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Άρθρο 1° 
Αντικείµενο του κανονισµού 
Ο ̟αρών Κανονισµός ρυθµίζει την λειτουργία της Εκτελεστικής Ε̟ιτρο̟ής και τις 
διαδικασίες έκδοσης των α̟οφάσεών της. 
 
Άρθρο 2°  
Συγκρότηση της εκτελεστικής ε̟ιτρο̟ής 
1. Η εκτελεστική ε̟ιτρο̟ή α̟οτελείται α̟ό τον δήµαρχο ως ̟ρόεδρο και τους 
αντιδηµάρχους ως µέλη. 
2. Η εκτελεστική ε̟ιτρο̟ή είναι συλλογικό, συντονιστικό και εκτελεστικό 
όργανο του δήµου και ̟αρακολουθεί την εφαρµογή της δηµοτικής ̟ολιτικής σε 
όλους τους τοµείς καθώς και την εφαρµογή του ε̟ιχειρησιακού σχεδίου του δήµου, 
του µεσοχρόνιου, ετήσιου και ̟ενταετούς ̟ρογράµµατος δράσης. 
Η λειτουργία της ̟αρακολούθησης της εφαρµογής   της   ̟ολιτικής και των 
̟ρογραµµάτων    συνίσταται    στην    συνεχή    συγκριτική    αξιολόγηση    των 
α̟οτελεσµάτων της διοίκησης ̟ου αφορούν την υλο̟οίηση ̟ρογραµµατικών 
στόχων, την αντιστοιχία τους σε εγκεκριµένα χρονοδιαγράµµατα, στην ροή και την 
α̟όδοση των διατιθέµενων ̟όρων και την ε̟ιτάχυνση διαδικασιών ή την 
τρο̟ο̟οίησή   τους   ̟ροκειµένου   να   υλο̟οιηθούν   οι   ̟ρογραµµατισµένοι 
στόχοι εντός των εγκεκριµένων χρονοδιαγραµµάτων. 
Η λειτουργία του συντονισµού και της εκτέλεσης των α̟οφάσεων του δηµοτικού 
συµβουλίου, της οικονοµικής ε̟ιτρο̟ής και της ε̟ιτρο̟ής ̟οιότητας συνίσταται 
στην υ̟οστήριξη των αντιστοίχων αρµοδιοτήτων του δηµάρχου ό̟ως αυτές 
ανατίθενται ή µεταβιβάζονται στους αντιδηµάρχους και στην συλλογική αξιολόγηση 
των α̟οτελεσµάτων της άσκησής τους. 
3. Στις συνεδριάσεις καλείται ο ̟ρόεδρος του συµβουλίου της το̟ικής ή 
δηµοτικής κοινότητας, όταν συζητείται θέµα ̟ου την αφορά ειδικά, καθώς και οι  
̟ρόεδροι  των νοµικών ̟ροσώ̟ων του  δήµου  και  άλλοι  υ̟ηρεσιακοί ̟αράγοντες 
ό̟οτε τούτο κρίνεται αναγκαίο. 
  
Άρθρο 3°  
Αρµοδιότητες του δηµάρχου και των αντιδηµάρχων 
1.        Ο δήµαρχος ̟ροασ̟ίζει τα το̟ικά συµφέροντα, κατευθύνει τις δράσεις του 
δήµου για την υλο̟οίηση του σχεδίου ανά̟τυξης, διασφαλίζει την ενότητα της 
το̟ικής κοινωνίας και ασκεί τα καθήκοντά του µε γνώµονα τις αρχές της διαφάνειας 
και της α̟οτελεσµατικότητας. Ειδικότερα, ο δήµαρχος: 
1.1. Εκ̟ροσω̟εί το δήµο στα δικαστήρια και σε κάθε δηµόσια αρχή. 
1.2. Εκτελεί τις α̟οφάσεις του δηµοτικού συµβουλίου, της οικονοµικής και της 
ε̟ιτρο̟ής ̟οιότητας  ζωής.   Η   µη  εκτέλεση  των α̟οφάσεων αυτών συνιστά 
σοβαρή ̟ειθαρχική ̟αράβαση καθήκοντος. 
1.3. Ορίζει τους αντιδηµάρχους, συγκαλεί και ̟ροεδρεύει της εκτελεστικής 
ε̟ιτρο̟ής και συντονίζει την υλο̟οίηση των α̟οφάσεών της. 
1.4. Είναι ̟ροϊστάµενος των υ̟ηρεσιών του δήµου. &ς ̟ροϊστάµενος όλου του 
̟ροσω̟ικού του δήµου εκδίδει τις ̟ράξεις ̟ου ̟ροβλέ̟ουν οι σχετικές διατάξεις για 
το διορισµό, τις κάθε είδους υ̟ηρεσιακές µεταβολές και την άσκηση του ̟ειθαρχικού 
ελέγχου. 
1.5. Συνυ̟ογράφει   τους   βεβαιωτικούς   καταλόγους   και   τα   χρηµατικά 
εντάλµατα ̟ληρωµής των δα̟ανών, οι ο̟οίες έχουν εκκαθαριστεί α̟ό την αρµόδια 
υ̟ηρεσία του δήµου. 



