
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
Άρθρο 1 
∆ιοίκηση ∆ήµου  
(άρθρο 7 Ν.3852/2010) 
 
Ο ∆ήµος Λαµιέων, διοικείται α̟ό το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, την Οικονοµική 
Ε̟ιτρο̟ή, την Ε̟ιτρο̟ή Ποιότητας Ζωής , την Εκτελεστική Ε̟ιτρο̟ή και το 
∆ήµαρχο. 
 
 
Άρθρο 2 
Σύνθεση Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής  
(άρθρο 74, ̟αρ. 1 Ν.3852/2010) 
 
Η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή είναι συλλογικό όργανο ̟αρακολούθησης και ελέγχου της 
οικονοµικής λειτουργίας του ∆ήµου. Α̟οτελείται α̟ό το ∆ήµαρχο ή τον 
Αντιδήµαρχο ̟ου ορίζει ο ∆ήµαρχος, ως Πρόεδρο αυτής και α̟ό οκτώ (8) µέλη εκ 
των ο̟οίων τα τρία (3)  εκλέγονται α̟ό τις δηµοτικές ̟αρατάξεις της µειοψηφίας, 
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία2.  
 
 
 
Άρθρο 3 
Εκλογή µελών & Αντι̟ροέδρου της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής  
(άρθρο 74 Ν.3852/2010) 
1. Το δηµοτικό συµβούλιο, µετά την εκλογή του ̟ροεδρείου και ̟ροεδρεύοντος του 
νεοεκλεγέντος ̟ροέδρου, κατά τις ηµεροµηνίες ̟ου ορίζονται στην ̟αρ. 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 
ανα̟ληρωµατικά µέλη της οικονοµικής ε̟ιτρο̟ής µε την εξής διαδικασία: 1.1. Α̟ό 
τους δηµοτικούς συµβούλους της ̟αράταξης της ̟λειοψηφίας, δύνανται να θέσουν 
υ̟οψηφιότητα ό̟οιοι ε̟ιθυµούν να συµµετέχουν ως µέλη της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής, χωρίς να α̟αιτείται ̟ροηγούµενη διαδικασία ανάδειξής τους µεταξύ των 
µελών της ̟αράταξης αυτής. 
1.2 Οι δηµοτικοί σύµβουλοι της µειοψηφίας ̟ου ε̟ιθυµούν την ανάδειξή τους 
στην Ε̟ιτρο̟ή Οικονοµικών, ̟ρέ̟ει να θέσουν υ̟οψηφιότητα σε αυτή τη 
συνεδρίαση των δηµοτικών ̟αρατάξεων, ̟ου συγκροτούν στο σύνολο τη µειοψηφία 
του δηµοτικού συµβουλίου. Στη συνεδρίαση αυτή ̟ρωτα εκλέγονται α̟ό το σύνολο 
των ̟αρατάξεων της µειοψηφίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου οι υ̟οψήφιοι τακτικοί 
και ανα̟ληρωµατικοί σύµβουλοι, ̟ου αναλογούν στην µειοψηφία, σύµφωνα µε τον 
αριθµό ̟ου καθορίζεται µε το άρθ.2 του ̟αρόντος. Η ανάδειξη των υ̟οψηφίων 
αυτών γίνεται ως εξής: 
1.3 Ως υ̟οψήφιοι της µειοψηφίας αναδεικνύονται αυτοί ̟ου συγκέντρωσαν την 
α̟όλυτη ̟λειοψηφία του συνόλου των µελών των ̟αρατάξεων της µειοψηφίας. Εάν 
δεν ε̟ιτευχθεί η α̟όλυτη ̟λειοψηφία, τότε η ψηφοφορία ε̟αναλαµβάνεται και 
αναδεικνύεται αυτός ̟ου συγκέντρωσε ̟άλι την α̟όλυτη ̟λειοψηφία του συνόλου 
των µελών των ̟αρατάξεων της µειοψηφίας. Εάν και ̟άλι δεν συγκεντρωθεί η 
α̟όλυτη ̟λειοψηφία του συνόλου των µελών των ̟αρατάξεων της µειοψηφίας ή 
υ̟άρξει ισοψηφία, τότε διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία µεταξύ των δύο 



ε̟ικρατέστερων υ̟οψηφίων, ̟ου έλαβαν τις ̟ερισσότερες ψήφους. Κατά την 
ψηφοφορία αυτή εκλέγεται ό̟οιος µεταξύ των δύο ε̟ικρατέστερων συγκεντρώσει τη 
σχετική ̟λειοψηφία των ̟αρόντων, δηλ. ̟ήρε τις ̟ερισσότερες ψήφους σε σχέση µε 
τον συνυ̟οψήφιό του, έστω και αν ̟ήρε µία ψήφο. 
1.4 Σε ̟ερί̟τωση ισοψηφίας υ̟οψηφίων, γίνεται κλήρωση, την ο̟οία διενεργεί 
ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

2. Για την εκλογή, η λευκή ψήφος και η άρνηση ψήφου (δήλωση 
«̟αρών»), υ̟ολογίζονται ως αρνητικές ψήφοι και, ε̟οµένως, δεν 
̟ροσµετρώνται στη δηµιουργία της ̟λειοψηφίας (α̟όλυτη ή σχετική), 
κατά την εκλογική διαδικασία. 

3. Αν α̟ό τις δηµοτικές ̟αρατάξεις της µειοψηφίας δεν υ̟άρξει 
υ̟οψήφιος, τότε στη θέση τους εκλέγεται σύµβουλος της δηµοτικής 
̟αράταξης της ̟λειοψηφίας. 

4. Μετά το ̟έρας της ανωτέρω διαδικασίας, διενεργείται η εκλογή, α̟ό 
το σύνολο των συµβούλων, για την ανάδειξη των τακτικών και 
ανα̟ληρωµατικών µελών της Ε̟ιτρο̟ής µε την εξής διαδικασία: 

