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Δυνατότθτα ςφμπραξθσ δθμοτικϊν 
παρατάξεων, μόνο, με τθ δθμοτικι 
παράταξθ με τθν οποία εξελζγθ ο 

Διμαρχοσ.  

Μποροφν να οριςτοφν ωσ 
αντιδιμαρχοι δθμοτικοί ςφμβουλοι 

από όλεσ τισ παρατάξεισ, κατόπιν 
ςυναίνεςθσ.  

Αναμορφϊνεται ο αρικμόσ των 
αντιδθμάρχων και 

επανακακορίηεται θ διάρκεια τθσ 
κθτείασ τουσ, θ οποία δεν μπορεί 

να είναι μικρότερθ του ενόσ ζτουσ.  

Εκλογι των μελϊν τθσ Ο.Ε &  τθσ  
Ε.Π.Η. : πλειοψθφία των μελϊν 

ςφμβουλοι τθσ δθμοτικισ 
παράταξθσ με τθν οποία εξελζγθ ο 
Διμαρχοσ. Παράλλθλα, αυξάνονται 
οι αποφαςιςτικζσ αρμοδιότθτεσ τθσ 

Οικονομικισ Επιτροπισ.  

Επαναφζρεται με το ν. 4623/2019: 
Πρόεδροσ Κοινοτιτων άνω των 300 
ο πρϊτοσ ςε ςταυροφσ προτίμθςθσ 

από τον πρϊτο κατά ςειρά 
ςυνδυαςμό 

Εκλογι  Δθμάρχου ,μετά από 
παραίτθςθ ι κάνατο:: εκλζγεται  

υποψιφιοσ από το ςυνδυαςμό του 
Δθμάρχου. Εκλογι  με μυςτικι 

ψθφοφορία -  απόλυτθ πλειοψθφία 
του ςυνόλου των μελϊν του 

Δθμοτικοφ υμβουλίου. 

Εκλογι υμπαραςτάτθ του Δθμότθ 
και τθσ Επιχείρθςθσ με τα 3/5 των 
παρόντων μελϊν του  Δ.. (αντί 
των 2/3 του ςυνολικοφ αρικμοφ) 

Δυνατότθτα ςυνεδρίαςθσ με 
τθλεδιάςκεψθ των Δ.. νθςιωτικϊν 
διμων , ςε ζκτακτεσ περιπτϊςεισ. 



Ενζργειεσ για τθ ςυγκρότθςθ οργάνων και κατανομι αρμοδιοτιτων. Ανάπτυξθ 
οργανωτικοφ και λειτουργικοφ πλαιςίου των Διμων: 

 
α/α Ενζργεια Προκεςμία 

1 Ορκωμοςία αιρετϊν Ζωσ 31 Αυγοφςτου 2019 

2 
Εκλογι Προεδρείου Δθμοτικοφ 

υμβουλίου 
1ι 8 επτεμβρίου 2019 

3 

Εκλογι μελϊν Οικονομικισ 

Επιτροπισ και Επιτροπισ Ποιότθτασ 

Ηωισ 

1 ι 8 επτεμβρίου 2019 μετά τθν εκλογι του Προεδρείου 

ςτθν ίδια ςυνεδρίαςθ 

4 Οριςμόσ Αντιδθμάρχων   

5 Εκτελεςτικι Επιτροπι Μετά τον οριςμό Αντιδθμάρχων 

6 
Απόφαςθ Δθμάρχου 

περί εξουςιοδότθςθσ υπογραφϊν 
  

7 

Διαδικαςία Επιλογισ 

υμπαραςτάτθ του Δθμότθ και τθσ 

Επιχείρθςθσ 

Μζχρι (ενδεικτικά) 

31 Οκτωβρίου 2019 

8 

Μζριμνα για τθ διάκεςθ κατάλλθλα 

εξοπλιςμζνου χϊρου και 

γραμματειακισ υποςτιριξθσ των 

Δθμοτικϊν Παρατάξεων 

  



Δθμοτικζσ παρατάξεισ (2) 
(άρκρο 66) 

Δφο ι περιςςότερεσ δθμοτικζσ παρατάξεισ μποροφν να ςυμπράττουν, εφόςον μια από αυτζσ είναι θ παράταξθ με 
τθν οποία ζχει εκλεγεί ο διμαρχοσ. Σο πρακτικό για τθ ςφμπραξθ υποβάλλεται ςτο προεδρείο του Δ.. 
οποτεδιποτε εντόσ τθσ κθτείασ τθσ δθμοτικισ αρχισ και δεν ανακαλείται, ςυνυπογράφεται δε τουλάχιςτον από τθν 
απόλυτθ πλειοψθφία των μελϊν κάκε παράταξθσ που ςυμπράττει και κατατίκεται ςτον πρόεδρο του δθμοτικοφ 
ςυμβουλίου..  

Εάν δεν ζχει εκλεγεί προεδρείο: το πρακτικό υποβάλλεται ςτον ςφμβουλο του ςυνδυαςμοφ του δθμάρχου που ζχει εκλεγεί με τισ 
περιςςότερεσ ψιφουσ. 

 Θ επικφρωςθ του πρακτικοφ ςυντελείται αμελλθτί από τον πρόεδρο του ςυμβουλίου 

Από τθν κατάκεςθ του πρακτικοφ, οι ςυμπράττουςεσ παρατάξεισ λογίηονται ενιαία παράταξθ, θ 
οποία υπειςζρχεται ςε όλα τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ των ςυμπραττουςϊν 
παρατάξεων και λογίηεται ωσ θ παράταξθ με τθν οποία εξελζγθ ο διμαρχοσ, για τθν εφαρμογι 
των ςχετικϊν διατάξεων 



Ανεξαρτθτοποίθςθ δθμοτικοφ ςυμβοφλου 

 

Καταργείται θ 
δυνατότθτα ζνταξθσ 
ςε άλλθ παράταξθ 
μελϊν του Δ.. που 

ανεξαρτθτοποιικθκαν 
ι διαγράφθκαν από 
τθν παράταξι τουσ. 

Επιπλζον, 
προβλζπεται ότι 

ανεξάρτθτοσ 
δθμοτικόσ ςφμβουλοσ 
μπορεί να οριςκεί ι 

να παραμείνει 
Αντιδιμαρχοσ. Θ 

επανζνταξι του ςτθν 
παράταξθ κακίςταται 

δυνατι  



Εκλογι εκπροςϊπων δθμοτικϊν ςυμβουλίων ςτθ Γενικι υνζλευςθ τθσ Π.Ε.Δ. 

 
Με τθν περίπτ.β' τθσ παρ.11 του 

άρκρου 10 του Ν.4625/2019  
απαλείφεται θ υποχρζωςθ τθσ 

εκλογισ των εκπροςώπων των Δ.Σ. 
ςτθ Γ.Σ. τθσ Π.Ε.Δ. ςτθν πρώτθ ειδικι 
ςυνεδρίαςθ του Δ.Σ. κατά τθν οποία 
γίνεται θ εκλογι του προεδρείου του 
Δ.Σ. και των μελών των επιτροπών. 

Επίκειται ςτο αμζςωσ επόμενο 
χρονικό διάςτθμα θ δθμοςίευςθ του 

τροποποιθμζνου Π.Δ., οπότε και 
ορίηεται νζο χρονικό πλαίςιο 

εκλογισ. 



Ρυκμίςεισ για τθ ςυγκρότθςθ των διοικθτικϊν ςυμβουλίων των νομικϊν προςϊπων 
των Ο.Σ.Α. 

 

Οριςμόσ μελϊν ςτα 
διοικθτικά ςυμβοφλια 

κατά πλειοψθφία από το 
διμαρχο 

• τα 3/5 των μελϊν, ςυμπεριλαμβανομζνου του 
προζδρου του διοικθτικοφ ςυμβουλίου, με τουσ 
αναπλθρωτζσ τουσ, υποδεικνφονται από τον διμαρχο 
και τα 2/5 από τισ λοιπζσ παρατάξεισ. 

Δθμοςίευςθ πράξεων 
οριςμοφ διοίκθςθσ 

δθμοτικϊν ιδρυμάτων 
και ΝΠΔΔ διμων:) 

• για τθ νόμιμθ υπόςταςθ των διοικθτικϊν πράξεων οριςμοφ του 
προζδρου και του αντιπροζδρου των ιδρυμάτων και νομικϊν 
προςϊπων δθμοςίου δικαίου των διμων αρκεί θ ανάρτθςθ τουσ 
ςτο πρόγραμμα Διαφγεια, κατά τον ν. 3861/2010. Αίρεται ζτςι θ 
ανακφψαςα από πράξεισ του Ελεγκτικοφ υνεδρίου επί ελζγχου 
δαπανϊν διχογνωμία ςχετικά με τθν δθμοςίευςθ των πράξεων 
αυτϊν (Ν.4625/2019 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Δθμοτικζσ Αρχζσ – 
Διμαρχοσ – 

Αντιδιμαρχοι- 
Δθμοτικό υμβοφλιο – 

Επιτροπζσ 

Κοινότθτεσ άνω των 
300 κατοίκων – 

Κοινότθτεσ ζωσ και 
300 κατοίκουσ 

Προγραμματικζσ 
υμβάςεισ 

υμμετοχι Διμων ςε 
Προγράμματα 

Διαδθμοτικι 
υνεργαςία 

Νζα πεδία 
αναπτυξιακισ δράςθσ 
Διαδθμοτικι Σεχνικι 

Τπθρεςία  



ΚΑΣΘΓΟΡΛΕ ΔΘΜΩΝ (1) 

Μθτροπολιτικά Κζντρα 

Μεγάλοι Θπειρωτικοί Διμοι και Διμοι Πρωτεφουςεσ Νομϊν 

Μεςαίοι Θπειρωτικοί Διμοι 

Μικροί Θπειρωτικοί και Μικροί Ορεινοί Διμοι 

Μεγάλοι και Μεςαίοι Νθςιωτικοί Διμοι  

Μικροί Νθςιωτικοί Διμοι  



ΚΑΣΘΓΟΡΛΕ ΔΘΜΩΝ (2) 