1.6. Υ̟ογράφει τις συµβάσεις ̟ου συνά̟τει ο δήµος. 
1.7. Εκδίδει τις άδειες ̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό τις διατάξεις ̟ου διέ̟ουν τις 
αρµοδιότητες του δήµου. 
1.8. Εκδίδει ̟ιστο̟οιητικά ̟ροσω̟ικής και οικογενειακής κατάστασης των 
δηµοτών, καθώς και τις βεβαιώσεις µόνιµης κατοικίας. 
1.9. Συνιστά οµάδες εργασίας και οµάδες διοίκησης έργου α̟ό µέλη του 
δηµοτικού συµβουλίου, υ̟αλλήλους του δήµου, υ̟αλλήλους του δηµόσιου τοµέα   ή   
ιδιώτες   για   τη   µελέτη   και   ε̟εξεργασία   θεµάτων   του   δήµου, καθορίζοντας 
τον τρό̟ο οργάνωσης και λειτουργίας τους. 
  
 
2. Οι   αντιδήµαρχοι   ε̟ικουρούν   τον   δήµαρχο.   Είναι   σύµβουλοι   της 
̟λειοψηφίας ̟ου  ορίζει  ο δήµαρχος και  στους ο̟οίους  µεταβιβάζει  την άσκηση 
αρµοδιοτήτων καθ' ύλη και κατά τό̟ο. Οι κατά τό̟ον αρµοδιότητες ασκούνται    στα   
όρια    µιας   ή   ̟ερισσότερων   δηµοτικών   ενοτήτων.    Οι αντιδήµαρχοι, εκτός των 
καθ' ύλην αρµοδιοτήτων ̟ου µεταβιβάζει σε αυτούς ο   δήµαρχος,   µεταξύ   των  
ο̟οίων  ̟εριλαµβάνονται   ο̟ωσδή̟οτε   και   οι αρµοδιότητες για θέµατα 
διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ασκούν και τις ακόλουθες κατά τό̟ον 
αρµοδιότητες: 
2.1. Έχουν την ευθύνη της λειτουργίας των δηµοτικών υ̟ηρεσιών ̟ου είναι 
εγκατεστηµένες στη δηµοτική ενότητα. 
2.2. Παρακολουθούν   την   εξέλιξη   των   έργων   και   των   εργασιών   ̟ου 
εκτελούνται στη δηµοτική ενότητα. 
2.3. Μεριµνούν για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξο̟λισµού ̟ου 
βρίσκεται στη δηµοτική ενότητα. 
2.4. Υ̟ογράφουν     µε     εξουσιοδότηση     του     δηµάρχου,     βεβαιώσεις, 
̟ιστο̟οιητικά και λοι̟ά διοικητικά έγγραφα ̟ου εκδίδονται α̟ό τις δηµοτικές 
υ̟ηρεσίες ̟ου λειτουργούν στα όρια της δηµοτικής ενότητας. 
2.5. Συνεργάζονται   µε   τους   ̟ροέδρους   των   το̟ικών   και   δηµοτικών 
κοινοτήτων και τους εκ̟ροσώ̟ους των το̟ικών κοινοτήτων για την ε̟ίλυση των 
̟ροβληµάτων τους. 
2.6. Ασκούν κάθε άλλη αρµοδιότητα ̟ου µ̟ορεί να τους µεταβιβάζει µε α̟όφασή 
του ο δήµαρχος, ̟ου αφορά τη δηµοτική ενότητα. 
3. Σε ̟ερί̟τωση ό̟ου τα ιδιωτικά συµφέροντα του δηµάρχου ή συγγενή του έως 
το δεύτερο βαθµό εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας συγκρούονται µε τα συµφέροντα του 
δήµου, ο δήµαρχος υ̟οχρεούται να α̟έχει και τα αντίστοιχα καθήκοντα ασκεί 
αντιδήµαρχος ή σύµβουλος του ε̟ιτυχόντος συνδυασµού ̟ου ορίζεται α̟ό το 
δηµοτικό συµβούλιο. Η µη τήρηση της υ̟οχρέωσης αυτής   συνιστά   σοβαρή   
̟ειθαρχική   ̟αράβαση   καθήκοντος.   Την   ίδια υ̟οχρέωση έχει και ο 
αντιδήµαρχος ο ο̟οίος υ̟οχρεούται να δηλώνει άµεσα στον δήµαρχο την α̟οχή του 
α̟ό τα καθήκοντά του για λόγους ̟ροσω̟ικού κωλύµατος. Αν ο αντιδήµαρχος 
α̟ουσιάζει ή κωλύεται, τις αρµοδιότητές του ασκεί ο ίδιος ο δήµαρχος. Τις κατά 
τό̟ον αρµοδιότητες του αντιδηµάρχου ̟ου α̟ουσιάζει ή κωλύεται ασκεί άλλος 
αντιδήµαρχος ̟ου ορίζεται α̟ό τον δήµαρχο ή ο ίδιος ο δήµαρχος. 
 