5. Για να εκλεγεί µέλος της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής ο υ̟οψήφιος ̟ρέ̟ει να 
συγκεντρώσει την α̟όλυτη ̟λειοψηφία των ̟αρόντων µελών του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου. Εάν ̟αραµείνουν κενές θέσεις, ̟ου αναλογούν στην ̟λειοψηφία ή στη 
µειοψηφία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, τότε διενεργείται δεύτερη ψηφοφορία. Σε 
αυτήν εκλέγεται ο υ̟οψήφιος ο ο̟οίος συγκεντρώνει την α̟όλυτη ̟λειοψηφία των 
̟αρόντων µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
5.1 Αν και στη δεύτερη ψηφοφορία δεν ε̟ιτευχθεί εκλογή των µελών της 
Ε̟ιτρο̟ής και ̟αραµένουν κενές θέσεις, γίνεται και τρίτη ψηφοφορία, ο̟ότε 
εκλέγονται όσοι συγκεντρώσουν τη σχετική ̟λειοψηφία των ̟αρόντων µελών του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, δηλαδή όσοι έχουν ̟άρει έστω και µία ψήφο. 
5.2. Εάν υ̟άρξει ισοψηφία σε ο̟οιαδή̟οτε ψηφοφορία, τότε διενεργείται κλήρωση, 
στην ίδια συνεδρίαση α̟ό τον ̟ρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
5.3 Μετά την εκλογή των τακτικών µελών της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής, το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο εκλέγει τα αναλογούντα ανα̟ληρωµατικά µέλη, τα ο̟οία 
ανα̟ληρώνουν τα τακτικά σε ̟ερί̟τωση α̟ουσίας ή κωλύµατος, ή ̟αίρνουν τις 
θέσεις των τακτικών µελών, όταν αυτές µένουν κενές. Κατά τη διάρκεια της διετίας 
τα ανα̟ληρωµατικά µέλη ανά κατηγορία, µε τη σειρά της εκλογής τους, 
καταλαµβάνουν τις θέσεις των τακτικών µελών ̟ου µένουν κενές. Όταν τα µέλη της 
µειοψηφίας ̟αραιτηθούν κατά τη διάρκεια της διετίας και δεν εκλεγεί 
αντικαταστάτης τους, τη θέση τους καταλαµβάνουν τα µέλη της ̟λειοψηφίας. 
5.4 Η εκλογή των ανα̟ληρωµατικών µελών γίνεται µε τον τρό̟ο ̟ου 
̟εριγράφεται ανωτέρω για την εκλογή των τακτικών µελών. Με την ίδια διαδικασία 
εκλέγονται νέα ανα̟ληρωµατικά µέλη, µόνο σε ̟ερί̟τωση, ̟ου έχει εξαντληθεί ο 
αριθµός των ανα̟ληρωµατικών ανά κατηγορία, δηλαδή της ̟λειοψηφίας και της 
µειοψηφίας. 
6. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου δεν ε̟ιτυγχάνεται εκλογή για ο̟οιονδή̟οτε λόγο ή η 
συνεδρίαση µαταιωθεί λόγω έλλειψης α̟αρτίας, ε̟αναλαµβάνεται η ίδια διαδικασία 
εκλογής την ε̟όµενη Κυριακή. 
7. Αν και στη δεύτερη συνεδρίαση δεν ε̟ιτευχθεί εκλογή ή η συνεδρίαση 
µαταιωθεί, ε̟ειδή δεν σχηµατίσθηκε α̟αρτία, θεωρείται ότι εκλέγονται: α) για τις 
θέσεις της ̟λειοψηφίας οι σύµβουλοι ̟ου έλαβαν κατά σειρά τους ̟ερισσότερους 
σταυρούς ̟ροτίµησης στην ̟αράταξη της ̟λειοψηφίας σύµφωνα µε την α̟όφαση 
του δικαστηρίου και β) για τις θέσεις της µειοψηφίας οι σύµβουλοι της µείζονος 
µειοψηφίας ̟ου έλαβαν τους ̟ερισσότερους σταυρούς σύµφωνα µε την ίδια 
δικαστική α̟όφαση. 



8. ∆εν ε̟ιτρέ̟εται να εκλεγεί µέλος της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής ο ̟ρόεδρος του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου. Αντίθετα δεν α̟οτελεί ασυµβίβαστο η ιδιότητα του µέλους 
της Ε̟ιτρο̟ής µε τις ιδιότητες του αντι̟ροέδρου και γραµµατέα του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου και του αντιδηµάρχου. 
9. Τα µέλη της Ε̟ιτρο̟ής, ̟ου εξελέγησαν ως ανωτέρω, στην ̟ρώτη συνεδρίαση 
µετά την εκλογή τους εκλέγουν, µε φανερή ψηφοφορία, τον αντι̟ρόεδρο, ο ο̟οίος 
̟ροέρχεται α̟ό τις ̟αρατάξεις της µειοψηφίας. ∆ικαίωµα ψήφου στην ̟ερί̟τωση 
αυτή έχει και ο ̟ρόεδρος της Ε̟ιτρο̟ής. 
10. Αντι̟ρόεδρος εκλέγεται ό̟οιος συγκεντρώσει την α̟όλυτη ̟λειοψηφία των 
µελών της Ε̟ιτρο̟ής, δηλαδή των ̟ροερχοµένων α̟ό την ̟λειοψηφία και των 
µελών των ̟ροερχοµένων α̟ό τη µειοψηφία. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου δεν ε̟ιτευχθεί 
α̟όλυτη ̟λειοψηφία, τότε η ψηφοφορία ε̟αναλαµβάνεται. Εάν, και ̟άλι, δεν 
ε̟ιτευχθεί η α̟όλυτη ̟λειοψηφία, τότε διεξάγεται τρίτη ψηφοφορία και εκλέγεται 
ό̟οιος λάβει τη σχετική ̟λειοψηφία. Σε ̟ερί̟τωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση 
α̟ό τον ̟ρόεδρο της Ε̟ιτρο̟ής. 
11. Τα ̟ρακτικά της εκλογής διαβιβάζονται µέσα σε ̟ροθεσµία ̟έντε (5) ηµερών 
α̟ό τη διενέργεια της εκλογής στον Ελεγκτή Νοµιµότητας, ο ο̟οίος αυτε̟αγγέλτως 
ή ύστερα α̟ό ̟ροσφυγή δηµότη ενώ̟ιον του, η ο̟οία ασκείται εντός α̟οκλειστικής 
̟ροθεσµίας ̟έντε (5) ηµερών α̟ό τη διενέργεια της εκλογής, α̟οφαίνεται, µέσα σε 
̟έντε (5) ηµέρες το αργότερο αφότου ̟αρέλαβε τα ̟ρακτικά, για τη νοµιµότητα της 
εκλογής. 
12. Όταν τα µέλη της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής ̟αύουν για ο̟οιονδή̟οτε λόγο να 
είναι µέλη των αντίστοιχων δηµοτικών ̟αρατάξεων, εκ̟ί̟τουν αυτοδικαίως  
α̟ό την Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή και αντικαθίστανται, σύµφωνα µε τη διαδικασία του 
̟αρόντος, ό̟ως ̟ροβλέ̟εται ανωτέρω. 
 