πλθκυςμό  
ιδιαίτερα 

γεωμορφολογικά 
χαρακτθριςτικά  

βαςικά 
χαρακτθριςτικά 
τθσ οικονομικισ 
δραςτθριότθτασ 
εντόσ των ορίων 

τουσ βακμό 
αςτικοποίθςισ  

ζνταξι τουσ ι μθ 
ςε ευρφτερα 
πολεοδομικά 

ςυγκροτιματα 
μθτροπολιτικοφ 

χαρακτιρα  

κζςθ ςτθ 
διοικθτικι 

διαίρεςθ τθσ 
χϊρασ 

Οι διμοι εντάςςονται ςτισ παραπάνω 
κατθγορίεσ ςφμφωνα με τα εξισ κριτιρια: 



ΔΘΜΟΣΛΚΕ ΑΡΧΕ 

τον Διμαρχο 

τθν Εκτελεςτικι Επιτροπι και  

τθν Επιτροπι Ποιότθτασ Ηωισ,  

τθν Οικονομικι Επιτροπι,  

το Δθμοτικό υμβοφλιο,  

Ο Διμοσ διοικείται από: 



ΔΛΑΡΚΕΛΑ ΔΘΜΟΣΛΚΘ ΠΕΡΛΟΔΟΤ 

Θ κθτεία των δθμοτικϊν αρχϊν, που αναδειχκικαν από τισ 
τελευταίεσ εκλογζσ, διαρκεί 4 ζτθ.  

Θ εγκατάςταςθ των νζων δθμοτικϊν αρχϊν κα γίνει (για τθν 
πρϊτθ εφαρμογι του ΚΛΕΙΘΕΝΘ) τθν 1θ επτεμβρίου 2019 

και θ κθτεία τουσ λιγει τθν 31θ Δεκεμβρίου 2023 και 
λογίηεται πλιρθσ για όλεσ τισ ςυνζπειεσ. 



ΟΡΚΩΜΟΛΑ ΣΩΝ ΔΘΜΟΣΛΚΩΝ ΑΡΧΩΝ 

Θ ορκωμοςία γίνεται ςτο κατάςτθμα του διμου ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ 

Για τθν ορκωμοςία ςυντάςςεται πρακτικό ςε δφο (2) αντίτυπα, από τα οποία 
το ζνα αντίτυπο παραμζνει ςτο διμο και το άλλο αποςτζλλεται ςτον Γενικό 
Γραμματζα τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ  

Κάκε πρακτικό υπογράφεται από το διμαρχο, τουσ ςυμβοφλουσ και τουσ 
τοπικοφσ εκπροςϊπουσ που ορκίςτθκαν 

ε όςεσ περιπτϊςεισ θ ορκωμοςία δεν πραγματοποιθκεί για λόγουσ 
αντικειμενικισ αδυναμίασ, ο διμαρχοσ καλεί τον επιτυχόντα προσ ορκωμοςία 
εντόσ πζντε (5) θμερϊν, αφότου του γνωςτοποιικθκε θ άρςθ των λόγων 



 
 

ΤΣΘΜΑ ΔΛΑΚΤΒΕΡΝΘΘ 
ΔΘΜΑΡΧΟ  

 
 

προαςπίηει τα τοπικά ςυμφζροντα  

κατευκφνει τισ δράςεισ του διμου για τθν υλοποίθςθ 
του ςχεδίου ανάπτυξθσ 

διαςφαλίηει τθν ενότθτα τθσ τοπικισ κοινωνίασ  

αςκεί τα κακικοντα του με γνϊμονα τισ Αρχζσ τθσ 
διαφάνειασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ. 

   ΑΡΜΟΔΛΟΣΘΣΕ (1) 

  

Γενικά  



ΤΣΘΜΑ ΔΛΑΚΤΒΕΡΝΘΘ 
ΔΘΜΑΡΧΟ 

Εκπροςωπεί το διμο ςτα δικαςτιρια και ςε κάκε δθμόςια αρχι 

Εκτελεί τισ αποφάςεισ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου, τθσ οικονομικισ και τθσ επιτροπισ 
ποιότθτασ ηωισ  

Ορίηει τουσ αντιδθμάρχουσ, ςυγκαλεί και προεδρεφει τθσ εκτελεςτικισ επιτροπισ και 
ςυντονίηει τθν υλοποίθςθ των αποφάςεων τθσ. 

Είναι προϊςτάμενοσ των υπθρεςιϊν του διμου 

Αποφαςίηει για τθν ζγκριςθ των δαπανϊν και τθ διάκεςθ όλων των εγγεγραμμζνων ςτον 
προχπολογιςμό πιςτϊςεων, ςυμπεριλαμβανομζνων των πιςτϊςεων που εγγράφονται ςε 
αυτόν με αναμόρφωςθ, με τθν ζκδοςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ 

Τπογράφει τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτει ο διμοσ 

ΑΡΜΟΔΛΟΣΘΣΕ (2)  Ειδικά (Ι) 



ΤΣΘΜΑ ΔΛΑΚΤΒΕΡΝΘΘ 
ΔΘΜΑΡΧΟ 

Εκδίδει τισ άδειεσ που προβλζπονται από τισ διατάξεισ που διζπουν τισ αρμοδιότθτεσ του 
διμου 

Εκδίδει πιςτοποιθτικά προςωπικισ και οικογενειακισ κατάςταςθσ των δθμοτϊν, κακϊσ και 
τισ βεβαιϊςεισ μόνιμθσ κατοικίασ. 

υνιςτά ομάδεσ εργαςίασ και ομάδεσ Διοίκθςθσ ζργου από μζλθ του δθμοτικοφ 
ςυμβουλίου, υπαλλιλουσ του διμου, υπαλλιλουσ του δθμόςιου τομζα ι ιδιϊτεσ για τθ 
μελζτθ και επεξεργαςία κεμάτων του διμου, κακορίηοντασ τον τρόπο οργάνωςθσ και 
λειτουργίασ τουσ 

Μπορεί να ανακζτει, χωρίσ αμοιβι, τθν εποπτεία και το ςυντονιςμό ςυγκεκριμζνων 
δράςεων του διμου ςε μζλθ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου 

ΑΡΜΟΔΛΟΣΘΣΕ (3) 

Ειδικά (ΙΙ) 



ΔΘΜΑΡΧΟ 
 

 
 

Όταν δθμιουργείται άμεςοσ και 
προφανισ κίνδυνοσ ι απειλείται 

άμεςθ ηθμία των δθμοτικϊν 
ςυμφερόντων από τθν αναβολι 

λιψθσ απόφαςθσ, ο διμαρχοσ μπορεί 
να αποφαςίςει για κζματα που 
ανικουν ςτθν αρμοδιότθτα τθσ 

οικονομικισ ι τθσ επιτροπισ 
ποιότθτασ ηωισ 

ε περίπτωςθ όπου τα ιδιωτικά 
ςυμφζροντα του δθμάρχου ι ςυγγενι 
του ζωσ το δεφτερο βακμό εξ αίματοσ 

ι εξ αγχιςτείασ ςυγκροφονται με τα 
ςυμφζροντα του διμου, ο διμαρχοσ 

υποχρεοφται να απζχει και τα 
αντίςτοιχα κακικοντα αςκεί 

αντιδιμαρχοσ ι ςφμβουλοσ του 
επιτυχόντοσ ςυνδυαςμοφ που ορίηεται 

από το δθμοτικό ςυμβοφλιο 

τισ περιπτϊςεισ που ο 
διμαρχοσ εκτελεί αποφάςεισ 

του Δθμοτικοφ υμβουλίου δεν 
υπζχει αςτικι, ποινικι και 

πεικαρχικι ευκφνθ, εφόςον 
αυτζσ δεν ζχουν ακυρωκεί, 

ανακλθκεί ι αναςταλεί. 

Ο διμαρχοσ δεν κεωρείται 
υπόλογοσ και ςε βάροσ του 

επιτρζπεται καταλογιςμόσ μόνο 
για δόλο ι βαριά αμζλεια. 

Σα ανωτζρω ιςχφουν και για 
τουσ αντιδθμάρχουσ όταν ςε 
αυτοφσ ανατίκεται θ άςκθςθ 
αρμοδιοτιτων του δθμάρχου. 



ΤΣΘΜΑ ΔΛΑΚΤΒΕΡΝΘΘ 
ΑΝΣΛΔΘΜΑΡΧΟΛ 

τθν ευκφνθ τθσ 
λειτουργίασ των 

δθμοτικϊν 
υπθρεςιϊν που 

είναι 
εγκατεςτθμζνεσ 

ςτθ δθμοτικι 
ενότθτα. 

τθν 
παρακολοφκθςθ 
τθσ εξζλιξθσ των 
ζργων και των 
εργαςιϊν που 

εκτελοφνται ςτθ 
δθμοτικι 
ενότθτα. 

τθ μζριμνα για 
τθ διατιρθςθ 

του εξοπλιςμοφ 
ςε κατάςταςθ 

καλισ 
λειτουργίασ. 

τθν υπογραφι, 
με 

εξουςιοδότθςθ 
του δθμάρχου, 
βεβαιϊςεων, 

πιςτοποιθτικϊν 
και λοιπϊν 
διοικθτικϊν 
εγγράφων 

τθ ςυνεργαςία 
με τουσ 

προζδρουσ των 
κοινοτιτων για 

τθν επίλυςθ 
προβλθμάτων  

ΑΡΜΟΔΛΟΣΘΣΕ  
 

Ο διμαρχοσ μεταβιβάηει ςτουσ αντιδθμάρχουσ τθν άςκθςθ αρμοδιοτιτων κακ` φλθν  

και κατά τόπο. Οι κατά τόπο αρμοδιότθτεσ - ιδίωσ - αφοροφν 

 



ΤΣΘΜΑ ΔΛΑΚΤΒΕΡΝΘΘ 
ΑΝΣΛΔΘΜΑΡΧΟΛ 

Ο αρικμόσ των αντιδθμάρχων ορίηεται από 2  για διμουσ με πλθκυςμό 
ζωσ 5.000 κατοίκουσ ζωσ 8 για διμουσ από 100.001 κατοίκουσ 
(προβλζπεται προςαφξθςθ του αρικμοφ τουσ ςε ειδικζσ περιπτώςεισ).  