Άρθρο 4°  
Αρµοδιότητες της εκτελεστικής ε̟ιτρο̟ής 
Η εκτελεστική ε̟ιτρο̟ή ασκεί τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 
1. Παρακολουθεί    την    εκτέλεση    των    α̟οφάσεων    του    δηµοτικού 
συµβουλίου. 
2. Συντονίζει    την   κατάρτιση    και    ̟αρακολουθεί   την   εκτέλεση   του 
ε̟ιχειρησιακού   ̟ρογράµµατος,   το   ο̟οίο   και   εισηγείται   στο   δηµοτικό 
συµβούλιο. Ο αρµόδιος για την κατάρτιση του  ε̟ιχειρησιακού ̟ρογράµµατος 



αντιδήµαρχος   συνεργάζεται   µε   τους   ̟ροϊσταµένους   των   εµ̟λεκοµένων 
υ̟ηρεσιών και ενηµερώνει τον ∆ήµαρχο και την Εκτελεστική Ε̟ιτρο̟ή για την   
̟ορεία    κατάρτισης   του    ̟ρογράµµατος    και    την   εφαρµογή    του, 
υ̟οβάλλοντας ενδιάµεσες εκθέσεις οι ο̟οίες και συζητούνται σε συνεδρίαση της   
Εκτελεστικής Ε̟ιτρο̟ής η ο̟οία διατυ̟ώνει ̟αρατηρήσεις, υ̟οδείξεις και 
κατευθύνσεις για την υλο̟οίηση του ̟ρογράµµατος. 
3. Καταρτίζει    και    εισηγείται    στο    δηµοτικό    συµβούλιο    το    τεχνικό 
̟ρόγραµµα του δήµου και έχει την ευθύνη της υλο̟οίησής του. Ο αρµόδιος 
αντιδήµαρχος    σε    άµεση    συνεργασία    µε    τους    ̟ροϊσταµένους    των 
υ̟ηρεσιακών µονάδων ̟ου έχουν την ευθύνη του ̟ρογραµµατισµού, της 
οικονοµικής διοίκησης και των τεχνικών έργων συντάσσει χρονοδιάγραµµα 
εργασιών και ενηµερώνει σε τακτά χρονικά διαστήµατα τον ∆ήµαρχο για την ̟ορεία 
των διαδικασιών κατάρτισης του ̟ρογράµµατος.  Ο αντιδήµαρχος συντάσσει την 
τελική εισήγηση αλλά και τις ενδιάµεσες εκθέσεις του και τις υ̟οβάλλει   στον   
δήµαρχο   ο   ο̟οίος   α̟οφασίζει   εάν   συντρέχει   λόγος συζήτησης     στην     
εκτελεστική     ε̟ιτρο̟ή     ε̟ιµέρους     τµηµάτων     του ̟ρογράµµατος και δίνει 
κατευθύνσεις για την συνέχιση της κατάρτισης του ̟ρογράµµατος. Ο αρµόδιος 
αντιδήµαρχος αλλά και ο ίδιος ο δήµαρχος ενηµερώνουν την εκτελεστική ε̟ιτρο̟ή, 
σε τακτά χρονικά διαστήµατα τα ο̟οία   
 
