύξηση τελών και να διατηρηθούν ως έχουν σήµερα διότι αφο-

ρούν αυξήσεις στους πολίτες σε εποχή που δεν ενδείκνυται και προτείνουν να εισπραχθούν τα απαιτητά απ’ όλες τις 

δηµοτικές ενότητες χωρίς καµία διάκριση)  

Τρεις (3) ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, οι:  Πανωλιάσκος Αθ., Κώνστα Αγλαϊα και Μαρούγκας Μελ. απείχαν της ψηφοφορίας  

 

19. Κάνει δεκτή τη πρόταση του ∆ηµάρχου για  µηδενική αύξηση στο  δικαίωµα βόσκησης ζώων 
20. Καθορίζει το δικαίωµα βόσκησης ζώων ως εξής : (δεν επέρχεται καµία µεταβολή, ισχύουν οι προγενέστε-

ρες αποφάσεις ) 
 
Α.: ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 
Ισχύουν τα οριζόµενα στην υπ΄αριθµ. 83/2001 απόφαση ∆.Σ. του ∆ΗΜΟΥ ΜΑΝ∆ΡΑΣ  

� ΓΙΑ KAΘΕ ΜΙΚΡΟ ΖΩΟ       0,21€/ΚΕΦΑΛΗ 

� ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΕΓΑΛΟ ΖΩΟ       0,35€/ΚΕΦΑΛΗ 

 
 



 

 

151 
Β. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΛΙΩΝ 
Ισχύουν τα οριζόµενα στην υπ΄αριθµ. 14/21-01-2006 απόφαση ∆.Σ. του ∆ΗΜΟΥ ΒΙΛΙΩΝ 
 

� ΣΕ ΒΟΣΚΗΣΙΜΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΣΚΟΝΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΖΩΩΝ  
(για την θερινή περίοδο τρέχοντος έτους)              0,29€/ΚΕΦΑΛΗ 

� Ορίζει  ότι κάθε δηµότης δικαιούται να βόσκει 4 µεγάλα ζώα & 10 µικρά 
� ΣΕ ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΣ   0,58€/ΚΕΦΑΛΗ 

 

Γ. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΥΘΡΩΝ 
Ισχύουν τα οριζόµενα στην υπ΄αριθµ. 105/2009 απόφαση ∆.Σ. του ∆ΗΜΟΥ ΕΡΥΘΡΩΝ 

� ΓΙΑ KAΘΕ ΜΙΚΡΟ ΖΩΟ       0,21€/ΚΕΦΑΛΗ 

� ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΕΓΑΛΟ ΖΩΟ       0,35€/ΚΕΦΑΛΗ 

    
∆. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΝΟΗΣ 
 Ισχύουν τα οριζόµενα στην υπ΄αριθµ. 7/31-01-2009 απόφαση Κ.Σ. της Κοινότητας Οινόης 
 

� ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΤΕΡΟ∆ΗΜΟΤΕΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ ΓΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΒΟΣΚΗ ΖΩΩΝ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΒΟΣΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008 
ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΕΞΗΣ: 

- ΜΕΧΡΙ 50 ΖΩΑ         0,35€ 
ΚΕΦΑΛΗ 
- ΑΝΩ ΤΩΝ 50 ΖΩΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ  ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ  0,53€ ΚΕΦΑΛΗ 
 

 
 
 
Η απόφαση πήρε αα 84 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 

       Ο Πρόεδρος Τα µέλη: 

  Τσάµος Παναγιώτης    
 
Πιστό Αντίγραφο    
Μάνδρα 31-3-2011     
Ο ∆ήµαρχος     
 
 
 
 
∆ΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

1. Τώρος Αθανάσιος  

2. Κολοβέντζος Παναγιώτης  

3. Πλούµπης Κωνσταντίνος  

4. ∆ουδέσης ∆ηµήτριος  

5. Μπέκας ∆ηµήτριος  

6. Αδάµ Μελέτιος  

7. Γραµµατικός Μελέτιος  

8. Μεϊντάνης Ιωάννης  

9. Φλώρου Καλοµοίρα  

10. Σαµπάνης Γεώργιος  

11. Ρόκας Περικλής 

12. Λινάρδος Ιωάννης 

13. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 

14. Βασιλείου Μάριος  

15. Κανάκης Σπυρίδων 

16. Κριεκούκη Ιωάννα 

17. Γιάννου Γεώργιος  

18. Κυδώνης Αθανάσιος  

19. Σαββίδου- Καραµπίνη Πολυτίµη 

20. Μαρούγκα Μαρία   

21. Κώνστας Ευάγγελος  

22. Πανωλιάσκος Αθανάσιος 

23. Κώνστα Αγλαΐα  

24. Μαρούγκας Μελέτιος  

25. Μονοχολιάς Μιχάλης *  
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της υπ’ αριθµ.  8/  2011 

Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 

Αρ. Αποφ. 85 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Λήψη απόφασης για χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών βάσει της 
υπ΄αριθµ. 18391/05 απόφ. ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. και Οικονοµίας και Οικονοµικών  
 

Στη Μάνδρα ,σήµερα στις 30 του µήνα Μαρτίου   του έτους 2011  ηµέρα της εβδοµάδας Τετάρτη  και ώρα  

19.30 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου συνήλθε σε συνεδρίαση δηµόσια ,στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτι-