Η κθτεία των αντιδθμάρχων δεν μπορεί να είναι μικρότερθ του ενόσ 
ζτουσ. Ανάκλθςθ του αντιδθμάρχου, μετά τθν πάροδο 6 μθνϊν από 
οριςμό του,  είναι δυνατι με ειδικϊσ αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του 
δθμάρχου. 

Η απόφαςθ του δθμάρχου με τθν οποία ορίηονται οι αντιδιμαρχοι και 
τουσ μεταβιβάηονται αρμοδιότθτεσ δθμοςιεφεται ςε μία θμεριςια ι ςε 
μία εβδομαδιαία εφθμερίδα τθσ πρωτεφουςασ του νομοφ και αναρτάται 
και ςτθν ιςτοςελίδα του διμου. 

ΠΡΟΟΧΘ! Ν.4625/2019 : Αν ο αντιδιμαρχοσ ανεξαρτθτοποιθκεί ι 
διαγραφεί κατά τθν διάρκεια τθσ κθτείασ του παραμζνει αντιδιμαρχοσ 

ΝΕΑ ΡΤΚΜΛΘ: Αντιδιμαρχοσ μπορεί να οριςτεί ςφμβουλοσ διαφορετικισ 
δθμοτικισ παράταξθσ από αυτι του δθμάρχου, μόνο εφόςον ο οριςμόσ 
εγκρικεί από τθν πλειοψθφία των ςυμβοφλων τθσ παράταξθσ ςτθν οποία 
ανικει ο ςφμβουλοσ αυτόσ. Θ ζγκριςθ αυτι δεν ανακαλείται 



ΕΚΣΕΛΕΣΛΚΘ ΕΠΛΣΡΟΠΘ 

ε όλουσ τουσ διμουσ (με περιςςότερουσ 
από ζναν αντιδιμαρχο). υλλογικό ςυντονιςτικό και εκτελεςτικό 

όργανο του διμου και παρακολουκεί τθν 
εφαρμογι τθσ δθμοτικισ πολιτικισ ςε 

όλουσ τουσ τομείσ κακϊσ και τθν εφαρμογι 
του επιχειρθςιακοφ ςχεδίου του διμου. Πρόεδροσ τθσ ο διμαρχοσ. 

Καλοφνται υποχρεωτικϊσ : 

οι πρόεδροι των κοινοτιτων, όταν 
ςυηθτοφνται κζματα που αφοροφν 

ειδικϊσ τθν κοινότθτά τουσ,  

οι πρόεδροι των νομικϊν προςϊπων 
του διμου και άλλοι υπθρεςιακοί 
παράγοντεσ, όποτε τοφτο κρίνεται 

αναγκαίο. 

Σθροφνται ζγγραφα πρακτικά 



ΕΚΣΕΛΕΣΛΚΘ ΕΠΛΣΡΟΠΘ - ΑΡΜΟΔΛΟΣΘΣΕ 

Παρακολουκεί τθν εκτζλεςθ των 
αποφάςεων του δθμοτικοφ 

ςυμβουλίου. 

υντονίηει τθν κατάρτιςθ και 
παρακολουκεί τθν εκτζλεςθ του 
επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ 

Καταρτίηει και ειςθγείται ςτο 
δθμοτικό ςυμβοφλιο το τεχνικό 

πρόγραμμα του διμου και ζχει τθν 
ευκφνθ τθσ υλοποίθςθσ του. 

υγκεντρϊνει και αξιολογεί τισ 
προτάςεισ των υπθρεςιϊν του διμου 

ςτο πλαίςιο τθσ προετοιμαςίασ για τθν 
κατάρτιςθ του προχπολογιςμοφ και 

ειςθγείται το προςχζδιο του 
προχπολογιςμοφ και το ετιςιο 
πρόγραμμα δράςθσ προσ τθν 

Οικονομικι Επιτροπι. 

Ζχει τθν ευκφνθ για τθν πιςτι 
εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ. 

Ειςθγείται ςτο δθμοτικό ςυμβοφλιο 
τα ςχζδια: ί) Οργανιςμοφ 
Εςωτερικισ Τπθρεςίασ, ιι) 
Κανονιςμοφ μζτρθςθσ και 

αξιολόγθςθσ τθσ απόδοςθσ των 
δθμοτικϊν υπθρεςιϊν κατά τθν 

ιςχφουςα νομοκεςία. 



ΔΘΜΟΣΛΚΟ ΤΜΒΟΤΛΛΟ (1) 

ΠΡΟΕΔΡΕΛΟ - ΤΝΚΕΘ 

2ετισ κθτεία 

 

 

Πρόεδροσ: 

 από τθν 
παράταξθ του 

Δθμάρχου (είτε 
αναδείχκθκε 
πρϊτθ είτε 
δεφτερθ ςε 

εκλογικι 
δφναμθ). 

Αντιπρόεδροσ: 
από τθν 

παράταξθ που 
αναδείχκθκε  

δεφτερθ ι 
πρϊτθ ςε 
εκλογικι 

δφναμθ αλλά 
δεν ανζδειξε 
τον διμαρχο 

Γραμματζασ: από τθν 
τρίτθ ςε εκλογικι δφναμθ 
παράταξθ (ςε περίπτωςθ 

που δεν υπάρχει, 
γραμματζασ ορίηεται  
ςφμβουλοσ από τθν 

παράταξθ του Δθμάρχου) 



ΕΚΛΟΓΘ ΠΡΟΕΔΡΕΛΟΤ 

ΧΩΡΛΣΑ ΓΛΑ ΚΑΚΕ ΑΞΛΩΜΑ – ΜΕ ΜΤΣΛΚΘ ΨΘΦΟΦΟΡΛΑ/ΑΝΑ 
ΠΑΡΑΣΑΞΘΘ 

ΠΡΩΣΑ ΟΛ ΤΜΒΟΤΛΟΛ ΣΘ ΠΑΡΑΣΑΞΘ ΣΟΤ ΔΘΜΑΡΧΟΤ ΕΚΛΕΓΟΤΝ 
ΣΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ 

ΣΘ ΤΝΕΧΕΛΑ ΟΛ ΤΜΒΟΤΛΟΛ ΣΘ ΑΛΛΘ ΠΑΡΑΣΑΞΘ ΕΚΛΕΓΟΤΝ ΣΟΝ 
ΑΝΣΛΠΡΟΕΔΡΟ 

ΣΕΛΟ ΟΛ ΤΜΒΟΤΛΟΛ ΣΘ ΠΑΡΑΣΑΞΘ ΣΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

τθν περίπτωςθ ενόσ μόνο υποψθφίου για κάποιο από τα αξιϊματα 
αυτόσ είναι ο υποψιφιοσ που προτείνεται από τθν παράταξθ 

ΠΡΟΟΧΘ!   

ΑΝ ΔΕΝ ΤΠΑΡΞΕΛ ΤΠΟΨΘΦΛΟΣΘΣΑ ΑΠΟ ΣΘΝ ΑΝΣΛΣΟΛΧΘ ΠΑΡΑΣΑΞΘ 
ΣΟΣΕ ΕΚΛΕΓΕΣΑΛ ΑΠΟ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΩΝ ΔΘΜΟΣΛΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ 



ΕΚΛΟΓΘ ΠΡΟΕΔΡΕΛΟΤ (2) 

Σο Δ επικυρϊνει με απόφαςθ του και κατόπιν ψθφοφορίασ τθν εκλογι των ωσ άνω 
υποδειχκζντων για κάκε αξίωμα 

Επικφρωςθ εκλογισ προεδρείου:  

τα πρακτικά τθσ εκλογισ διαβιβάηονται, εντόσ 5 θμερϊν από τθ διενζργεια τθσ εκλογισ, ςτον 
Επόπτθ (υντονιςτι) Ο.Σ.Α. 

Παραίτθςθ από τα άνω αξιϊματα:  

Τποβάλλεται ςτο δθμοτικό ςυμβοφλιο 

Γίνεται οριςτικι αφότου πλθρωκεί θ αντίςτοιχθ κζςθ. 

Ο παραιτοφμενοσ παραμζνει ςφμβουλοσ 

Σο Δ, με τθν ίδια διαδικαςία, προβαίνει ςτθν εκλογι νζου 



ΔΘΜΟΣΛΚΟ ΤΜΒΟΤΛΛΟ  - ΑΡΜΟΔΛΟΣΘΣΕ 
 
 

Σεκμιριο Αρμοδιότθτασ 

Σο δθμοτικό ςυμβοφλιο αποφαςίηει για 
όλα τα κζματα που αφοροφν το διμο, 
εκτόσ από εκείνα που ανικουν εκ του 

νόμου ςτθν αρμοδιότθτα του δθμάρχου ι 
άλλου οργάνου του διμου ι το ίδιο το 
δθμοτικό ςυμβοφλιο μεταβίβαςε ςε 

επιτροπι του.  

 

Ορίηει τουσ φόρουσ, τα τζλθ, 
τα δικαιϊματα και τισ 

ειςφορζσ. 

Καταρτίηει, με τθν απόλυτθ 
πλειοψθφία του ςυνόλου των 

μελϊν του, τον κανονιςμό 
λειτουργίασ του, βάςει 

πρότυπου κανονιςμοφ (ΤΑ 
ΤΠΕ - ΓΝΩΜΘ ΚΕΔΕ – ΦΕΚ). 