Άρθρο 4 
Αρµοδιότητες Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής 
(άρθρο 72 Ν.3852/2010) 
1. Η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή είναι όργανο ̟αρακολούθησης και ελέγχου της 
οικονοµικής λειτουργίας του δήµου, η ο̟οία έχει τις εξής αρµοδιότητες: 
α) συντάσσει τον ̟ροϋ̟ολογισµό του δήµου και ̟ροβαίνει στην τελική διαµόρφωση 
του σχεδίου ̟ροϋ̟ολογισµού εξόδων των δηµοτικών και το̟ικών κοινοτήτων του 
δήµου, σύµφωνα µε το άρθρο 86 ̟αρ. 2 και 3 του Ν. 3852/2010. β) ελέγχει την 
υλο̟οίηση του ̟ροϋ̟ολογισµού και υ̟οχρεούται να υ̟οβάλλει ανά τρίµηνο έκθεση 
̟ρος το δηµοτικό συµβούλιο, η ο̟οία ̟εριλαµβάνει, για το συγκεκριµένο χρονικό 
διάστηµα, όλα τα ̟ροβλε̟όµενα α̟ό τις ισχύουσες διατάξεις στοιχεία του ετήσιου 
α̟ολογισµού και ό̟ου ̟αρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του 
δήµου. Η έκθεση αυτή στην ο̟οία καταχωρούνται και τυχόν ̟αρατηρήσεις της 
µειοψηφίας, δηµοσιεύεται υ̟οχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήµου, γ) ̟ροελέγχει 
τον α̟ολογισµό, 
δ) α̟οφασίζει για την έγκριση των δα̟ανών και τη διάθεση των ̟ιστώσεων του 
̟ροϋ̟ολογισµού, εκτός α̟ό εκείνες ̟ου σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις 
α̟οφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς ε̟ίσης α̟οφασίζει αιτιολογηµένα και για 
τις ̟ερι̟τώσεις α̟ευθείας ανάθεσης ̟ροµηθειών, ̟αροχής υ̟ηρεσιών, εκ̟όνησης 
µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά ε̟είγουσες ̟ερι̟τώσεις, ε) µε την 
ε̟ιφύλαξη της ̟αραγράφου 3 του ̟αρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη 
διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δηµο̟ρασίες σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δηµο̟ρασιών και την αξιολόγηση των ̟ροσφορών 
µ̟ορεί να συγκροτεί ε̟ιτρο̟ές, α̟ό µέλη της, δηµοτικούς ή δηµόσιους υ̟αλλήλους 



ή ειδικούς ε̟ιστήµονες, στ) µελετά την ανάγκη συνάψεως δανείων, καταρτίζει τους 
όρους τους και εισηγείται 
σχετικά στο δηµοτικό συµβούλιο, ζ) εισηγείται ̟ρος το δηµοτικό συµβούλιο την 
ε̟ιβολή τελών, δικαιωµάτων και εισφορών, 
η) α̟οφασίζει για την α̟οδοχή κληρονοµιών, κληροδοσιών και δωρεών, 
θ) εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο ετήσιο σχέδιο διαχείρισης και αξιο̟οίησης της 
̟εριουσίας του δήµου. Παρακολουθεί την υλο̟οίηση του εν λόγω σχεδίου και 
ενηµερώνει το δηµοτικό συµβούλιο, ι) α̟οφασίζει για ζητήµατα διαφάνειας και 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ια) εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο τα σχέδια 
κανονιστικών α̟οφάσεων του δήµου, µε την ε̟ιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 
73 ̟αρ.1 Β ν) του Ν. 3852/2010 και ̟αρακολουθεί την υλο̟οίηση τους, ιβ) 
α̟οφασίζει για την υ̟οβολή ̟ροσφυγών στις διοικητικές Αρχές, ιγ) α̟οφασίζει για 
την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθηµάτων και των ενδίκων µέσων, 
ιδ) α̟οφασίζει για το δικαστικό συµβιβασµό και εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο 
για τον εξώδικο συµβιβασµό ή την κατάργηση δίκης ̟ου έχουν αντικείµενο µέχρι 
̟οσού τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, ιε) α̟οφασίζει για την ̟ρόσληψη 
̟ληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της ̟ληρεξουσιότητας του, σε όσους 
δήµους, είτε δεν έχουν ̟ροσληφθεί δικηγόροι, µε µηνιαία Αντιµισθία, είτε αυτοί ̟ου 
έχουν ̟ροσληφθεί δεν έχουν δικαίωµα να ̟αρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια. Ιστ) 
µ̟ορεί να αναθέτει την ̟αροχή γνωµοδοτήσεων, µόνο εφόσον δεν έχουν 
̟ροσληφθεί δικηγόροι, µε µηνιαία αντιµισθία. Με α̟όφαση της είναι δυνατή, κατ' 
εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισµού, ανά υ̟όθεση, 
ζητηµάτων, τα ο̟οία έχουν ιδιαίτερη σηµασία για τα συµφέροντα του δήµου και 
α̟αιτούν εξειδικευµένη γνώση ή εµ̟ειρία. Στις ̟ερι̟τώσεις αυτές η αµοιβή του 
δικηγόρου ορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν.3463/06 
2. Για τις ̟ερι̟τώσεις ιβ', ιγ' και ιδ' της ̟ροηγούµενης ̟αραγράφου, η α̟όφαση 
λαµβάνεται ύστερα α̟ό γνωµοδότηση δικηγόρου, η ανυ̟αρξία της ο̟οίας 
συνε̟άγεται ακυρότητα της σχετικής α̟όφασης. Προκειµένου για µισθολογικές 
α̟αιτήσεις, κάθε µορφής, ̟εριλαµβανοµένων και των ε̟ιδοµάτων, δεν είναι δυνατή 
η ̟αραίτηση α̟ό την άσκηση ενδίκων µέσων, ο δικαστικός ή εξώδικος συµβιβασµός 
και η κατάργηση δίκης, εκτός α̟ό τις ̟ερι̟τώσεις ̟ου το νοµικό ζήτηµα έχει κριθεί 
µε α̟όφαση ανωτάτου δικαστηρίου. 
3. Η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή, µε ειδική α̟όφαση ̟ου λαµβάνεται µε την α̟όλυτη 
̟λειοψηφία των µελών της, µ̟ορεί να ̟αρα̟έµ̟ει συγκεκριµένο θέµα της 
αρµοδιότητας της στο δηµοτικό συµβούλιο για τη λήψη α̟όφασης, εφόσον κρίνει ότι 
αυτό ε̟ιβάλλεται α̟ό την ιδιαίτερη σοβαρότητα του.  
Το δηµοτικό συµβούλιο µ̟ορεί µε α̟όφασή του, ̟ου λαµβάνεται µε την α̟όλυτη 
̟λειοψηφία του συνόλου των µελών του, η ο̟οία ̟ρέ̟ει να είναι ειδικά 
αιτιολογηµένη, για ιδιαίτερα σοβαρά θέµατα, να α̟οφασίζει να ασκήσει το ίδιο 
αρµοδιότητες της Ε̟ιτρο̟ής. 
 