δεν ̟ρέ̟ει να υ̟ερβαίνουν τους τρεις µήνες, για την ̟ορεία υλο̟οίησης του 
τεχνικού ̟ρογράµµατος υ̟οβάλλοντας σχετική έκθεση η ο̟οία συζητείται και 
αξιολογείται α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή. 
4. Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις ̟ροτάσεις των υ̟ηρεσιών του δήµου στο ̟λαίσιο 
της ̟ροετοιµασίας για την κατάρτιση του ̟ροϋ̟ολογισµού και εισηγείται το 
̟ροσχέδιο του ̟ροϋ̟ολογισµού και το ετήσιο ̟ρόγραµµα δράσης ̟ρος την 
οικονοµική ε̟ιτρο̟ή. Ακολουθείται η διαδικασία της ̟ροηγούµενης ̟αραγράφου. 
Οι ̟ροτάσεις συγκεντρώνονται ανά δηµοτική ενότητα µε ευθύνη του έχοντος την 
αντίστοιχη το̟ική αρµοδιότητα αντιδηµάρχου. Ο αντιδήµαρχος για τον σκο̟ό αυτό 
συνεργάζεται µε τους ̟ροέδρους των δηµοτικών και το̟ικών κοινοτήτων και τους 
εκ̟ροσώ̟ους των το̟ικών κοινοτήτων οι ο̟οίοι είναι υ̟εύθυνοι για την καταγραφή 
των αναγκαίων δράσεων ανά δηµοτική η το̟ική κοινότητα. Οι ̟ροτάσεις 
εξετάζονται αρχικά α̟ό την εκτελεστική ε̟ιτρο̟ή η ο̟οία έχει την ευθύνη για τον 
̟ροσδιορισµό των κατευθύνσεων του ̟ρογράµµατος δράσης και ο αρµόδιος για 
οικονοµικές υ̟οθέσεις αντιδήµαρχος συνεργαζόµενος µε τους ̟ροϊσταµένους των 
υ̟ηρεσιακών µονάδων ̟ου έχουν την αρµοδιότητα του ̟ρογραµµατισµού και της 
οικονοµικής διοίκησης ̟αρακολουθεί τις αρµόδιες υ̟ηρεσιακές µονάδες κατά την 
σύνταξη του ̟ροσχεδίου και εν συνεχεία συντάσσει την αιτιολογική έκθεση. Ο 
δήµαρχος ή- µε εντολή του- ο αρµόδιος αντιδήµαρχος εισηγείται το ̟ροσχέδιο του 
̟ροϋ̟ολογισµού και του ετήσιου ̟ρογράµµατος δράσης στην εκτελεστική ε̟ιτρο̟ή, 
η ο̟οία, αφού το εγκρίνει, το εισηγείται στην οικονοµική ε̟ιτρο̟ή. Στην συζήτηση 
του ανωτέρω θέµατος καλούνται οι ̟ροϊστάµενοι των υ̟ηρεσιακών µονάδων ̟ου 
έχουν την ευθύνη του ̟ρογραµµατισµού και της οικονοµικής διοίκησης, καθώς και 
οι ̟ρόεδροι των δηµοτικών και  το̟ικών κοινοτήτων και οι  εκ̟ρόσω̟οι των 
το̟ικών κοινοτήτων. Οι ανωτέρω έχουν δικαίωµα λόγου, ενώ στους ̟ροϊσταµένους 
των υ̟ηρεσιακών µονάδων ο δήµαρχος µ̟ορεί να αναθέτει την ̟αρουσίαση των 
σχετικών εισηγήσεων. 
5. Έχει  την ευθύνη για την ̟ιστή  εκτέλεση του  ̟ροϋ̟ολογισµού.   Η 
εκτελεστική   ε̟ιτρο̟ή   συζητά   και   αξιολογεί      ανά   τρίµηνο   την   ̟ορεία 
υλο̟οίησης του ̟ροϋ̟ολογισµού και συντάσσει σχετική έκθεση. Η Έκθεση 
̟εριλαµβάνει ο̟ωσδή̟οτε το ισοζύγιο εσόδων και δα̟ανών, ανάλυση των 
καταχωρηµένων τιµολογίων και εκτίµηση της ροής των εσόδων καθώς και ̟ροτάσεις 
για την βελτίωση της ροής των εσόδων και των εξορθολογισµό των δα̟ανών. Η 



σύνταξη της έκθεσης γίνεται στη βάση εισήγησης του αρµοδίου αντιδηµάρχου και 
των ̟ροϊσταµένων των υ̟ηρεσιακών µονάδων ̟ου έχουν την ευθύνη του 
̟ρογραµµατισµού και της   οικονοµικής διοίκησης. Η έκθεση ̟ου    συζητείται και 
εγκρίνεται α̟ό την Εκτελεστική Ε̟ιτρο̟ή ̟ρέ̟ει να ̟ροηγείται   της  
̟ροβλε̟όµενης  στο  άρθρο  72,  ̟αρ.1,   στοιχ.   β)  του  ν.3852/2010      τριµηνιαίας   
έκθεσης   της   οικονοµικής   ε̟ιτρο̟ής.   Ε̟ί   των ̟αρατηρήσεων    της    τελευταίας    
η    εκτελεστική    ε̟ιτρο̟ή    διατυ̟ώνει ̟αρατηρήσεις τις ο̟οίες ̟αρουσιάζει στο 
δηµοτικό συµβούλιο και τις αναρτά στην ιστοσελίδα του δήµου. 
6. Εισηγείται    στο   δηµοτικό   συµβούλιο   τα   σχέδια:    ί)   Οργανισµού 
Εσωτερικής   Υ̟ηρεσίας,   ϋ)   Κανονισµού   µέτρησης   και   αξιολόγησης   της 
α̟όδοσης των δηµοτικών υ̟ηρεσιών κατά την ισχύουσα νοµοθεσία. Για την 
διατύ̟ωση  των ανωτέρω εισηγήσεων καλεί τον γενικό γραµµατέα του δήµου ή   
ό̟ου   δεν   υ̟άρχει   τον  ̟ροϊστάµενο   των   υ̟ηρεσιών  του   δήµου   να υ̟οβάλλει 
σχέδιο εισήγησης στο ο̟οίο βασίζεται η εισήγηση της εκτελεστικής ε̟ιτρο̟ής. 
7. Εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο το Σχέδιο Χάρτας δικαιωµάτων και 
υ̟οχρεώσεων δηµοτών και κατοίκων και µεριµνά για την έκδοση, ενηµέρωση και   
διακίνηση   του   Οδηγού   του   ∆ηµότη,   στον   ο̟οίο   ̟εριγράφονται   οι 
διαδικασίες, οι όροι και οι ̟ροϋ̟οθέσεις ̟αροχής των υ̟ηρεσιών του δήµου σε 
έντυ̟η και ηλεκτρονική µορφή. Τα ̟ροσχέδια των ανωτέρω εισηγήσεων καταρτίζει 
και ̟αρουσιάζει στην εκτελεστική ε̟ιτρο̟ή η νοµική υ̟ηρεσία του δήµου και ο 
γενικός γραµµατέας ή ό̟ου δεν υ̟άρχει ο ̟ροϊστάµενος των υ̟ηρεσιών του δήµου. 
8. Εισηγείται το σχέδιο του κανονισµού ̟ληροφόρησης των ̟ολιτών και του 
κανονισµού διαβούλευσης. Το ̟ροσχέδιο των κανονισµών καταρτίζει και 
̟αρουσιάζει στην εκτελεστική ε̟ιτρο̟ή η νοµική υ̟ηρεσία του δήµου ή ό̟ου δεν  
 