Αν δεν κεςπιςκεί κανονιςμόσ 
λειτουργίασ από το δθμοτικό 
ςυμβοφλιο, τότε ιςχφει ο εν 
λόγω πρότυποσ κανονιςμόσ. 

Σο δθμοτικό ςυμβοφλιο 
μπορεί με απόφαςι του να 

μεταβιβάηει ςτθν οικονομικι 
επιτροπι και ςτθν επιτροπι 

ποιότθτασ ηωισ αρμοδιότθτζσ 
του ςχετικζσ με το 
αντικείμενό τουσ. 



Κατά το άρκρο 11 Ν.4623/2019,ΦΕΚ 
Α 134/9.8.2019 

 
"Ο κατά τθν παράγραφο 3 του άρκρου 65 του ν. 3852/2010 οριςμόσ 

φόρων, τελϊν, δικαιωμάτων και ειςφορϊν πραγματοποιείται ςφμφωνα 
με το ςχζδιο τθσ οικονομικισ επιτροπισ και τισ τυχόν εναλλακτικζσ 
προτάςεισ που ςυντάςςονται και κατατίκενται από τουσ επικεφαλισ 
των παρατάξεων.  

Οι τυχόν εναλλακτικζσ προτάςεισ ςυνοδεφονται από ειςιγθςθ τθσ 
οικονομικισ υπθρεςίασ.  

Ωσ εγκεκριμζνθ κεωρείται θ πρόταςθ που ςυγκεντρϊνει τθν απόλυτθ 
πλειοψθφία των παρόντων μελϊν του δθμοτικοφ ςυμβουλίου.  

Αν καμία πρόταςθ δεν ςυγκεντρϊςει τθν απόλυτθ πλειοψθφία των 
παρόντων μελϊν του ςυμβουλίου, θ ψθφοφορία επαναλαμβάνεται 
μεταξφ των δφο πρϊτων ςε ψιφουσ προτάςεων και κεωρείται 
εγκεκριμζνθ θ πρόταςθ που λαμβάνει τισ περιςςότερεσ ψιφουσ επί των 
παρόντων". 
 



ΔΘΜΟΣΛΚΕ ΠΑΡΑΣΑΞΕΛ 

Επικεφαλισ τθσ δθμοτικισ παράταξθσ είναι ο ςφμβουλοσ που ιταν 
υποψιφιοσ διμαρχοσ  

Ανεξαρτθτοποίθςθ δθμοτικοφ ςυμβοφλου: με γραπτι διλωςι του προσ 
το προεδρείο  

Διαγραφι δθμοτικοφ ςυμβοφλου: Εάν θ δθμοτικι παράταξθ ζχει 
τουλάχιςτον 3 μζλθ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ και με πλειοψθφία των 
2/3 αυτϊν . 

ΤΜΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΑΞΕΩΝ (Ν.4623/19): 

Δφο ι περιςςότερεσ μποροφν να ςυμπράττον εφόςον μία από αυτζσ 
είναι θ παράταξθ με τθν οποία ζχει εκλεγεί ο διμαρχοσ. 

Απαιτείται: πρακτικό, υπογεγραμμζνο από τθν απόλυτθ πλειοψθφία 
των μελϊν κάκε παράταξθσ που ςυμπράττει. Τποβάλλεται ςτο 
προεδρείο οποτεδιποτε εντόσ τθσ κθτείασ και δεν ανακαλείται. 

Από τθ ςτιγμι εκείνθ οι παρατάξεισ λογίηονται ωσ μια παράταξθ – αυτι 
του δθμάρχου.   



ΔΘΜΟΣΛΚΕ ΠΑΡΑΣΑΞΕΛ 

Μζλοσ που ανεξαρτθτοποιικθκε ι διαγράφθκε από τθν 
παράταξι του, δεν μπορεί να εξακολουκιςει να είναι μζλοσ του 
προεδρείου του Δ.. ι τθσ Ο.Ε. ι τθσ ΕΠΗ, όπου ζχει εκλεγεί ωσ 
μζλοσ τθσ παράταξθσ από τθν οποία ζφυγε και δεν μπορεί να 
ενταχκεί ςε άλλθ παράταξθ (Ν.4623/19).  

Είναι δυνατι θ επανζνταξι του ςτθν παράταξθ από τθν οποία 
ανεξαρτθτοποιικθκε ι διαγράφθκε, εφόςον γίνει δεκτό από τα 
2/3 των μελϊν (ι από όλα τα μζλθ, προκειμζνου για 
παρατάξεισ με 3 μζλθ) 

Ανεξάρτθτοσ δθμοτικόσ ςφμβουλοσ μπορεί να  οριςκεί ι να 
παραμείνει Αντιδιμαρχοσ 



ΔΘΜΟΣΛΚΟ ΤΜΒΟΤΛΛΟ - ΤΓΚΛΘΘ – ΛΘΨΘ ΑΠΟΦΑΕΩΝ 
 

ΣΟΠΟ: ςτθν ζδρα και ςτο 
κατάςτθμα του Διμου ι ςε 
οποιαδιποτε κοινότθτα του 

διμου, φςτερα από 
απόφαςθ τθσ απόλυτθσ 

πλειοψθφίασ του ςυνόλου 
των μελϊν του 

Υςτερα από πρόςκλθςθ του 
προζδρου τουλάχιςτον μία 

φορά το μινα 



ΔΘΜΟΣΛΚΟ ΤΜΒΟΤΛΛΟ - ΤΓΚΛΘΘ – ΛΘΨΘ ΑΠΟΦΑΕΩΝ 

Οι ςυνεδριάςεισ είναι δθμόςιεσ, εκτόσ αν λθφκεί απόφαςθ με πλειοψθφία 
των 3/5 του ςυνολικοφ αρικμοφ των μελϊν του, θ οποία αιτιολογείται ειδικά 

και απαγγζλλεται ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ, ότι θ ςυνεδρίαςθ πρζπει να 
διεξαχκεί κεκλειςμζνων των κυρϊν. 

Ο πρόεδροσ καλεί επίςθσ ςε ςυνεδρίαςθ το Δ.. με γραπτι πρόςκλθςθ και: 

- όποτε το ηθτιςει ο διμαρχοσ ι θ οικονομικι ι θ επιτροπι ποιότθτασ ηωισ ι  

- το 1/3 τουλάχιςτον του ςυνολικοφ αρικμοφ των μελϊν του ςυμβουλίου (ςτθν 
περίπτωςθ αυτι απαιτείται γραπτι αίτθςθ). Αν το ςυμβοφλιο δεν προςκλθκεί 
το αργότερο μζχρι τθν ζκτθ θμζρα από τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ, ςυνζρχεται 

φςτερα από πρόςκλθςθ εκείνων που υπζβαλαν τθν αίτθςθ και αποφαςίηει για 
τα κζματα, για τα οποία είχε ηθτθκεί θ ςφγκλθςι του. 

Αν ο πρόεδροσ παραλείψει αδικαιολόγθτα δφο ςυνεχείσ φορζσ να καλζςει το 
ςυμβοφλιο, μπορεί να τεκεί ςε αργία και ςε περίπτωςθ υποτροπισ μπορεί να 

κθρυχκεί ζκπτωτοσ από το αξίωμα του προζδρου με απόφαςθ του Επόπτθ 
Ο.Σ.Α. 

ΚΑΝΟΝΛΜΟ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ - ΒΑΛΚΕ ΑΡΧΕ 



• Προςκαλείται ο διμαρχοσ, αλλιϊσ θ 
ςυνεδρίαςθ είναι άκυρθ 

• Μετζχει ςτισ ςυηθτιςεισ του ςυμβουλίου 
χωρίσ ψιφο 

• Ζχει το δικαίωμα να εκφράηει τισ απόψεισ 
του κατά προτεραιότθτα 

• τθν περίπτωςθ αναπλιρωςθσ του 
Δθμάρχου ο αναπλθρωτισ δεν ςτερείται του 
δικαιϊματοσ τθσ ψιφου κατά τθ λιψθ 
αποφάςεων από το ςυμβοφλιο 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΣΟ Δ..:  

 

• Όταν ςυηθτοφνται κζματα που αφοροφν 
τθν κοινότθτα 

• μετζχουν ςτθ ςυηιτθςθ με δικαίωμα 
ψιφου. 

ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ 
ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΣΙ 

ΤΝΕΔΡΙΑΕΙ ΣΟΤ Δ..: 



Λιψθ αποφάςεων από τα ςυλλογικά όργανα του διμου (δθμοτικό 
ςυμβοφλιο, οικονομικι επιτροπι, επιτροπι ποιότθτασ ηωισ) 

Άρνθςθ ψιφου  ι  λευκι 
ψιφοσ : 

παρόν ςτθ ςυνεδρίαςθ μόνο ωσ 
προσ τθν φπαρξθ απαρτίασ.  

Με τον τρόπο αυτό, δεδομζνθσ 
τθσ αναλογικισ ςυγκρότθςθσ 

των ςυλλογικϊν οργάνων, 
διευκολφνεται θ λιψθ 

αποφάςεων & αποτρζπεται θ 
δθμιουργία κεςμικϊν 

αδιεξόδων. 

Ελάχιςτθ 
απαιτοφμενθ 

απαρτία: 

Σα παρόντα μζλθ 
(του Δ.. , τθσ Ο.Ε.  & 
τθσ ΕΠΗ)  πρζπει να 
είναι περιςςότερα 

από τα απόντα. 
 