 
Άρθρο 5 
Σύγκληση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής  
(άρθρο 75 Ν.3852/2010) 
1. Ο ̟ρόεδρος της Ε̟ιτρο̟ής καλεί τα µέλη της σε συνεδρίαση µε γρα̟τή 
̟ρόσκληση, στην ο̟οία αναφέρονται τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης 
τουλάχιστον µια φορά το µήνα ή ό̟οτε το ζητήσει ο δήµαρχος - στην ̟ερί̟τωση ̟ου 
δεν είναι ο ίδιος ̟ρόεδρος της ή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού 
αριθµού των µελών της. Στην τελευταία ̟ερί̟τωση α̟αιτείται γρα̟τή αίτηση, στην 
ο̟οία αναφέρονται τα θέµατα ̟ου θα συζητηθούν. Στην ίδια ̟ερί̟τωση δεν µ̟ορεί 



να ε̟ανυ̟οβληθεί αίτηµα για το ίδιο θέµα, ̟ριν ̟αρέλθει δίµηνο, αφότου εκδόθηκε 
α̟ορρι̟τική α̟όφαση της ε̟ιτρο̟ής, εκτός εάν γίνεται ε̟ίκληση νεότερων 
στοιχείων. Αν κατά τον υ̟ολογισµό του ενός τρίτου (1/3) ̟ροκύ̟τει δεκαδικός 
αριθµός, τότε ο αριθµός αυτός στρογγυλο̟οιείται στην αµέσως µεγαλύτερη µονάδα 
εφόσον ̟ρόκειται για υ̟οδιαίρεση µεγαλύτερη ή ίση του ηµίσεως (0,5). Αν η 
ε̟ιτρο̟ή δεν συγκληθεί το αργότερο έξι (6) ηµέρες µετά την υ̟οβολή της αίτησης, 
συνέρχεται ύστερα α̟ό ̟ρόσκληση εκείνων ̟ου υ̟έβαλαν την αίτηση και 
α̟οφασίζει για τα θέµατα, για τα ο̟οία είχε ζητηθεί η σύγκληση της. 
2. Ο ̟ρόεδρος καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη. Στην ηµερήσια διάταξη 
αναγράφονται υ̟οχρεωτικά όλα τα θέµατα ̟ου ̟ροτείνει ο δήµαρχος. Η ε̟ιτρο̟ή 
µ̟ορεί να α̟οφασίζει µε την α̟όλυτη ̟λειοψηφία του συνολικού αριθµού των 
µελών της ότι συγκεκριµένο θέµα το ο̟οίο δεν έχει εγγραφεί στην ηµερήσια διάταξη 
είναι κατε̟είγον να το συζητά και να λαµβάνει α̟όφαση γι' αυτό µε την ίδια 
̟λειοψηφία, ̟ριν α̟ό την έναρξη της συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας 
διάταξης. 
3. Η ̟ρόσκληση δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. Η ̟ρόσκληση 
ε̟ιδίδεται ή γνωστο̟οιείται στα µέλη τρεις (3) τουλάχιστον ̟λήρεις ηµέρες ̟ριν α̟ό 
την ηµέρα ̟ου ορίζεται για τη συνεδρίαση. Σε κατε̟είγουσες ̟ερι̟τώσεις, η 
̟ρόσκληση 
αυτή µ̟ορεί να ε̟ιδοθεί ή να γνωστο̟οιηθεί την ηµέρα της συνεδρίασης. Στην 
̟ρόσκληση ̟ρέ̟ει να αναφέρεται ο λόγος για τον ο̟οίο η συνεδρίαση έχει 
κατε̟είγοντα χαρακτήρα. Πριν α̟ό τη συζήτηση η ε̟ιτρο̟ή α̟οφαίνεται για το 
κατε̟είγον των θεµάτων. 
Η αδικαιολόγητη ̟αράλειψη του ̟ροέδρου, για δύο συνεχείς φορές, να καλέσει την 
οικονοµική ε̟ιτρο̟ή α̟οτελεί σοβαρή ̟αράβαση καθήκοντος. 
 
Άρθρο 6 
Τό̟ος συνεδρίασης, α̟αρτία, λήψη και δηµοσιότητα α̟οφάσεων, έλεγχος 
νοµιµότητας 
(άρθρο 75 Ν.3852/2010) 
1. Οι συνεδριάσεις της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής είναι δηµόσιες και γίνονται στο 
∆ηµοτικό Κατάστηµα µε την ̟ροεδρία του ̟ροέδρου της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής. 
2. Η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή συνεδριάζει τουλάχιστον µία φορά το µήνα αλλά 
και ό̟οτε το α̟αιτεί ο ρόλος της, µε την διαδικασία ̟ου ̟ροβλέ̟εται στην ̟αρ.1 του 
άρθ.5 του ̟αρόντος Κανονισµού. 
3. Η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή, µε αιτιολογηµένη α̟όφαση ̟ου α̟αγγέλλεται σε 
δηµόσια συνεδρίαση, και µε ̟λειοψηφία των τεσσάρων ̟έµ̟των (4/5) των µελών 
της, µ̟ορεί να συνεδριάζει κεκλεισµένων των θυρών (̟αρ. 7 του άρθρου 75 του 
Ν.3852/2010). 
4. Η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή έχει α̟αρτία, εφόσον, κατά την έναρξη της 
συνεδρίασης, τα µέλη ̟ου είναι ̟αρόντα είναι ̟ερισσότερα α̟ό αυτά ̟ου 
α̟ουσιάζουν. 
5. Αν σε δύο συνεχείς συνεδριάσεις δεν ε̟ιτυγχάνεται α̟αρτία, αρµόδιο να 
λάβει τις σχετικές µε τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης α̟οφάσεις, είναι το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
6. Τα µέλη της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής ̟ου ήταν ̟αρόντα κατά την έναρξη της 
συνεδρίασης και µε την ̟αρουσία τους υ̟ήρξε α̟αρτία, και αν ακόµα α̟οχωρήσουν 
µεταγενέστερα, θεωρούνται ̟αρόντα µέχρι το τέλος της συνεδρίασης, ως ̟ρος την 
ύ̟αρξη α̟αρτίας. Η α̟αρτία αυτή θεωρείται ότι συντρέχει για όλα τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης της συγκεκριµένης συνεδρίασης. Στην ̟ερί̟τωση αυτή, για τη 
λήψη α̟όφασης για κάθε συγκεκριµένο θέµα, η α̟αιτούµενη ̟λειοψηφία δεν 



υ̟ολογίζεται ε̟ί των ̟ραγµατικά ̟αρόντων µελών κατά την ψηφοφορία, αλλά ε̟ί 
του αριθµού των µελών, ̟ου α̟αιτούνται για την α̟αρτία (̟αρ. 8 του άρθρου 75 του 
Ν.3852/2010). 
7. Η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή λαµβάνει τις α̟οφάσεις της µε την α̟όλυτη 
̟λειοψηφία των ̟αρόντων µελών της. Σε ̟ερί̟τωση ισοψηφίας ε̟ικρατεί η ψήφος 
του ̟ροέδρου. Αν ο ̟ρόεδρος της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής α̟ουσιάζει ή κωλύεται, 
̟ροεδρεύει ο Αντι̟ρόεδρος ή ο σύµβουλος του ε̟ιτυχόντος συνδυασµού ̟ου έχει 
εκλεγεί µε τις ̟ερισσότερες ψήφους. 
8. Αν κατά τη λήψη των α̟οφάσεων, µέλος της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής αρνηθεί 
ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως ̟αρόν κατά τη συνεδρίαση και τόσο η άρνηση όσο 
και η λευκή ψήφος λογίζονται ως αρνητικές ψήφοι. 
9. Οι α̟οφάσεις της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής λαµβάνονται µε φανερή 
ψηφοφορία, εκτός των ̟εριοριστικά αναφερόµενων στο νόµο ̟ερι̟τώσεων, ό̟ου 
α̟αιτείται µυστική ψηφοφορία. 
10. Η ψηφοφορία γίνεται για κάθε θέµα ξεχωριστά, κατά την ο̟οία τα µέλη 
τάσσονται υ̟έρ της µιας ή της άλλης διαµορφωθείσας γνώµης (̟αρ. 1, 2 και 6 του 
άρθρου 105 και ̟αρ. 5 του άρθρου 96 του Ν.3463/2006). 
11. Οι α̟οφάσεις της Ε̟ιτρο̟ής δηµοσιεύονται σύµφωνα µε όσα ̟ροβλέ̟ονται 
για τις α̟οφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και αναρτώνται υ̟οχρεωτικά στην 
ιστοσελίδα του δήµου, µε φροντίδα του ̟ροέδρου. Η µη δηµοσίευσή τους στην 
ιστοσελίδα συνιστά λόγο ακυρότητάς τους. 
12. Οι ̟ροβλε̟όµενες α̟ό το άρθ. 225 ̟αρ.1 του Ν.3852/10 α̟οφάσεις 
α̟οστέλλονται υ̟οχρεωτικά για έλεγχο νοµιµότητας στον Ελεγκτή Νοµιµότητας 
εντός 15 ηµερών, συνοδευόµενη α̟ό τα έγγραφα ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στο νόµο. 
13. Για τις λοι̟ές α̟οφάσεις ισχύουν οι διατάξεις ̟ερί αυτε̟άγγελτου ελέγχου 
και ̟ροσφυγής των άρθ. 226 και 227 του ανωτέρω νόµου. 
 