υ̟άρχει ο νοµικός σύµβουλος του δήµου. 
9. Εισηγείται τα σχέδια αντιµετώ̟ισης εκτάκτων αναγκών και φυσικών 
καταστροφών, σε εναρµόνιση µε τα αντίστοιχα σχέδια της ̟εριφέρειας και του 
Υ̟ουργείου Προστασίας του Πολίτη. 
10. Παρακολουθεί,   αξιολογεί   και   συντονίζει   τη   δράση   των   νοµικών 
̟ροσώ̟ων και υ̟ηρεσιών του δήµου και ενηµερώνει σχετικά το δηµοτικό 
συµβούλιο.  Ο αρµόδιος    αντιδήµαρχος συνεργάζεται µε τον ̟ρόεδρο του 
διοικητικού   συµβουλίου  του  νοµικού  ̟ροσώ̟ου     και  ̟αρακολουθεί  την 
υλο̟οίηση     του     ̟ρογράµµατος     δράσης     του     νοµικού     ̟ροσώ̟ου 
ενηµερώνοντας ανά τρίµηνο µε γρα̟τή έκθεση τον δήµαρχο. Ο δήµαρχος όταν  
κρίνει   ότι     συντρέχει   λόγος  θέτει   για  συζήτηση   στην   Εκτελεστική Ε̟ιτρο̟ή 
τα ̟ροβλήµατα    ή τις δια̟ιστώσεις    ̟ου ̟αρατηρούνται στην λειτουργία των 
νοµικών ̟ροσώ̟ων ή υ̟οβάλλει ο ίδιος συστάσεις στον ̟ρόεδρο του νοµικού 
̟ροσώ̟ου.  Στην συνεδρίαση ό̟ου συζητούνται τα ανωτέρω θέµατα καλείται 
υ̟οχρεωτικά ο ̟ρόεδρος του αντίστοιχου νοµικού ̟ροσώ̟ου ο ο̟οίος λαµβάνει 
µέρος στη συζήτηση και ̟αρέχει ̟ληροφορίες ή εξηγήσεις για θέµατα ̟ου θέτει ο 
δήµαρχος και τα µέλη της εκτελεστικής ε̟ιτρο̟ής. 
 
Άρθρο 5°  
Συνεδριάσεις της εκτελεστικής ε̟ιτρο̟ής 
1. Η Εκτελεστική Ε̟ιτρο̟ή συνεδριάζει στην   έδρα του ∆ήµου. Μ̟ορεί να 
συνεδριάζει εκτάκτως και εκτός της έδρας σε τό̟ο ̟ου ορίζει ο ∆ήµαρχος. 
2. Οι   συνεδριάσεις   της   Εκτελεστικής   Ε̟ιτρο̟ής   µ̟ορούν   να   είναι 
δηµόσιες, εφόσον α̟οφασίσει σχετικά η ίδια η Ε̟ιτρο̟ή. 
3. Η Εκτελεστική Ε̟ιτρο̟ή συνέρχεται σε τακτική, έκτακτη ή κατε̟είγουσα 
συνεδρίαση. Σε τακτική συνεδρίαση συνέρχεται µία φορά κάθε δέκα ̟έντε ηµέρες. Σε 
έκτακτη συνεδρίαση συνέρχεται για την συζήτηση και λήψη α̟όφασης ε̟ί θεµάτων 
̟ου έχουν ειδικό ενδιαφέρον και α̟αιτούν εξειδικευµένη διαχείριση η δε συζήτησή 



τους δεν µ̟ορεί για αντικειµενικούς λόγους να γίνει στην τακτική συνεδρίαση. Σε 
κατε̟είγουσα συνεδρίαση συνέρχεται η Ε̟ιτρο̟ή για την εξέταση θεµάτων ̟ου 
α̟αιτούν άµεση α̟όφαση η ο̟οία ̟ρέ̟ει να ληφθεί ̟ριν α̟ό την ε̟οµένη τακτική 
συνεδρίαση. 
 