Πλαςματικι απαρτία: 

λαμβάνεται ςτθν αρχι τθσ 
ςυνεδρίαςθσ & κεωρείται ότι 
ςυντρζχει για όλα τα κζματα 
τθσ Θ/Δ, ακόμα & αν κατά τθ 
διάρκειά τθσ αποχωριςουν 
μζλθ & τα εναπομείναντα 

υπολείπονται του αρικμοφ που 
χρειάηεται για το ςχθματιςμό 
τθσ ελάχιςτθσ απαιτοφμενθσ 

απαρτίασ 



ΤΠΟΧΡΕΩΕΛ ΣΩΝ ΔΘΜΟΣΛΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ 

 
να μετζχουν ςε όλεσ τισ 

ςυνεδριάςεισ του δθμοτικοφ 
ςυμβουλίου και των επιτροπϊν 
του, ςτισ οποίεσ ζχουν εκλεγεί 

να εκτελοφν με επιμζλεια τα 
κακικοντα τουσ και κάκε εργαςία 

που τουσ ανακζτει νόμιμα το 
ςυμβοφλιο. 

Αδικαιολόγθτθ απουςία 
ςυμβοφλου ςε 3 ςυνεχείσ 
ςυνεδριάςεισ: δυνατότθτα 

επιβολισ πεικαρχικισ ποινισ τθσ 
αργίασ και ςε υποτροπι 

δυνατότθτα επιβολισ πεικαρχικισ 
ποινισ τθσ ζκπτωςθσ.  

Μθ εκτζλεςθ υποχρεϊςεων για 
διάςτθμα άνω των 30 θμερϊν, 

απαιτείται ςφμφωνθ γνϊμθ του 
Δ.. 

Μθ εκτζλεςθ υποχρεϊςεων για 
διάςτθμα άνω των 3 ςυνεχϊν 

μθνϊν, χωρίσ τθν άδεια του Δ, 
δυνατότθτα επιβολισ αργίασ ι 

ζκπτωςθσ με απόφαςθ του 
Ελεγκτι Νομιμότθτασ. 

Ο πρόεδροσ του Δ υποχρεοφται 
να ενθμερϊνει γραπτϊσ τον 

Ελεγκτι Νομιμότθτασ για τισ άνω 
περιπτϊςεισ – άλλωσ αποτελεί 

ςοβαρι παράβαςθ κακικοντοσ. 



 
 

ΤΠΟΒΟΛΘ ΔΘΛΩΕΩΝ ΠΕΡΛΟΤΛΑΚΘ ΚΑΣΑΣΑΘ ΑΛΡΕΣΩΝ(1) 
 (άρκρο 61 παρ. 4 του Ν.3852/2010) 

 
 

Ο Διμαρχοσ, ο αντιδιμαρχοσ & τα μζλθ τθσ 
οικονομικισ επιτροπισ & τθσ επιτροπισ 
ποιότθτασ ηωισ είναι υποχρεωμζνοι να 
υποβάλλουν τθν ετιςια διλωςθ για τθν 

περιουςιακι τουσ κατάςταςθ ςφμφωνα με 
τθν ιςχφουςα νομοκεςία & να τθ 

δθμοςιοποιοφν με ανάρτθςθ ςτθν 
ιςτοςελίδα του διμου.  

Οι Δθλϊςεισ Περιουςιακισ Κατάςταςθσ, 
που υποβάλλονται ςτθ Γ' Μονάδα τθσ 

Αρχισ ΔΕΝ αναρτϊνται ςτο διαδίκτυο εκ 
μζρουσ τθσ Αρχισ.  

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-61-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%87%CF%81%CE%B5%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AC/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-61-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%87%CF%81%CE%B5%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AC/


ΤΠΟΒΟΛΘ ΔΘΛΩΕΩΝ ΠΕΡΛΟΤΛΑΚΘ ΚΑΣΑΣΑΘ ΑΛΡΕΣΩΝ (2) 

 

όςοι εκλζγονται για πρϊτθ 
φορά υποχρεοφνται να 

υποβάλλουν αρχικι 
διλωςθ εντόσ 90 θμερϊν 

από τθν απόκτθςθ τθσ 
ιδιότθτάσ τουσ, 

όςοι επανεκλζγονται με τθν ίδια 
ιδιότθτα ι και με διαφορετικι 

ιδιότθτα με υποχρζωςθ υποβολισ 
διλωςθσ περιουςιακισ κατάςταςθσ 

ςτο ίδιο όργανο ελζγχου, 
εξακολουκοφν να 

υποβάλλουν ετιςια διλωςθ κατά 
τθν ιςχφουςα νομοκεςία, 

όςοι επανεκλζγονται αλλά 
με ιδιότθτα θ οποία ελζγχεται 

από διαφορετικό όργανο 
ελζγχου από το οποίο υπζβαλαν 
διλωςθ μζχρι τϊρα, οφείλουν να 

υποβάλλουν αρχικι διλωςθ 
εντόσ 90 θμερϊν για τθ νζα τουσ 
ιδιότθτα αλλά και ετιςια διλωςθ 

για αυτιν που απϊλεςαν,  

υποχρζωςθ υποβολισ ετιςιασ 
διλωςθσ περιουςιακισ 

κατάςταςθσ για τουσ υπόχρεουσ 
που δεν επανεκλζγθςαν 

υφίςταται και για το επόμενο 
ζτοσ από τθ λιξθ τθσ 

κθτείασ τουσ.  

Προκειμζνου για 
τουσ Δθμάρχουσ οι οποίοι δεν 
επανεκλζγθςαν θ υποχρζωςθ 

υφίςταται για 3 ζτθ μετά τθ λιξθ 
τθσ κθτείασ τουσ. 



ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ ΕΠΛΣΡΟΠΘ (1) 

ΔΘΜΑΡΧΟ (Ι ΑΝΑΠΛΘΡΩΣΘ ΣΟΤ)  

2 ΑΝΣΛΔΘΜΑΡΧΟΛ ΟΡΛΗΟΜΕΝΟΛ ΑΠΟ 
ΔΘΜΑΡΧΟ  

6 ΕΩ 10 ΔΘΜ ΤΜΒΟΤΛΟΛ  (ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ 
ΑΡΛΚΜΟ ΜΕΛΩΝ Δ..) 

Θ πλειοψθφία προζρχεται από τθν 
παράταξθ του Δθμάρχου 

ΤΝΚΕΘ   
 



Αρμοδιότθτεσ οικονομικισ επιτροπισ διμων 
Θ οικονομικι επιτροπι είναι ςυλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον ζλεγχο και τθν παρακολοφκθςθ τθσ οικονομικισ λειτουργίασ 

του διμου. Ειδικότερα, ζχει τισ ακόλουκεσ αποφαςιςτικζσ, ελεγκτικζσ και γνωμοδοτικζσ αρμοδιότθτεσ: 
 

Οι οικονομικζσ επιτροπζσ, αντί των 
δθμοτικϊν ςυμβουλίων, κα είναι 

αρμόδιεσ να εξειδικεφουν, πριν τθν 
απόφαςθ Δθμάρχου, εγγεγραμμζνεσ 

ςτον προχπολογιςμό πιςτϊςεισ για το 
μζροσ ι το ςφνολο των δαπανϊν (με 

Ν.4625/2019). 

Θ οικονομικι επιτροπι και θ επιτροπι ποιότθτασ ηωισ 
αποτελοφνται από τον Διμαρχο ι τον οριηόμενο από 

αυτόν αντιδιμαρχο ωσ πρόεδρο, από 2 ακόμθ 
αντιδθμάρχουσ ωσ μζλθ οριηόμενα από τον διμαρχο.  

Θ πλειοψθφία των μελϊν τθσ Ο.Ε. προζρχεται από 
τθν παράταξθ του Δθμάρχου . 

Θ κθτεία τθσ οικονομικισ επιτροπισ και τθσ 
επιτροπισ ποιότθτασ ηωισ είναι διετισ. Σο 
δθμοτικό ςυμβοφλιο, μετά τθν εκλογι του 

και κατά τθ διάρκεια τθσ ίδιασ 
ςυνεδρίαςθσ, εκλζγει μεταξφ των μελϊν 
του με μυςτικι ψθφοφορία τα μζλθ τθσ 

οικονομικισ επιτροπισ και τθσ επιτροπισ 
ποιότθτασ ηωισ. 

«Κατά τισ ςυνεδριάςεισ των επιτροπϊν 
δφναται να παρίςταται χωρίσ δικαίωμα ψιφου 

ζνασ δθμοτικόσ ςφμβουλοσ από κάκε 
παράταξθ που δεν εξζλεξε μζλοσ ςε αυτζσ κατά 

το άρκρο 74.» 



Αρμοδιότθτεσ ζωσ Ν.4623/2019 (Πθγι: ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ) Αρμοδιότθτεσ από Ν.4623/2019 

α) ςυντάςςει τον προχπολογιςμό του διμου, 
α) υντάςςει και ειςθγείται το ςχζδιο του προχπολογιςμοφ. 

  

β) ελζγχει τθν υλοποίθςθ του προχπολογιςμοφ και 

υποβάλλει ανά τρίμθνο ζκκεςθ προσ το δθμοτικό 

ςυμβοφλιο, ςτθν οποία παρουςιάηεται θ κατάςταςθ 

των εςόδων και εξόδων του διμου. Θ ζκκεςθ αυτι 

ςτθν οποία καταχωροφνται και τυχόν παρατθριςεισ 

τθσ μειοψθφίασ, δθμοςιεφεται υποχρεωτικά ςτθν 

ιςτοςελίδα του διμου, 

β) Ελζγχει τθν πρόοδο υλοποίθςθσ του προχπολογιςμοφ και υποβάλλει ανά 

τρίμθνο ζκκεςθ προσ το δθμοτικό ςυμβοφλιο, ςτθν οποία παρουςιάηεται θ 

κατάςταςθ των εςόδων και εξόδων του διμου. Θ ζκκεςθ αυτι ςτθν οποία 

καταχωροφνται και τυχόν παρατθριςεισ τθσ μειοψθφίασ, δθμοςιεφεται 

υποχρεωτικά ςτθν ιςτοςελίδα του διμου. 