Άρθρο 7 
Λειτουργία της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής 
(άρθρο 75 Ν.3852/2010) 
1. Μετά τη νόµιµη συγκρότηση της Ε̟ιτρο̟ής, µε την εκλογή των µελών α̟ό το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο και την εκλογή του αντι̟ροέδρου της, αυτή µ̟ορεί να 
λειτουργήσει νόµιµα. Αν σε δύο συνεχείς συνεδριάσεις κατά τη συζήτηση ενός 
θέµατος δεν ε̟ιτυγχάνεται η α̟όλυτη ̟λειοψηφία για τη λήψη α̟όφασης, αρµόδιο 
να α̟οφασίσει είναι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, στο ο̟οίο και ̟αρα̟έµ̟ει ο ̟ρόεδρος 
το εν λόγω θέµα. 
2. Ο ̟ρόεδρος της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη της 
συνεδρίασης, διευθύνει τη συζήτηση και λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για την 
ευταξία της συνεδρίασης, έχοντας τη δυνατότητα να ζητήσει ακόµα και την 
α̟οβολή, ό̟οιου τη διαταράσσει. Αν ο ̟ρόεδρος α̟ουσιάζει ή κωλύεται, 
ανα̟ληρώνεται νοµίµως, κατά το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, δηλαδή ̟ροεδρεύει ο 
αντι̟ρόεδρος ή το µέλος της ̟λειοψηφίας, ̟ου έχει εκλεγεί µε τις ̟ερισσότερες 
ψήφους. Ε̟ίσης, αν α̟ουσιάζουν ή κωλύονται τα τακτικά µέλη, καλούνται τα 
ανα̟ληρωµατικά µε τη σειρά εκλογής τους. 
3. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, ο ̟ρόεδρος εκφωνεί τον κατάλογο των 
̟αρόντων, και στη διάρκεια αυτής όσους α̟οχωρούν, σηµειώνει τους υ̟οψήφιους 
οµιλητές και την ψήφο των µελών και έχει την ευθύνη σύνταξης των ̟ρακτικών της 
συνεδρίασης, σε συνεργασία µε το δηµοτικό υ̟άλληλο ̟ου εκτελεί χρέη ειδικού 
γραµµατέα. 
Μετά την έναρξη της συνεδρίασης, ο ̟ρόεδρος ανακοινώνει στη Οικονοµική 
Ε̟ιτρο̟ή κάθε έγγραφο ̟ου α̟ευθύνεται ̟ρος αυτή. 



Στη συνέχεια, τα µέλη της µειοψηφίας στην Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή και ακολούθως τα 
υ̟όλοι̟α µέλη, µ̟ορούν να ̟ροβούν σε ανακοινώσεις ή ̟ροτάσεις και να 
α̟ευθύνουν ερωτήσεις ή να ζητούν συγκεκριµένα στοιχεία για την άσκηση των 
καθηκόντων τους, α̟ό τον ̟ρόεδρο της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής. 
Ακολουθεί η διαδικασία των α̟αντήσεων, χωρίς διάλογο, µε τη δυνατότητα και 
υ̟οχρέωση του ̟ροέδρου για ̟αροχή των ζητουµένων στοιχείων και ̟ληροφοριών 
εντός ενός µηνός. 
Ακολουθεί η συζήτηση ε̟ί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. 
Τα θέµατα τα εισηγείται ο ̟ρόεδρος ή ό̟οιον υ̟οδείξει αυτός και µ̟ορεί να είναι: 
κά̟οιο α̟ό τα µέλη της ̟λειοψηφίας ή ο εκάστοτε αρµόδιος αντιδήµαρχος ή 
υ̟ηρεσιακός ̟αράγοντας, ̟ου θα εισηγηθεί το θέµα. Η εισήγηση σε κάθε θέµα δεν 
µ̟ορεί να ξε̟ερνά τα δέκα λε̟τά της ώρας. 
Μετά το ̟έρας της εισήγησης, ο ̟ρόεδρος καταρτίζει κατάλογο οµιλητών και ο λόγος 
δίνεται στα µέλη, κατά τη σειρά εγγραφής. Η διάρκεια της ̟ρωτοµιλίας δεν ξε̟ερνά 
τα ̟έντε λε̟τά της ώρας. 
Τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις, έ̟ονται της εισήγησης και ̟ροηγούνται των 
το̟οθετήσεων των οµιλητών. 
Αφού εξαντληθεί ο κατάλογος των οµιλητών µε τις ̟ρωτοµιλίες, ο ̟ρόεδρος 
διατυ̟ώνει την οριστική ̟ρόταση ̟ρος ψήφιση του θέµατος, ό̟ως διαµορφώθηκε, µε 
τις τρο̟ολογίες ̟ου ̟ιθανόν έχουν ε̟έλθει. 
Ε̟ί της τελικής αυτής ̟ρότασης, έχουν δικαίωµα να δευτερολογήσουν όσοι µίλησαν, 
χωρίς να ξε̟εράσουν τα τρία λε̟τά της ώρας. Ο εισηγητής ε̟ίσης δευτερολογεί για 
̟έντε λε̟τά της ώρας, εφόσον το κρίνει α̟αραίτητο. 
Τέλος, ο ̟ρόεδρος ε̟αναλαµβάνει την ̟ρόταση ή τις ̟ροτάσεις και γίνεται 
ψηφοφορία. 
4. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης των θεµάτων, οι οµιλητές οι ο̟οίοι 
το̟οθετούνται, α̟ευθύνονται ̟ρος το όργανο και όχι ̟ροσω̟ικά. Τα µέλη 
εκφράζονται κατά συνείδηση, α̟οσκο̟ούντες στην εξυ̟ηρέτηση των δηµοτών και 
του ∆ήµου γενικότερα. 
Ο οµιλητής δεν διακό̟τεται, ̟αρά µόνο αν εκφεύγει του χρόνου ή του θέµατος ή 
εκτρέ̟εται σε ̟ροσω̟ικές ύβρεις. Στην ̟ερί̟τωση αυτή ο ̟ρόεδρος δικαιούται 
ακόµη και να του αφαιρέσει το λόγο. 
Ό̟οιος ζητήσει να α̟αντήσει σε ̟ροσω̟ικό ζήτηµα ̟ου δηµιουργήθηκε στη 
διάρκεια της συνεδρίασης, του δίδεται α̟ό τον ̟ρόεδρο ο λόγος, αφού ̟ροσδιορίσει 
ε̟ακριβώς το ̟ροσω̟ικό ζήτηµα σε ένα λε̟τό και η οµιλία του δεν µ̟ορεί να 
ξε̟εράσει τα τρία λε̟τά. 
 