Άρθρο 6ο   
Σύγκληση της εκτελεστικής ε̟ιτρο̟ής 
Η εκτελεστική ε̟ιτρο̟ή συγκαλείται µε γρα̟τή ̟ρόσκληση α̟ό τον δήµαρχο ή σε 
̟ερί̟τωση α̟ουσίας ή κωλύµατος α̟ό τον ανα̟ληρωτή του . 
1. Η ̟ρόσκληση, µε τον ορισµό της ηµέρας, της ώρας και του τό̟ου της 
συνεδρίασης , αναφέρει τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Α̟οστέλλεται δύο 
̟λήρεις ηµέρες ̟ριν α̟ό την ηµεροµηνία της συνεδρίασης. 
2. Ο δήµαρχος   καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη της συνεδρίασης αφού λάβει 
υ̟όψη και τις ̟ροτάσεις των αντιδηµάρχων για θέµατα ̟ου κρίνουν σκό̟ιµο να 
συζητηθούν στην εκτελεστική ε̟ιτρο̟ή. 
3. Οι ̟ροτάσεις των αντιδηµάρχων για συζήτηση και λήψη α̟όφασης σε 
ο̟οιοδή̟οτε γενικό ή ειδικό θέµα της αρµοδιότητάς τους α̟ευθύνονται στον 
δήµαρχο   τρεις      ηµέρες,   το   αργότερο,   ̟ριν   α̟ό   τη   συνεδρίαση   και 
συνοδεύονται α̟ό σύντοµο ε̟εξηγηµατικό σηµείωµα, το ο̟οίο διανέµεται στα µέλη 
της εκτελεστικής ε̟ιτρο̟ής ̟ριν α̟ό την έναρξη της συνεδρίασης. Κάθε 
αντιδήµαρχος ̟ου αναλαµβάνει την ̟ρωτοβουλία να υ̟οβάλει ̟ρόταση για 
συζήτηση και λήψη α̟όφασης οφείλει, ̟αράλληλα µε την α̟οστολή του 
ε̟εξηγηµατικού     σηµειώµατος     της     ̟ροηγούµενης     ̟αράγραφος    να 
ενηµερώσει   εγκαίρως   και   ε̟αρκώς   τους   συναδέλφους   του   ̟ου   έχουν 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το αντικείµενο της ̟ρότασης του  
4. Η ̟ρόσκληση α̟οστέλλεται υ̟οχρεωτικά στον γενικό γραµµατέα του δήµου 
καθώς και στους ̟ροέδρους των δηµοτικών και το̟ικών κοινοτήτων καθώς και στους 
̟ροέδρους των νοµικών ̟ροσώ̟ων και ε̟ιχειρήσεων του δήµου, εφόσον 
συζητούνται  θέµατα ̟ου αναφέρονται  στους τοµείς αρµοδιοτήτων τους. 
5. Στην   ̟ερί̟τωση   της   κατε̟είγουσας   συνεδρίασης,   η   ̟ρόσκληση µ̟ορεί 
να ε̟ιδοθεί και  την ίδια ηµέρα  µε τον ̟λέον ̟ρόσφορο τρό̟ο, αναφέροντας 
ο̟ωσδή̟οτε τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. 
 
 
Άρθρο 7ο 
Α̟αρτία 
1. Για την νόµιµη συνεδρίαση ̟ρέ̟ει να είναι ̟αρόντες  ο δήµαρχος και οι 
µισοί τουλάχιστον α̟ό τους αντιδηµάρχους . 
2. Τα µέλη της εκτελεστικής ε̟ιτρο̟ής ̟ου εξέρχονται α̟ό την αίθουσα κατά τη 
διάρκεια της συνεδρίασης ενηµερώνουν τον αρµόδιο για την σύνταξη των   
̟ρακτικών   υ̟άλληλο   ̟ριν   την   έξοδο.    Οι   α̟οχωρήσεις   και   οι ̟ροσελεύσεις 
καταγράφονται στα ̟ρακτικά της συνεδρίασης. 
3. ∆εν µ̟ορεί να συνεχιστεί η συνεδρίαση ούτε λαµβάνονται νόµιµες α̟οφάσεις 
όταν α̟έχουν α̟ό την συνεδρίαση τα ̟ερισσότερα µέλη της εκτελεστικής ε̟ιτρο̟ής. 
 