  

γ) προελζγχει τον απολογιςμό, 

  
γ) Προελζγχει τον απολογιςμό. 

δ1) Αποφαςίηει αιτιολογθμζνα για τισ περιπτϊςεισ 

απευκείασ ανάκεςθσ προμθκειϊν, παροχισ 

υπθρεςιϊν, εκπόνθςθσ μελετϊν και εκτζλεςθσ ζργων 

ςε εξαιρετικά επείγουςεσ περιπτϊςεισ. 

  

Δεν προβλζπεται (βλ. νζα αρμοδιότθτα Ο.Ε να λειτουργεί ωσ ανακζτουςα αρχι) 

δ2) Αποφαςίηει αιτιολογθμζνα τροποποίθςθ άπαξ ζωσ 

πζντε τοισ εκατό (5%) του φυςικοφ ι οικονομικοφ 

αντικειμζνου, ςυμβάςεων ποςοφ ζωσ εκατόν είκοςι 

χιλιάδων (120.000) ευρϊ, πλζον Φ.Π.Α. ςφμφωνα με 

τθν ιςχφουςα νομοκεςία. τισ ςυμβάςεισ του 

προθγοφμενου εδαφίου εγκρίνει το πρωτόκολλο 

παραλαβισ με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ. 

  

θ) Αποφαςίηει αιτιολογθμζνα τροποποίθςθ άπαξ ζωσ πζντε τοισ εκατό (5%) του 

φυςικοφ ι οικονομικοφ αντικειμζνου ςυμβάςεων *παραλείπεται το «ποςοφ 

ζωσ εκατόν είκοςι χιλιάδων (120.000) ευρϊ, πλζον Φ.Π.Α.» ] ςτθ βάςθ τθσ 

ιςχφουςασ νομοκεςίασ. τισ ςυμβάςεισ του προθγοφμενου εδαφίου εγκρίνει το 

πρωτόκολλο παραλαβισ με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ. 



ε) ….. καταρτίηει τουσ όρουσ, ςυντάςςει τθ διακιρυξθ, 

διεξάγει και κατακυρϊνει όλεσ τισ δθμοπραςίεσ 

ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. Για τθ διεξαγωγι 

των δθμοπραςιϊν και τθν αξιολόγθςθ των 

προςφορϊν μπορεί να ςυγκροτεί επιτροπζσ, από μζλθ 

τθσ, δθμοτικοφσ ι δθμόςιουσ υπαλλιλουσ ι ειδικοφσ 

επιςτιμονεσ 

κ) Αποφαςίηει τθν κατάρτιςθ των όρων, τθ ςφνταξθ των διακθρφξεων, τθ 

διεξαγωγι και κατακφρωςθ κάκε μορφισ δθμοπραςιϊν και διαγωνιςμϊν, για 

ζργα, μελζτεσ, προμικειεσ και υπθρεςίεσ, κακϊσ και τθ ςυγκρότθςθ των ειδικϊν 

επιτροπϊν διεξαγωγισ και αξιολόγθςθσ από μζλθ τθσ ι ειδικοφσ επιςτιμονεσ, 

υπαλλιλουσ του διμου ι δθμόςιουσ υπαλλιλουσ. 

ςτ) μελετά τθν ανάγκθ ςυνάψεωσ δανείων, καταρτίηει 

τουσ όρουσ τουσ και ειςθγείται ςχετικά ςτο δθμοτικό 

ςυμβοφλιο, 

ια) Μελετά τθν ανάγκθ ςφναψθσ δανείων, τον κακοριςμό των όρων τουσ και τθν 

υποβολι τθσ ςχετικισ ειςιγθςθσ ςτο Δθμοτικό υμβοφλιο 

θ) αποφαςίηει για τθν αποδοχι κλθρονομιϊν, 

κλθροδοςιϊν και δωρεϊν, 

  

κα) αποφαςίηει για τθν αποδοχι κλθρονομιϊν, κλθροδοςιϊν και δωρεϊν 

κ) ειςθγείται ςτο δθμοτικό ςυμβοφλιο ετιςιο ςχζδιο 

διαχείριςθσ και αξιοποίθςθσ τθσ περιουςίασ του 

διμου. Παρακολουκεί τθν υλοποίθςθ του εν λόγω 

ςχεδίου και ενθμερϊνει το δθμοτικό ςυμβοφλιο, 

  

η) Ειςθγείται ςτο Δθμοτικό υμβοφλιο το πολυετζσ ςχζδιο διαχείριςθσ τθσ 

ακίνθτθσ περιουςίασ του Διμου και ζχει τθν ευκφνθ τθσ υλοποίθςισ του. 



ι) αποφαςίηει για ηθτιματα διαφάνειασ και θλεκτρονικισ 

διακυβζρνθςθσ, 

  

ιε) Ειςθγείται για ηθτιματα διαφάνειασ και θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ. 

ια) ειςθγείται ςτο δθμοτικό ςυμβοφλιο τα ςχζδια 

κανονιςτικϊν αποφάςεων του διμου, με τθν επιφφλαξθ 

των διατάξεων του άρκρου 73 παρ.1B v) και παρακολουκεί 

τθν υλοποίθςι τουσ, 

  

ιςτ) Ειςθγείται ςτο δθμοτικό ςυμβοφλιο τα ςχζδια κανονιςτικϊν αποφάςεων του 

διμου, με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων του άρκρου 73 παρ. 1Bv) και παρακολουκεί 

τθν υλοποίθςι τουσ. 

ιβ) αποφαςίηει για τθν υποβολι προςφυγϊν ςτισ 

διοικθτικζσ αρχζσ, 

  

ιη) Αποφαςίηει για τθν υποβολι προςφυγϊν ςτισ διοικθτικζσ αρχζσ. 

ιγ) αποφαςίηει για τθν άςκθςθ ι μθ όλων των ζνδικων 

βοθκθμάτων και των ζνδικων μζςων, κακϊσ και για τθν 

παραίτθςθ από αυτά. 

  

ιθ) Αποφαςίηει για τθν άςκθςθ ι μθ όλων των ζνδικων βοθκθμάτων και των ζνδικων 

μζςων, κακϊσ και για τθν παραίτθςθ από αυτά. 

ιδ) αποφαςίηει για το δικαςτικό ςυμβιβαςμό και τον εξϊδικο 

ςυμβιβαςμό ι κατάργθςθ δίκθσ που ζχουν αντικείμενο μζχρι του ποςοφ 

των 30.000 € και ειςθγείται ςτο δθμοτικό ςυμβοφλιο για τον εξϊδικο 

ςυμβιβαςμό ι τθν κατάργθςθ δίκθσ που ζχουν αντικείμενο που 

υπερβαίνει το παραπάνω ποςό 

  

ιβ) Αποφαςίηει τον ςυμβιβαςμό ι τθν κατάργθςθ δίκθσ που ζχει αντικείμενο μζχρι ποςοφ 60.000 € 
Όταν το αντικείμενο είναι άνω των 60.000 ευρϊ, τότε ειςθγείται τθ λιψθ απόφαςθσ από το Δθμοτικό 

υμβοφλιο. Δεν επιτρζπεται ςυμβιβαςμόσ ι κατάργθςθ δίκθσ για απαιτιςεισ μιςκϊν, επιδομάτων, 

αποηθμιϊςεων, εξόδων παράςταςθσ, εξόδων κίνθςθσ και γενικά μιςκολογικϊν παροχϊν 

οποιαςδιποτε μορφισ, εξαιρουμζνων εκείνων για τισ οποίεσ το νομικό ηιτθμα ζχει επιλυκεί με 

απόφαςθ ανωτάτου δικαςτθρίου 

ιε) αποφαςίηει για τθν πρόςλθψθ πλθρεξουςίου δικθγόρου και για τθν 

ανάκλθςθ τθσ πλθρεξουςιότθτάσ του, ςε όςουσ διμουσ, είτε δεν ζχουν 

προςλθφκεί δικθγόροι, με μθνιαία αντιμιςκία, είτε αυτοί που ζχουν 

προςλθφκεί δεν ζχουν δικαίωμα να παρίςτανται ςε ανϊτατα 

δικαςτιρια. 

Μπορεί επίςθσ να ανακζτει τθν παροχι γνωμοδοτιςεων, μόνο εφόςον 

δεν ζχουν προςλθφκεί δικθγόροι, με μθνιαία αντιμιςκία. Με απόφαςι 

τθσ είναι δυνατι, κατ' εξαίρεςθ, θ ανάκεςθ ςε δικθγόρο, εξϊδικου ι 

δικαςτικοφ χειριςμοφ, ανά υπόκεςθ, ηθτθμάτων, τα οποία ζχουν 

ιδιαίτερθ ςθμαςία για τα ςυμφζροντα του διμου και απαιτοφν 

εξειδικευμζνθ γνϊςθ ι εμπειρία. τισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ αμοιβι του 

δικθγόρου ορίηεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 281 του 

Κ.Δ.Κ.. 

  

ικ) Αποφαςίηει για τθν πρόςλθψθ πλθρεξουςίου δικθγόρου και για τθν ανάκλθςθ τθσ πλθρεξουςιότθτάσ 

του, ςε όςουσ διμουσ, είτε δεν ζχουν προςλθφκεί δικθγόροι με μθνιαία αντιμιςκία, είτε αυτοί που ζχουν 

προςλθφκεί δεν ζχουν δικαίωμα να παρίςτανται ςε ανϊτατα δικαςτιρια και κακορίηει τθν αμοιβι 

τουσ. Μπορεί επίςθσ να ανακζτει τθν παροχι γνωμοδοτιςεων, μόνο εφόςον δεν ζχουν προςλθφκεί 

δικθγόροι, με μθνιαία αντιμιςκία. Με απόφαςι τθσ είναι δυνατι, κατ’ εξαίρεςθ, θ ανάκεςθ ςε δικθγόρο, 

εξϊδικου ι δικαςτικοφ χειριςμοφ, ανά υπόκεςθ, ηθτθμάτων, τα οποία ζχουν ιδιαίτερθ ςθμαςία για τα 

ςυμφζροντα του διμου και απαιτοφν εξειδικευμζνθ γνϊςθ ι εμπειρία. τισ περιπτϊςεισ αυτζσ, θ αμοιβι 

του δικθγόρου ορίηεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 281 του ΚΔΚ. 