Άρθρο 8  
Ακροατήριο 
1. Η ̟αρουσία φορέων και ̟ολιτών στις συνεδριάσεις της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής α̟οτελεί λειτουργική συνέ̟εια του δηµόσιου χαρακτήρα των 
συνεδριάσεών της. Οι ενδιαφερόµενοι για τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης 
ειδο̟οιούνται µε φροντίδα του ̟ροέδρου. 
2. Στις συνεδριάσεις της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής οι ̟αρευρισκόµενοι ̟ολίτες 
̟ρέ̟ει να είναι ευ̟ρε̟είς και ήσυχοι. ∆εν ε̟ιτρέ̟εται να συνοµιλούν, να 
σχολιάζουν, να ε̟ιδοκιµάζουν ή α̟οδοκιµάζουν τις α̟όψεις των συµβούλων και 
γενικά να ̟αρακωλύουν την οµαλή διεξαγωγή της συνεδρίασης. 
Ο ̟ρόεδρος µ̟ορεί να α̟οβάλει α̟ό την αίθουσα καθένα ̟ου διαταράσσει την τάξη 
ή ̟αρακωλύει τη συνεδρίαση ή και να διατάξει την εκκένωση της αίθουσας α̟ό το 
ακροατήριο. 



3. Στους δηµοσιογράφους και στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, ̟αρέχεται κάθε 
διευκόλυνση. Ε̟ιτρέ̟εται η ραδιοφωνική και τηλεο̟τική κάλυψη των συνεδριάσεων 
της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής. 
 
Άρθρο 9 
∆ικαιώµατα & υ̟οχρεώσεις ̟ροέδρου & µελών Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής 
1. Αν ̟ρόεδρος της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής είναι ο αντιδήµαρχος ̟ου έχει 
ορίσει ο δήµαρχος, αυτός συνεργάζεται µε το δήµαρχο, ώστε να συµ̟εριληφθούν 
στην ηµερήσια διάταξη τα θέµατα ̟ου ο δήµαρχος ̟ροτείνει. 
2. Φροντίζει η ̟ρόσκληση για συνεδρίαση να ε̟ιδοθεί νοµίµως στα µέλη της 
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής και στον αρµόδιο αντιδήµαρχο, όταν συζητούνται θέµατα 
των αρµοδιοτήτων του, ό̟ως ε̟ίσης να γνωστο̟οιηθεί στο δήµαρχο, αν αυτός δεν 
̟ροεδρεύει. 
3. Ε̟ίσης, δύναται να καλεί δηµοτικούς υ̟αλλήλους, εκ̟ροσώ̟ους φορέων ή 
και ̟ολίτες, ̟ροκειµένου να ̟ληροφορήσουν την Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή σχετικά µε 
τα θέµατα ̟ου συζητούνται. 
4. Προεδρεύει των συνεδριάσεων της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής. Κηρύσσει την 
έναρξη και λήξη της συνεδρίασης. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης εκφωνεί τον 
κατάλογο των ̟αρόντων και κατά τη διάρκεια αυτής, τα µέλη ̟ου α̟οχωρούν ή 
̟ροσέρχονται στη συνεδρίαση. Σηµειώνει τους υ̟οψήφιους οµιλητές και την ψήφο 
των µελών, κατά τη λήψη των α̟οφάσεων. ∆ιευθύνει τη συζήτηση και λαµβάνει τα 
α̟αραίτητα µέτρα για την τήρηση της τάξης και την οµαλή διεξαγωγή της 
συνεδρίασης. Έχει τη δυνατότητα να α̟οβάλει α̟ό την αίθουσα ό̟οιον διαταράσσει 
τη συνεδρίαση, να διατάξει την εκκένωσή της α̟ό το ακροατήριο, να διακό̟τει 
̟ροσωρινά ή και να ̟ροβαίνει στη λύση της συνεδρίασης αν ̟αρακωλύεται η οµαλή 
διεξαγωγή της, να καλεί στην τάξη ή και να αφαιρεί το λόγο α̟ό ό̟οιον οµιλητή δεν 
συµ̟εριφέρεται µε ευ̟ρέ̟εια ή εκφεύγει του θέµατος ̟ου συζητείται. 
5. Έχει την ευθύνη τήρησης των ̟ρακτικών των συνεδριάσεων της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής σε συνεργασία µε το δηµοτικό υ̟άλληλο ̟ου έχει ορισθεί για το σκο̟ό 
αυτό. Στα ̟ρακτικά καταχωρούνται οι συζητήσεις, α̟οφάσεις και µειοψηφούσες 
γνώµες. 
6. Ενηµερώνει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για αδικαιολόγητη α̟ουσία µέλους α̟ό 
τις συνεδριάσεις κατά την ̟αρ. 4 άρθρου 75 του Ν.3852/2010, ̟ροκειµένου να 
̟ροβεί στην αντικατάστασή του. 
7. Φροντίζει για την τήρηση των σχετικών µε την Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
διατάξεων του Ν.3852/2010 ό̟ως και των διατάξεων του ̟αρόντος κανονισµού. 
8. Τα µέλη της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής οφείλουν να µετέχουν στις συνεδριάσεις 
της και να ̟ροσέρχονται κατά την καθορισµένη ώρα. 
9. Αν κά̟οιο µέλος ̟ροσέλθει στη συνεδρίαση µετά την έναρξή της, ειδο̟οιεί 
τον ̟ρόεδρο και αναγγέλλεται η ̟ροσέλευσή του, η ο̟οία και καταχωρείται στα 
̟ρακτικά. 
10. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στην ̟ερί̟τωση ̟ρόσκαιρης ή οριστικής 
α̟οχώρησης µέλους, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ό̟ως και για την ε̟ιστροφή 
του. 
11. Σε ̟ερί̟τωση α̟ουσίας ή κωλύµατος τακτικού µέλους για τη συµµετοχή του 
σε ̟ρογραµµατισθείσα συνεδρίαση, οφείλει έγκαιρα να ενηµερώσει τον ̟ρόεδρο της 
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής, ̟ροκειµένου µε τη φροντίδα του να ̟ροσκληθεί και να 
συµµετάσχει στη συνεδρίαση το ανα̟ληρωµατικό µέλος (̟αρ. 2 του άρθρου 75 του 
Ν.3852/2010). 
12. Το µέλος της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής δεν µ̟ορεί να α̟ουσιάσει 
αδικαιολόγητα α̟ό τρεις συνεχείς συνεδριάσεις της Ε̟ιτρο̟ής. Αν αυτό συµβεί, 