Άρθρο 8° 
Συζήτηση και λήψη των α̟οφάσεων 
1. Ο δήµαρχος ̟ροεδρεύει της εκτελεστικής ε̟ιτρο̟ής και διευθύνει την 
συζήτηση.    Σε    ̟ερί̟τωση    κωλύµατος    του    δήµαρχου    ̟ροεδρεύει  ο 
αντιδήµαρχος ̟ου έχει οριστεί α̟ό αυτόν ως ανα̟ληρωτής του. 
2. Ο δήµαρχος εισηγείται τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης εκτός α̟ό τις 
̟ερι̟τώσεις ό̟ου ο ίδιος έχει αναθέσει την ̟αρουσίαση εισήγησης στον αρµόδιο  



αντιδήµαρχο  ή όταν το θέµα γράφτηκε στην ηµερήσια διάταξη µετά α̟ό ̟ρόταση 
µέλους της εκτελεστικής ε̟ιτρο̟ής,  ο̟ότε το εισηγείται ο ̟ροτείνων. 
3. Ο δήµαρχος   δίνει κατά ̟ροτεραιότητα τον λόγο στους ̟ροέδρους των 
νοµικών ̟ροσώ̟ων του δήµου όταν συζητούνται θέµατα της αρµοδιότητάς τους  και   
µ̟ορεί να τους αναθέσει  την ̟αρουσίαση  της εισήγησης του θέµατος. 
4. Ο δήµαρχος   µ̟ορεί να καλέσει τον αρµόδιο κατά θέµα ̟ροϊστάµενο 
δηµοτικής υ̟ηρεσίας για να ενηµερώσει ε̟ί του θέµατος την εκτελεστική ε̟ιτρο̟ή ή 
να του αναθέσει την ̟αρουσίαση εισήγησης. 
5. Μετά   την   εισήγηση   ακολουθούν   διευκρινιστικές   ερωτήσεις   και 
ερωτήσεις ουσίας στις ο̟οίες α̟αντά ο εισηγητής και εν συνεχεία ζητούν τον λόγο 
και ̟ροβαίνουν σε το̟οθετήσεις, των ο̟οίων η διάρκεια δεν υ̟ερβαίνει τα ̟έντε 
λε̟τά (5'), τα µέλη της εκτελεστικής ε̟ιτρο̟ής. 
6. Όταν ολοκληρωθεί η συζήτηση του θέµατος, ο δήµαρχος ̟ροβαίνει στη 
διατύ̟ωση   της   α̟όφασης   και   την   θέτει   στην   κρίση   των   µελών   της 
εκτελεστικής ε̟ιτρο̟ής. Εάν δια̟ιστωθεί η διαφωνία ̟ρος την διατυ̟ωµένη 
α̟όφαση, ο δήµαρχος θέτει σε ψηφοφορία τα ζητήµατα και ανακοινώνει το 
α̟οτέλεσµά της. 
7. Η εκτελεστική ε̟ιτρο̟ή α̟οφασίζει ̟άντοτε µε φανερή ψηφοφορία και µε  
την  α̟όλυτη  ̟λειοψηφία  των  ̟αρόντων  µελών  της.   Σε  ̟ερί̟τωση ισοψηφίας 
υ̟ερισχύει η γνώµη υ̟έρ της ο̟οίας ψήφισε ο δήµαρχος. 
8. Εάν κατά τη ψηφοφορία διαµορφωθούν ̟ερισσότερες α̟ό δύο γνώµες χωρίς   
να   σχηµατιστεί   η   κατά   την   ̟ροηγούµενη   ̟αράγραφο   νόµιµη ̟λειοψηφία, ο 
δήµαρχος καλεί όσους τάχθηκαν υ̟έρ των ασθενέστερων γνωµών να ̟ροσχωρήσουν 
µε ψηφοφορία σε µία α̟ό τις ε̟ικρατέστερες γνώµες. 
 
Άρθρο 9°  
Υ̟οχρεώσεις του δηµάρχου και των µελών της εκτελεστικής ε̟ιτρο̟ής 
1.        Ο   δήµαρχος   οφείλει   να   ε̟ιλύει   άµεσα   µε   α̟όφασή   του   κάθε 
σύγκρουση αρµοδιοτήτων µεταξύ των αντιδηµάρχων και να αναθεωρεί ή τρο̟ο̟οιεί 
για τον σκο̟ό αυτό τις α̟οφάσεις του ̟ερί ανάθεσης ή µεταβίβασης αρµοδιοτήτων. 
Στην λειτουργία του αυτή λαµβάνει υ̟όψη και την γνώµη της εκτελεστικής 
ε̟ιτρο̟ής. 
2. Τα    µέλη   της   εκτελεστικής   ε̟ιτρο̟ής,    κατά   την   άσκηση   των 
καθηκόντων τους,   οφείλουν να µεριµνούν για την εφαρµογή των αρχών της 
χρηστής   διοίκησης,   της   α̟οτελεσµατικότητα,   της   διαφάνειας   και   της 
λογοδοσίας. 
3. Η  συµµετοχή  των αντιδηµάρχων στη  συνεδρίαση της εκτελεστικής 
ε̟ιτρο̟ής είναι υ̟οχρεωτική. Ο   αντιδήµαρχος µ̟ορεί να α̟ουσιάζει µόνο για 
σοβαρό λόγο ̟ου αφορά ̟ροσω̟ικό ή οικογενειακό ̟ρόβληµα το ο̟οίο 
γνωστο̟οιεί εγκαίρως στον δήµαρχο ή για ανειληµµένες υ̟οχρεώσεις στο ̟λαίσιο 
των καθηκόντων του ̟ου δεν µ̟ορεί να αναβληθούν γεγονός ̟ου ̟ρέ̟ει ε̟ίσης να 
γνωστο̟οιήσει στον δήµαρχο. Σε κάθε άλλη ̟ερί̟τωση η α̟ουσία του είναι  
 