  
ΝΕΕ ΑΡΜΟΔΛΟΣΘΣΕ 

  

  

1.  Αποφαςίηει για τθν ζγκριςθ τθσ αποηθμίωςθσ των δαπανϊν μετακίνθςθσ του δθμάρχου, των αντιδθμάρχων και των 

δθμοτικϊν ςυμβοφλων, εκτόσ τθσ ζδρασ του Διμου για εκτζλεςθ υπθρεςίασ. ε κατεπείγουςεσ περιπτϊςεισ επιτρζπεται 

να μετακινθκεί εκτόσ ζδρασ ο διμαρχοσ, ο αντιδιμαρχοσ ι μζλοσ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου χωρίσ προθγοφμενθ απόφαςθ 

τθσ οικονομικισ επιτροπισ. τισ περιπτϊςεισ αυτζσ, θ επιτροπι αποφαςίηει χωρίσ κακυςτζρθςθ, αν θ μετακίνθςθ ιταν 

επιβεβλθμζνθ ι όχι. 

  
2.  Ζχει τθν ευκφνθ για τθν πιςτι εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ 

  

  
3.  Αποφαςίηει το ετιςιο πρόγραμμα προςλιψεων προςωπικοφ κάκε κατθγορίασ. 

  

  4.  Καταρτίηει τον κανονιςμό λειτουργίασ τθσ.  

  

5.  Αποφαςίηει για τθν καταβολι εξόδων κίνθςθσ και θμεριςιασ αποηθμίωςθσ, ςε ιδιϊτεσ μζλθ επιτροπϊν ι ομάδων 

εργαςίασ ι ομάδων διοίκθςθσ ζργου, που ςυγκροτοφνται από τθν Εκτελεςτικι Επιτροπι ι τον Διμαρχο για μετακινιςεισ 

ςτο εςωτερικό και ςτο εξωτερικό, οι οποίεσ γίνονται για εκτζλεςθ υπθρεςίασ, ςχετικισ με το ζργο τουσ, ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτθν υποπαράγραφο Δ.9 του ν. 4336/2015 (Αϋ 94). 

  

6. Αςκεί κακικοντα ανακζτουςασ αρχισ για τισ ςυμβάςεισ ζργου, μελετϊν, υπθρεςιϊν και προμθκειϊν, ανεξαρτιτωσ 

προχπολογιςμοφ πλθν των περιπτϊςεων που υπάγονται ςτθν αρμοδιότθτα του Δθμάρχου για τθν απευκείασ ανάκεςθ.  

  

  

7) Αποφαςίηει για:  

i. τθ διαγραφι χρεϊν και τθν απαλλαγι από προςαυξιςεισ κατά το άρκρο 174 του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων, 

 ii. τθ διευκόλυνςθ οφειλετϊν για ποςά άνω των εκατόν πενιντα χιλιάδων (150.000) ευρϊ κατά το άρκρο 170 του Κϊδικα 

Διμων και Κοινοτιτων, 

 iii. τθν απευκείασ ανάκεςθ ςε νομικά πρόςωπα και δθμοτικζσ επιχειριςεισ κατά το άρκρο 12 του ν. 4412/2016 (Αϋ 147), 

 iv. τθ χρθματοδότθςθ κοινωφελϊν επιχειριςεων κατά το άρκρο 259 παρ. 1 του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων, κακϊσ και 

για τθν ζγκριςθ τθσ απόφαςθσ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου τθσ κοινωφελοφσ επιχείρθςθσ για είςπραξθ εφλογθσ 

αποηθμίωςθσ κατά τθν παράγραφο 3 του ίδιου άρκρου. 

 v. τθν παραχϊρθςθ εγκαταςτάςεων, εξοπλιςμοφ και μζςων προσ τισ κοινωφελείσ επιχειριςεισ κατά το άρκρο 259 παρ. 4 

του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων, 

vi. τθν ζγκριςθ των προχπολογιςμϊν των ιςολογιςμϊν, των ετθςίων προγραμμάτων δράςθσ και των εκκζςεων 

πεπραγμζνων των νομικϊν προςϊπων και επιχειριςεων του διμου. 

  

  



2. Για τισ περιπτϊςεισ ιβϋ, ιγϋ και ιδϋ τθσ 

προθγοφμενθσ παραγράφου, θ απόφαςθ 

λαμβάνεται φςτερα από γνωμοδότθςθ δικθγόρου, θ 

ανυπαρξία τθσ οποίασ ςυνεπάγεται ακυρότθτα τθσ 

ςχετικισ απόφαςθσ. Θ παροφςα ρφκμιςθ ιςχφει και 

όταν αποφαςίηει, ςχετικά, το δθμοτικό ςυμβοφλιο, 

λόγω υπζρβαςθσ του αντικειμζνου των τριάντα 

χιλιάδων (30.000) ευρϊ τθσ περίπτωςθσ ιδϋ τθσ 

προθγοφμενθσ παραγράφου. 

2. Για τισ περιπτϊςεισ ιηϋ, ιθϋ, ικϋ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου, θ απόφαςθ 

λαμβάνεται φςτερα από γνωμοδότθςθ δικθγόρου, θ ανυπαρξία τθσ οποίασ 

ςυνεπάγεται ακυρότθτα τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Θ παροφςα ρφκμιςθ ιςχφει 

και όταν αποφαςίηει, ςχετικά, το Δθμοτικό υμβοφλιο, λόγω υπζρβαςθσ του 

αντικειμζνου των εξιντα χιλιάδων (60.000) ευρϊ τθσ περίπτωςθσ ιβ’ τθσ 

προθγοφμενθσ παραγράφου 

  

3. Σο δθμοτικό ςυμβοφλιο μπορεί, για κζματα 

ιδιαίτερα ςοβαρά, με ειδικι αιτιολογία, και με τθν 

απόλυτθ πλειοψθφία του ςυνόλου των μελϊν του 

να αποφαςίηει ότι κα αςκιςει το ίδιο αρμοδιότθτεσ 

των προθγοφμενων παραγράφων. 

  

Δεν προβλζπεται 

4.Θ οικονομικι επιτροπι με ειδικι απόφαςθ που 

λαμβάνεται με τθν απόλυτθ πλειοψθφία των μελϊν 

τθσ μπορεί να παραπζμπει ςυγκεκριμζνο κζμα τθσ 

αρμοδιότθτάσ τθσ ςτο δθμοτικό ςυμβοφλιο για τθ 

λιψθ απόφαςθσ, εφόςον κρίνει ότι αυτό 

επιβάλλεται από τθν ιδιαίτερθ ςοβαρότθτά του. 

 

  

3. Θ οικονομικι επιτροπι, με ειδικι απόφαςθ που λαμβάνεται με τθν 

απόλυτθ πλειοψθφία των μελϊν τθσ, μπορεί να παραπζμπει ςυγκεκριμζνο 

κζμα τθσ αρμοδιότθτασ τθσ ςτο Δθμοτικό υμβοφλιο για τθ λιψθ απόφαςθσ, 

εφόςον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από τθν ιδιαίτερθ ςοβαρότθτά του 



ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ ΕΠΛΣΡΟΠΘ – ΕΠΛΣΡΟΠΘ 
ΠΟΛΟΣΘΣΑ ΗΩΘ 

τθν πρϊτθ ςυνεδρίαςθ μετά τθν εκλογι τουσ τα 
μζλθ τθσ Ο.Ε. και τθσ Επιτροπισ Ποιότθτασ Ηωισ 
εκλζγουν, με φανερι ψθφοφορία, τον 
αντιπρόεδρο.  

Δικαίωμα ψιφου ςτθν περίπτωςθ αυτι ζχει και ο 
πρόεδροσ τθσ επιτροπισ. 

Κατά τισ ςυνεδριάςεισ των επιτροπϊν 
(οικονομικϊν και Π.Η.) δφναται να παρίςταται 
– χωρίσ δικαίωμα ψιφου -  ζνασ δθμοτικόσ 
ςφμβουλοσ από κάκε παράταξθ που δεν 
εξζλεξε μζλοσ ςε αυτζσ  

ΕΚΛΟΓΘ ΑΝΣΛΠΡΟΕΔΡΟΤ: 



ΔΘΜΟΣΛΚΘ ΕΠΛΣΡΟΠΘ ΔΛΑΒΟΤΛΕΤΘ (1) 

υποχρεωτικι ςυγκρότθςθ 

Τποχρεωτικά ςε διμουσ με 
πλθκυςμό μεγαλφτερο από 

5.000 κατοίκουσ  

Προαιρετικά ςε 
μικρότερουσ διμουσ 

Απόφαςθ του δθμοτικοφ 
ςυμβουλίου, που 

λαμβάνεται εντόσ 2 μθνϊν 
από τθν εγκατάςταςθ των 

δθμοτικϊν αρχϊν 

Όργανο με ςυμβουλευτικζσ 
αρμοδιότθτεσ.  

Θθτεία : Ακολουκεί τθ 
κθτεία των δθμοτικϊν 

αρχϊν. 



ΔΘΜΟΣΛΚΘ ΕΠΛΣΡΟΠΘ ΔΛΑΒΟΤΛΕΤΘ 
φνκεςθ 

υνολικόσ αρικμόσ : 
από 25 ζωσ 50 μζλθ.  