ενηµερώνεται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο α̟ό τον ̟ρόεδρο της Ε̟ιτρο̟ής και µε ̟ράξη 
του το αντικαθιστά (̟αρ. 4 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010). 
13. Μέλος της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής δεν µ̟ορεί να µετάσχει στη συζήτηση ενός 
θέµατος ή στη λήψη α̟όφασης της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής, εφόσον ο ίδιος ή 
συγγενής του έως το β' βαθµό εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας, έχει υλικό ή ηθικό 
συµφέρον. ∆ιαφορετικά, η α̟όφαση είναι άκυρη και το µέλος τιµωρείται για σοβαρή 
̟αράβαση καθήκοντος, µε την ̟οινή της αργίας (̟αρ. 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 συµ̟εριφέρονται µε ευ̟ρέ̟εια και 
αµοιβαίο σεβασµό. ∆εν ε̟ιτρέ̟εται να εκτρέ̟ονται σε ύβρεις ή καταφρονητικές 
εκδηλώσεις και ̟ροσω̟ικές ε̟ιθέσεις και να διαταράσσουν τη συνεδρίαση. Ο 
̟ρόεδρος καλεί τον εκτρε̟όµενο να ανακαλέσει ή να αναιρέσει τις ύβρεις και σε 
̟ερί̟τωση 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 ̟αραβιάζεται ο Κανονισµός Λειτουργίας α̟ό τον ̟ρόεδρο ή άλλο 
µέλος της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής και να ζητήσει να α̟οφανθεί η Ε̟ιτρο̟ή. Στην 
̟ερί̟τωση αυτή, ο ̟ρόεδρος θέτει άµεσα το θέµα για ψήφιση και η Ε̟ιτρο̟ή 
α̟οφαίνεται, χωρίς αγορεύσεις και διαλογικές συζητήσεις. 
16. Τα µέλη της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής δικαιούνται να ζητούν αντίγραφα των 
̟ρακτικών της Ε̟ιτρο̟ής ή να λάβουν ̟λήρη γνώση αυτών, εάν είναι δυσχερής η 
έκδοση αντιγράφων. 
17. Τα µέλη της Ε̟ιτρο̟ής υ̟οχρεούνται, κατά τις διατάξεις του άρθ.61 του 
Ν.3852/10, α) να εκ̟ληρώνουν ευσυνείδητα τις υ̟οχρεώσεις τους και να ασκούν τα 
καθήκοντα τους µε γνώµονα την εξυ̟ηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος, β) να 
σέβονται και να διασφαλίζουν τα δικαιώµατα των ̟ολιτών και να µεριµνούν για 
την καθολική εκ̟λήρωση των υ̟οχρεώσεων τους ̟ρος το δήµο χωρίς διακρίσεις σε 
βάρος ο̟οιουδή̟οτε ̟ροσώ̟ου ή του κοινού συµφέροντος, γ) να δηλώνουν κάθε 
̟ροσω̟ικό συµφέρον (ιδιοκτησιακό ή οικογενειακό) ̟ου έχουν σε σχέση µε θέµατα 
του δήµου, δ) να ενθαρρύνουν και να ̟ροωθούν κάθε µέτρο ̟ου ̟ροάγει τη 
διαφάνεια και την κατα̟ολέµηση της διαφθοράς στο ̟λαίσιο άσκησης των 
καθηκόντων τους και λειτουργίας του δήµου. 
18. Είναι υ̟οχρεωµένοι ε̟ίσης να υ̟οβάλλουν την ετήσια δήλωση για την 
̟εριουσιακή τους κατάσταση σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και να τη 
δηµοσιο̟οιούν µε ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήµου. 
 
 
Άρθρο 10 
Πρακτικά Συνεδριάσεων Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής 
1. Στη συνεδρίαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής, ό̟ως και στην ̟ερί̟τωση 
µαταίωσής της, τηρούνται ̟ρακτικά µε ευθύνη του ̟ροέδρου της και του δηµοτικού 
υ̟αλλήλου ̟ου έχει οριστεί για τον σκο̟ό αυτό. 
2. Στα ̟ρακτικά καταχωρούνται συνο̟τικά οι εισηγήσεις και συζητήσεις, ή 
όταν συντρέχει ̟ερί̟τωση, καταχωρούνται αυτούσιες συζητήσεις και εισηγήσεις για 
τα διάφορα θέµατα. Καταχωρούνται οι α̟οφάσεις ̟ου λαµβάνονται, καθώς και η 
γνώµη της µειοψηφίας. 
3. Στα ̟ρακτικά αναγράφονται α̟αραιτήτως η χρονολογία της συνεδρίασης, η 
̟ρόσκληση ̟ρος τα µέλη, οι ̟αρόντες, οι α̟όντες, αν τους α̟εδόθη η ̟ρόσκληση, τα 
θέµατα ̟ου συζητήθηκαν και οι α̟οφάσεις ̟ου έχουν ληφθεί για κάθε ένα θέµα, 
καθώς και η γνώµη της µειοψηφίας, αν υ̟άρχει. 



4. Είναι δυνατόν τα ̟ρακτικά να καταρτίζονται µε τη βοήθεια µαγνητοφωνικής 
συσκευής ή «βίντεο» ή µε κάθε άλλο ̟ρόσφορο ηλεκτρονικό µέσο. Στην ̟ερί̟τωση 
αυτή τα α̟οµαγνητοφωνηµένα ή α̟οµαγνητοσκο̟ηµένα κείµενα µεταφέρονται σε 
φύλλα χαρτιού, ̟ου αριθµούνται και µονογράφονται α̟ό τον ̟ρόεδρο της 
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής και στο τέλος του χρόνου βιβλιοδετούνται µε ευθύνη του 
̟ροέδρου και του 
υ̟αλλήλου - ειδικού γραµµατέα της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής. Ο εκτελών χρέη 
ειδικού γραµµατέα δηµοτικός υ̟άλληλος, τηρεί ̟αράλληλα και ̟ρόχειρα συνο̟τικά 
̟ρακτικά. 
5. Τα ̟ρακτικά υ̟ογράφονται α̟ό όλα τα µέλη ̟ου µετέχουν στη συνεδρίαση. 
Η άρνηση υ̟ογραφής και η αιτία της αναφέρονται στα ̟ρακτικά, αφού 
̟ροηγουµένως το µέλος ̟ου αρνείται να υ̟ογράψει καταθέσει εγγράφως τους 
λόγους της άρνησής του. Τότε, η µη υ̟ογραφή των ̟ρακτικών δεν ε̟ηρεάζει το 
κύρος της α̟όφασης. 
6. Τα ̟ρακτικά της κάθε συνεδρίασης, ό̟ως και κάθε α̟όφαση, ̟αίρνουν 
αύξοντα αριθµό. Κάθε χρόνο αρχίζει η νέα αρίθµησή τους. 
7. Τρεις (3) ηµέρες µετά τη συνεδρίαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής, µε ευθύνη 
του αρµόδιου υ̟αλλήλου σε συνεργασία µε τον ̟ρόεδρο, δηµοσιεύεται ̟ίνακας ̟ου 
̟εριλαµβάνει τα θέµατα ̟ου συζητήθηκαν, τον αριθµό των α̟οφάσεων και 
̟ερίληψη του ̟εριεχοµένου τους. Ο ̟ίνακας αυτός αναρτάται στο ∆ηµοτικό 
Κατάστηµα, εκτός αν άλλες διατάξεις ̟ροβλέ̟ουν ειδικό τρό̟ο για τη δηµοσίευση 
των α̟οφάσεων της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής. 
8. Ό̟οιος έχει ειδικό έννοµο συµφέρον, µ̟ορεί να ζητήσει εγγράφως, κυρωµένα 
αντίγραφα συγκεκριµένων ̟ρακτικών και α̟οφάσεων ή να λάβει ̟λήρη γνώση 
αυτών, στην ̟ερί̟τωση ̟ου είναι δυσχερής η έκδοση αντιγράφων. 
 
