
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

Σ Χ Ε ∆ Ι Ο 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

 
 

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε.



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 
 
 
Άρθρο 1. ∆ιοίκηση δήµου 
Όργανα διοίκησης του δήµου είναι το δηµοτικό συµβούλιο, η οικονοµική επιτροπή, 
η επιτροπή ποιότητας ζωής1 , η εκτελεστική επιτροπή και ο δήµαρχος. 
 
 
Άρθρο 2. 
Συγκρότηση - Σύνθεση της επιτροπής τουριστικής ανάπτυξης 
1. Πέραν των ανωτέρω, στον ∆ήµο................................συγκροτήθηκε 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθ.70 του Ν.3852/10 «Νέα αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
(ΦΕΚ Α'87/1.6.2010) και µε τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, ο οποίος εγκρίθηκε µε την υπ'αριθ..............απόφαση του, επιτροπή 
τουριστικής ανάπτυξης, ως συµβουλευτικό 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, ακολουθεί την διάρκεια της θητείας της οικονοµικής επιτροπής. 
3. Η επιτροπή αποτελείται από .... µέλη, τα οποία ορίζονται µε απόφαση του 
δηµοτικού συµβουλίου. Εξ αυτών, τα ..... µέλη είναι µέλη του δηµοτικού 
συµβουλίου, τα ... είναι υπάλληλοι της αρµόδιας διεύθυνσης .... 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 δηµοτικός σύµβουλος, που ορίζεται µε την απόφαση του 
δηµοτικού συµβουλίου περί ορισµού των µελών της επιτροπής. ∆εν αποτελεί 
ασυµβίβαστο η ιδιότητα του προέδρου της επιτροπής τουριστικής 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 καταβάλλονται 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 συµβουλίου 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 ιδιωτών και καθορίζεται/ονται ο / οι 
φορέας/εις της τοπικής κοινωνίας που θα συµµετέχουν µε εκπρόσωπό τους στην 
επιτροπή. Από τα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη που είναι δηµοτικοί σύµβουλοι 
τα ......... µέλη προτείνονται από την πλειοψηφία και τα ....... µέλη προτείνονται 
από το σύνολο των παρατάξεων της µειοψηφίας. Οι υπάλληλοι, των σχετικών µε 
το αντικείµενο της επιτροπής 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 απόφαση του δηµοτικού 
συµβουλίου, µετά από πρόταση του δηµάρχου. Οι φορείς, οι οποίοι καθορίζονται 
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 προθεσµίας, στον ορισµό 
των εκπροσώπων τους, αυτοί ορίζονται από το δηµοτικό συµβούλιο. 



1 Σε δήµους άνω των 10.000 κατοίκων 
 
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 σχετικά το δηµοτικό συµβούλιο. 
γ. Προτείνει προς το δηµοτικό συµβούλιο της κατευθύνσεις για τη µελέτη και 
κατάρτιση προγραµµάτων 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 τουρισµού 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 διοργανώνονται µε θέµα τον τουρισµό, για την προβολή του δήµου 
και την προώθηση των τοπικών τουριστικών προϊόντων. 
στ. Σχεδιάζει και προτείνει στο δηµοτικό συµβούλιο διαφηµιστικά προγράµµατα και 
γενικά ενέργειες, που αφορούν την τουριστική προβολή και διαφήµιση του δήµου 
στο εσωτερικό και εξωτερικό, ιδίως µε συµµετοχή σε εκθέσεις, ή διαφηµίσεις σε 
µέσα µαζικής ενηµέρωσης ή καταχωρήσεις 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 επιχειρήσεων, 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 απόφαση 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 παραπέµπει 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 συµβουλίου κάθε φορά που συζητείται θέµα σχετικό µε το αντικείµενο 
της. Ο πρόεδρος του δηµοτικού 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 συνεδρίαση. Περιλαµβάνει την ηµερήσια διάταξη, τον 
τόπο, την ηµεροµηνία και την ώρα της συνεδρίασης 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 προγραµµατισµένη συνεδρίαση, οφείλει να ενηµερώσει έγκαιρα τον 
πρόεδρο της επιτροπής, προκειµένου 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 
………, που βρίσκεται επί της οδού ……………... εντός των ορίων του δήµου. 
2. Η επιτροπή µπορεί µε την πλειοψηφία του συνόλου των µελών της ή µε 
απόφαση του δηµοτικού 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 έχουν κληθεί νόµιµα, έγκαιρα και κανονικά όλα τα µέλη του οργάνου για 
να µετάσχουν στη συνεδρίαση. Η έλλειψη ή η µη έγκαιρη κλήση θεραπεύονται 
µόνον µε την προσέλευση και τη συµµετοχή 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 οποίες και διευθύνει, φροντίζοντας να λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα 



για την οµαλή διεξαγωγή 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 επιτροπής και να µετέχουν τόσο στις συνεδριάσεις της επιτροπής, όσο και στις 
διαδικασίες που προηγούνται 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 
κανονισµού, ανάλογα µε την κατηγορία ως εκπρόσωπος της οποίας συµµετέχει 
στην επιτροπή το συγκεκριµένο 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 εκδηλώσεις. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο πρόεδρος καλεί 
τον εκτρεπόµενο να ανακαλέσει και, σε περίπτωση άρνησής του, του αφαιρεί τον 
λόγο. Σε περίπτωση διασάλευσης της τάξης κατά τη συνεδρίαση 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 αντίστοιχα οι κανόνες του Κανονισµού Λειτουργίας του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου. 
11. Κατά την διάρκεια των συνεδριάσεων της επιτροπής, οι παρευρισκόµενοι 
στο ακροατήριο 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 µπορεί 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 
συνεδρίασης. 
 
Άρθρο 6. 
∆ιαδικασία λειτουργίας -Λήψη αποφάσεων 
1. Η επιτροπή επεξεργάζεται εισηγήσεις, γνωµοδοτήσεις και τα λοιπά θέµατα 
της αρµοδιότητας 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 ψηφοφορία για κάθε θέµα ξεχωριστά, κατά την οποία καλούνται τα µέλη 
της ονοµαστικά και τάσσονται υπέρ ή κατά. Γνωµοδοτήσεις ή άλλες αποφάσεις της 
επιτροπής, που λαµβάνονται µε µυστική 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 µέλος της επιτροπής. Επ' αυτού 



καλείται να αποφανθεί η ίδια η επιτροπή, αµελλητί και χωρίς εκτεταµένες 
αγορεύσεις. 
5. Για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις ισχύουν κατά περίπτωση εφαρµόζονται 
αναλογικά οι διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος Κανονισµού Λειτουργίας του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου 
 
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 ψηφοφορίες, 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 
λόγους 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 µαγνητοφώνησης 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 πρακτικογράφος των συνεδριάσεων της. Ο δήµαρχος και το δηµοτικό 
συµβούλιο µεριµούν για την παροχή διοικητικής εξυπηρέτησης για τις ανάγκες του 
έργου της επιτροπής καθώς και για τεχνολογικό 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 συµβούλιο. 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 συµβουλίου, που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου 
των µελών του.  
 