κού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μάνδρας ,  ύστερα από την µε  αριθµ. πρωτ. 4174/24.3.2011   έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου , που επιδόθηκε νόµιµα, µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν 3852/10  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο µελών 27 παραβρέθηκαν παρόντα  
26 δηλαδή: 

 
Παρόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

 

1. Τσάµος Παναγιώτης Πρόεδρος 

2. Τώρος Αθανάσιος   

3. Κολοβέντζος Παναγιώτης  

4. Πλούµπης Κωνσταντίνος  

5. ∆ουδέσης ∆ηµήτριος  

6. Μπέκας ∆ηµήτριος  

7. Αδάµ Μελέτιος  

8. Γραµµατικός Μελέτιος  

9. Μεϊντάνης Ιωάννης  

10. Φλώρου Καλοµοίρα  

11. Σαµπάνης Γεώργιος  

12. Ρόκας Περικλής 

13. Λινάρδος Ιωάννης 

14. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 

15. Βασιλείου Μάριος  

16. Κανάκης Σπυρίδων 

17. Κριεκούκη Ιωάννα  

18. Γιάννου Γεώργιος  

19. Κυδώνης Αθανάσιος 

20.  Σαββίδου-Καραµπίνη Πολυτίµη   

21. Μαρούγκα Μαρία   

22. Κώνστας Ευάγγελος  

23. Πανωλιάσκος Αθανάσιος    

24. Κώνστα Αγλαΐα  

25. Μαρούγκας Μελέτιος  

26. Μονοχολιάς Μιχαήλ * 

27.  

 

 

 

Απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
1. Λιώρης Αθανάσιος  

2. . 

3. . 

4. . 

 

* Ο ∆Σ Μονοχολιάς Μιχαήλ προσήλθε κατά  τη συζήτηση  του 1ου τακτικού θέµατος της ηµερήσιας διάταξης (είχε προηγηθεί η 

συζήτηση και ψηφοφορία του 1ου έκτακτου θέµατος)  
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Ο πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε παρόντα  και   το ∆ήµαρχο κο ∆ρίκο Γεώργιο και εισηγούµενος το 27ο  

θέµα της ηµερήσιας διάταξης έκθεσε ότι η 18391/05 απόφαση Υπουργών Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης 

και Οικονοµίας και Οικονοµικών καθορίζει το ανώτατο επιτρεπτό χρηµατικό όριο κλήσεων για κάθε µήνα, εντός του οποίου 

µπορούν να κάνουν χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας οι δικαιούχοι των ΟΤΑ για την κάλυψη υπηρεσιακών τους αναγκών 

ύστερα από αντίστοιχη απόφαση του ∆.Σ., η οποία απόφαση θα καθορίζει για τον οργανισµό του κατά περίπτωση δικαιούχου το 

ανώτατο επιτρεπτό όριο δηλαδή: 

∆ηµάρχου µέχρι 140,00€ µηνιαίως 

Αντιδηµάρχων µέχρι 50% του ορίου κλήσεων της ∆ηµάρχου 

Και κάλεσε το ∆Σ ν’ αποφανθεί σχετικά 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Μετά την εισήγηση του προέδρου και αφού είδε τις διατάξεις της 18391/05 απόφασης Υπουργών Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοί-

κησης και Αποκέντρωσης και Οικονοµίας και Οικονοµικών  

Οµόφωνα αποφασίζει 
(Οι ∆Σ της µειοψηφίας είχαν ήδη αποχωρήσει κατά τα συζήτηση του 1ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης )  

Καθορίζει ως ανώτατο χρηµατικό όριο κλήσεων για κάθε µήνα  
1. Για τη ∆ήµαρχο 140,00€ 
2. Για τους Αντιδηµάρχους µέχρι 50% του ορίου κλήσεων της ∆ηµάρχου 
 

 

Η απόφαση πήρε αα 85 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 

       Ο Πρόεδρος Τα µέλη: 

  Τσάµος Παναγιώτης    
 
Πιστό Αντίγραφο    
Μάνδρα 31-3-2011     
Ο ∆ήµαρχος     
 
 
 
 
∆ΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

1. Τώρος Αθανάσιος  

2. Κολοβέντζος Παναγιώτης  

3. Πλούµπης Κωνσταντίνος  

4. ∆ουδέσης ∆ηµήτριος  

5. Μπέκας ∆ηµήτριος  

6. Αδάµ Μελέτιος  

7. Γραµµατικός Μελέτιος  

8. Μεϊντάνης Ιωάννης  

9. Φλώρου Καλοµοίρα  

10. Σαµπάνης Γεώργιος  

11. Ρόκας Περικλής 

12. Λινάρδος Ιωάννης 

13. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 

14. Βασιλείου Μάριος  

15. Κανάκης Σπυρίδων 

16. Κριεκούκη Ιωάννα 

17. Γιάννου Γεώργιος  

18. Κυδώνης Αθανάσιος  

19. Σαββίδου- Καραµπίνη Πολυτίµη 

20. Μαρούγκα Μαρία   

21. Κώνστας Ευάγγελος  

22. Πανωλιάσκος Αθανάσιος 

23. Κώνστα Αγλαΐα  

24. Μαρούγκας Μελέτιος  

25. Μονοχολιάς Μιχάλης *  

 
 

 