Άρθρο 11 
Έλεγχος µελών της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής 
1. Τα µέλη της Ε̟ιτρο̟ής Οικονοµικών ελέγχονται ως ̟ρος την τήρηση των 
υ̟οχρεώσεων τους ̟ου α̟ορρέουν εκ του νόµου και του ̟αρόντος Κανονισµού α̟ό 
τον ̟ρόεδρο της Ε̟ιτρο̟ής, ο ο̟οίος οφείλει να ενηµερώνει σχετικά το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο και τον Ελεγκτή Νοµιµότητας. Αν συντρέχουν οι ̟ροϋ̟οθέσεις του άρθ. 
68 του Ν.3852/10, ̟ου ισχύουν και για τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
ε̟ιβάλλονται οι ̟οινές της αργίας ή έκ̟τωσης αναλόγως. 
2. Ο ̟ρόεδρος της Ε̟ιτρο̟ής υ̟οχρεούται να ενηµερώνει γρα̟τώς τον Ελεγκτή 
Νοµιµότητας για κάθε ̟ερί̟τωση αδικαιολόγητης α̟ουσίας συµβούλου σε τρεις (3) 
συνεχείς συνεδριάσεις, καθώς και σε κάθε ̟ερί̟τωση µη εκτέλεσης των υ̟οχρεώσεων 
συµβούλου για διάστηµα µεγαλύτερο α̟ό τρεις (3) συνεχείς µήνες. Η ̟αράλειψη 
αυτής της υ̟οχρέωσης α̟ό τον ̟ρόεδρο της Ε̟ιτρο̟ής α̟οτελεί σοβαρή ̟αράβαση 
καθήκοντος. 
 
Άρθρο 12 
∆ιοικητική υ̟οστήριξη της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής 
Στην Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή ̟αρέχεται γραµµατειακή και διοικητική υ̟οστήριξη α̟ό 
τις υ̟ηρεσίες του δήµου, µε την ανάθεση α̟ό τον δήµαρχο σε δηµοτικό ή δηµοτικούς 
υ̟αλλήλους αρµοδιοτήτων τήρησης ̟ρακτικών και διεκ̟εραίωσης όλων των 
θεµάτων, ̟ου αφορούν αυτή, ό̟ως η τήρηση του αρχείου των α̟οφάσεων και των 
λοι̟ών σχετικών εγγράφων, η διεξαγωγή της αλληλογραφίας, η σύνταξη και τήρηση 
των ̟ρακτικών των συνεδριάσεων, η ̟ροώθηση και δηµοσίευση των α̟οφάσεων, η 
ενηµέρωση των µελών ε̟ί θεµάτων ̟ου τους αφορούν και γενικά κάθε σχετική µε τη 
λειτουργία της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής εργασία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 



Ν.3852/2010 και του ̟αρόντος Κανονισµού, η ̟ροώθηση των σχετικών µε την 
ενηµέρωση των ̟ολιτών εργασιών, ε̟ί των α̟οφάσεων ̟ου τους ενδιαφέρουν, όταν 
καταθέτουν αναφορές και ερωτήµατα ̟ου έχουν σχέση µε τις αρµοδιότητες της 
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής. Ο υ̟εύθυνος υ̟άλληλος, ευθύνεται για την ̟ροώθηση των 
αναφεροµένων θεµάτων, ώστε οι α̟αντήσεις να δίνονται α̟ό το αρµόδιο όργανο 
µέσα σε ̟ροθεσµία τριάντα (30) ηµερών. 
 
Άρθρο 13 
Ισχύς 
Τρο̟ο̟οίηση Κανονισµού 
Η ισχύς του ̟αρόντος Κανονισµού αρχίζει α̟ό την ψήφισή του α̟ό το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο και την δηµοσίευσή τους κατά τις ̟ροβλέψεις τις ισχύουσας νοµοθεσίας. 
Στα θέµατα, ̟ου δεν ρυθµίζονται µε τον ̟αρόντα Κανονισµό εφαρµόζονται οι 
διατάξεις του Ν.3852/2010 και της ισχύουσας νοµοθεσίας. 
Ο ̟αρών Κανονισµός µ̟ορεί να τρο̟ο̟οιηθεί µε α̟όφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου.  
 Υ̟οψήφιοι µ̟ορεί να αναδειχθούν και σύµβουλοι, ̟ου τυχόν α̟ουσιάζουν, 
για ο̟οιονδή̟οτε λόγο, α̟ό τη συνεδρίαση αυτή, εφόσον έχουν εκδηλώσει τη 
βούλησή τους να είναι υ̟οψήφιοι. 

 

 
 
 
 
ΜΕΛΗ : 
 
 
 
Οικονοµικής Επιτροπής για τη διετία 2011 – 2012, ως εξής : 
 
Τακτικά Μέλη :  
 1. Αρναούτογλου Θεόδωρος του Λάµπρου, 
 2. Κλειτσάκης Αθανάσιος του Ευθυµίου,  
3. Τζουβάρας Αχιλλεύς του Γεωργίου, 
 4. Ηλιόπουλος Σπυρίδων του Γεωργίου,  
5. Τελώνης ∆ηµήτριος του Σπυρίδωνος, 
 6. Καββαδίας Γεώργιος του Σταύρου,  
7. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ του Ευαγγέλου και 
 8.  Ραφτοπούλου – Παπασταµάτη Μαρία του Χαραλάµπους 
 
Αναπληρωµατικά Μέλη :  
1. Κορέντζελος ∆ηµήτριος του Κων/νου,  
2. Ρούλιας Ιωάννης του Γεωργίου,  
3. Βούλγαρης Απόστολος του Παναγιώτη, 
 4. Λαϊτσας Κωνσταντίνος του Θωµά και  
 5. Μουστάκας Κων/νος του Ιωάννη. 
 
 
 