αδικαιολόγητη. 
4. Η αναιτιολόγητη α̟ουσία του αντιδηµάρχου για ̟ερισσότερες α̟ό τρεις 
συνεχόµενες συνεδριάσεις της εκτελεστικής ε̟ιτρο̟ής συνιστά σοβαρό λόγο 
ανάκλησης του διορισµού του. 
 
Άρθρο 10° 
Γραµµατειακή υ̟οστήριξη, τήρηση ̟ρακτικών των συνεδριάσεων και 
δηµοσιότητα της ̟ερίληψης των α̟οφάσεων της Εκτελεστικής 
Ε̟ιτρο̟ής 



1. Η εκτελεστική ε̟ιτρο̟ή, µε ̟ρόταση του δηµάρχου, ορίζει έναν εκ των 
υ̟αλλήλων του γραφείου του δηµάρχου ως ̟ρακτικογράφο - γραµµατέα της 
ε̟ιτρο̟ής. Με την ίδια α̟όφαση ορίζει ε̟ίσης και τον ανα̟ληρωτή του. 
2. Ο γραµµατέας -̟ρακτικογράφος συµµετέχει σε όλες τις συνεδριάσεις της    
ε̟ιτρο̟ής        και    συντάσσει    τα    ̟ρακτικά    των    συνεδριάσεων, 
συνυ̟ογράφοντας το  βιβλίο ̟ρακτικών.  Τα ̟ρακτικά των συνεδριάσεων 
εγκρίνονται και υ̟ογράφονται α̟ό όλα τα µέλη της εκτελεστικής ε̟ιτρο̟ής και α̟ό 
τον γενικό   γραµµατέα του δήµου. Τα ̟ρακτικά των συνεδριάσεων εγκρίνονται και 
υ̟ογράφονται α̟ό όλα τα µέλη της Εκτελεστικής Ε̟ιτρο̟ής, έχουν δηµόσιο 
χαρακτήρα, λαµβάνουν δε γνώση τους σε κάθε ̟ερί̟τωση, οι ε̟ικεφαλής των 
δηµοτικών ̟αρατάξεων. 
3. Ο γενικός γραµµατέας του δήµου, σε συνεργασία µε τον ειδικό γραµµατέα- 
̟ρακτικογράφο συντάσσουν την ̟ερίληψη των α̟οφάσεων της εκτελεστικής 
ε̟ιτρο̟ής η ο̟οία υ̟ογράφεται α̟ό τον δήµαρχο και τον γενικό γραµµατέα, 
α̟οστέλλεται υ̟οχρεωτικά σε ηλεκτρονική µορφή στις δηµοτικές ̟αρατάξεις και 
αναρτάται υ̟οχρεωτικά στην ιστοσελίδα του ∆ήµου καθώς ε̟ίσης και 
δηµοσιο̟οιείται µε κάθε ̟ρόσφορο τρό̟ο. 
 
Άρθρο 11° 
Μη α̟οζηµίωση για την συµµετοχή στις συνεδριάσεις της Εκτελεστικής 
Ε̟ιτρο̟ής 
Ο δήµαρχος, οι αντιδήµαρχοι, οι ̟ρόεδροι των νοµικών ̟ροσώ̟ων του δήµου   και   
ο  γενικός  γραµµατέας     δεν  δικαιούνται   α̟οζηµίωση   για   τη συµµετοχή τους 
στις συνεδριάσεις της εκτελεστικής ε̟ιτρο̟ής. 
 
Άρθρο 12° 
Ισχύς κανονισµού 
1. Ο ̟αρόν κανονισµός ισχύει α̟ό την ψήφισή του και την ανάρτησή του στην 
ιστοσελίδα του δήµου 
2. Τρο̟ο̟οίηση    του    κανονισµού    ε̟ιτρέ̟εται    µε    α̟όφαση    ̟ου 
λαµβάνεται  µε ειδική ̟λειοψηφία των 3/5 του  αριθµού     των µελών της 
εκτελεστικής ε̟ιτρο̟ής και την σύµφωνη γνώµη του δηµάρχου. Η α̟όφαση της 
τρο̟ο̟οίησης ισχύει α̟ό την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του δήµου 
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