Αποτελείται από 
εκπροςϊπουσ των 

φορζων τθσ τοπικισ 
κοινωνίασ, όπωσ: 

α) των τοπικϊν 
εμπορικϊν και 

επαγγελματικϊν 
ςυλλόγων και 
οργανϊςεων, 

β) των επιςτθμονικϊν 
ςυλλόγων και φορζων, 

γ) των τοπικϊν 
οργανϊςεων 

εργαηομζνων και 
εργοδοτϊν, 

δ) δθμότεσ 



ΔΘΜΟΣΛΚΘ ΕΠΛΣΡΟΠΘ ΔΛΑΒΟΤΛΕΤΘ 
ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ 

Προεδρεφει ο πρόεδροσ του 
δθμοτικοφ ςυμβουλίου 

Καλοφνται υποχρεωτικά, 
χωρίσ δικαίωμα ψιφου: 

ο διμαρχοσ,  

οι αντιδιμαρχοι,  
οι πρόεδροι των νομικϊν 

προςϊπων του διμου,  
οι πρόεδροι των κοινοτιτων 

του διμου 

εκπρόςωποι των τοπικϊν 
οργανϊςεων των πολιτικϊν 

κομμάτων οι επικεφαλισ 
των δθμοτικϊν παρατάξεων 
που εκπροςωποφνται ςτο 

δθμοτικό ςυμβοφλιο.  

Κατά περίπτωςθ, μπορεί να 
καλοφνται και εκπρόςωποι 
αρμόδιων κρατικϊν αρχϊν. 



υνεδριάηει δθμόςια, μετά από πρόςκλθςθ του προζδρου τθσ,  

υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τθ ςφνταξθ των 
προςχεδίων του προχπολογιςμοφ και του ετιςιου 
προγράμματοσ δράςθσ και  

τουλάχιςτον μία φορά κάκε τρεισ (3) μινεσ για άλλα κζματα 
που ειςάγονται προσ ςυηιτθςθ είτε από τον ίδιο τον πρόεδρο 
είτε από τουσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθν επιτροπι. 

Θ πρόςκλθςθ, θ θμεριςια διάταξθ και οι αποφάςεισ τθσ 
δθμοτικισ επιτροπισ διαβοφλευςθσ αναρτϊνται ςτθν 
ιςτοςελίδα του διμου και ειςάγονται υποχρεωτικά προσ 
ςυηιτθςθ ςτο δθμοτικό ςυμβοφλιο εντόσ ενόσ (1) μινα από τθ 
λιψθ τουσ. 



Κανονιςμόσ Διαβοφλευςθσ 

Σο δθμοτικό ςυμβοφλιο, εντόσ 
τριϊν (3) μθνϊν από τθν 

εγκατάςταςθ των δθμοτικϊν 
αρχϊν ψθφίηει ι επικαιροποιεί 
τυχόν υφιςτάμενο κανονιςμό 

διαβοφλευςθσ. 

Ο κανονιςμόσ ρυκμίηει όλα τα 
κζματα τα ςχετικά με τισ 

διαδικαςίεσ διαβοφλευςθσ, τθ 
ςυμμετοχι φορζων και πολιτϊν ςε 

αυτι και λοιπά κζματα 



ΤΜΒΟΤΛΛΟ ΕΝΣΑΞΘ 
ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛ ΠΡΟΦΤΓΩΝ 

υγκροτείται ςε κάκε διμο, με 
απόφαςθ του δθμοτικοφ 

ςυμβουλίου, Ω ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΛΚΟ 
ΟΡΓΑΝΟ του διμου για τθν 
ενίςχυςθ τθσ ζνταξθσ των 

μεταναςτϊν και των προςφφγων 
ςτθν τοπικι κοινωνία.  

φνκεςθ: ζντεκα (11) μζλθ, τα 
οποία ορίηονται από το Δ.. εκ 

των οποίων 6 δθμοτικοί 
ςφμβουλοι και 5 εκπρόςωποι 

αναγνωριςμζνων φορζων 
ςυλλογικισ εκπροςϊπθςθσ 

μεταναςτϊν και προςφφγων. 

Πρόεδροσ ορίηεται ζνασ εκ των 
δθμοτικϊν ςυμβοφλων μελϊν του 

υμβουλίου. 



ΤΜΒΟΤΛΛΟ ΕΝΣΑΞΘ 
ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛ ΠΡΟΦΤΓΩΝ (2) 

τισ ςυνεδριάςεισ του καλείται 
υποχρεωτικά ο διμαρχοσ ι ο 

αρμόδιοσ αντιδιμαρχοσ. 

Δυνθτικά καλοφνται οι 
εκπρόςωποι των κατά περίπτωςθ 

αρμόδιων κρατικϊν φορζων, 
κακϊσ & εκπρόςωποι 

οργανϊςεων τθσ κοινωνίασ των 
πολιτϊν που δραςτθριοποιοφνται 
ςε κζματα υποςτιριξθσ & ζνταξθσ 

μεταναςτϊν και προςφφγων. 

Θ ςυμμετοχι ςτα ανωτζρω 
ςυμβοφλια είναι τιμθτικι και 

άμιςκθ. 



ΔΘΜΟΣΛΚΘ ΕΠΛΣΡΟΠΘ ΛΟΣΘΣΑ  
φνκεςθ 

α. 1 Αντιδιμαρχο ι δθμοτικό 
ςφμβουλο ωσ Πρόεδρο. 

β. 1 δθμοτικό ςφμβουλο των 
λοιπϊν παρατάξεων του 
δθμοτικοφ ςυμβουλίου. 

γ. 1 υπάλλθλο τθσ Κοινωνικισ 
Τπθρεςίασ ι τθσ Τπθρεςιακισ 

Μονάδασ Κοινωνικισ Πολιτικισ 
και Πολιτικϊν Ιςότθτασ των 

Φφλων του διμου. 

δ. 1 εκπρόςωπο τθσ Ζνωςθσ 
υλλόγων Γονζων του διμου. 

ε. 1 εκπρόςωπο τοπικοφ 
επαγγελματικοφ/εμπορικοφ 
ςυλλόγου ι ςυνεταιριςτικισ 

οργάνωςθσ. 

ςτ. 1 εκπρόςωπο τοπικοφ 
γυναικείου/φεμινιςτικοφ 
ςυλλόγου/φεμινιςτικισ 

οργάνωςθσ ι μθ κυβερνθτικισ 
οργάνωςθσ με δράςθ ςτα κζματα 

τθσ ιςότθτασ των φφλων. 

η. 2 εμπειρογνϊμονεσ δθμότεσ με 
ιςότιμθ εκπροςϊπθςθ των 

φφλων. 



ΔΘΜΟΣΛΚΘ ΕΠΛΣΡΟΠΘ ΛΟΣΘΣΑ 

υγκροτείται με απόφαςθ του 
δθμοτικοφ ςυμβουλίου  

Σα μζλθ τθσ Επιτροπισ δεν 
λαμβάνουν για τθ ςυμμετοχι 
τουσ ςε αυτι κανενόσ είδουσ 

αμοιβι ι αποηθμίωςθ. 



ΕΠΛΣΡΟΠΕ ΔΘΜΟΣΛΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΛΟΤ 
(δυνθτικά και ad hoc)  

τισ επιτροπζσ προεδρεφει δθμοτικόσ ςφμβουλοσ που 
ορίηεται με τθν απόφαςθ τθσ ςυγκρότθςθσ και μετζχουν: 

ςφμβουλοι, που προτείνονται από όλεσ τισ δθμοτικζσ 
παρατάξεισ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου,  

υπάλλθλοι τθσ αρμόδιασ διεφκυνςθσ του διμου, κακϊσ 
και 

ιδιϊτεσ εμπειρογνϊμονεσ ςτα κζματα τθσ επιτροπισ και 
εκπρόςωποι κοινωνικϊν φορζων τθσ περιοχισ. 



ΒΛΒΛΛΑ, ΑΡΧΕΛΑ ΚΑΛ ΛΣΟΕΛΛΔΑ 

Κάκε διμοσ:  

τθρεί τα βιβλία και τα αρχεία, όπωσ 
ορίηονται με απόφαςθ του Τπουργοφ 
Εςωτερικϊν, με τθν οποία μπορεί να 

ορίηονται οι προδιαγραφζσ και ο 
τρόποσ ψθφιακισ τιρθςθσ βιβλίων 

και αρχείων. 

διακζτει επίςθμθ ιςτοςελίδα. ε 
αυτιν, πζραν από όςα ειδικότερα 
αναφζρονται ςτον παρόντα νόμο, 
αναρτϊνται ςε κάκε περίπτωςθ 
όλεσ οι αποφάςεισ των οργάνων 

του, ςφμφωνα με τα όςα ειδικότερα 
ορίηονται ςτθν ιςχφουςα 

νομοκεςία.  



ΓΕΝΛΚΟΛ ΓΡΑΜΜΑΣΕΛ (1) 

Διμοι 

Με ανάλογθ οικονομικι δυνατότθτα  

φνδεςμοι διμων με ανάλογθ οικονομικι 
δυνατότθτα 

υνιςτοφν κζςθ μετακλθτοφ Γενικοφ 
Γραμματζα ςτον ΟΕΤ. 

Διορίηεται και απολφεται με απόφαςθ 
Δθμάρχου που δθμοςιεφεται ςτο ΦΕΚ 

Παφςθ – αυτοδίκαιθ απόλυςθ όταν ο Διμαρχοσ 
χάςει για οποιονδιποτε λόγο τθν ιδιότθτα του. 

Προςόντα : ΠΕ ι ΣΕ  



ΓΕΝΛΚΟΛ ΓΡΑΜΜΑΣΕΛ (2) 

Αν θ κζςθ αυτι δεν είναι κενι, κεωροφνται ότι κατζχουν ομοιόβακμθ προςωρινι κζςθ, που ςυνιςτάται 
αυτοδικαίωσ και καταργείται επίςθσ αυτοδικαίωσ, όταν αποχωριςουν από τθν υπθρεςία. 

ε περίπτωςθ αποχϊρθςθσ τουσ από τθν παραπάνω κζςθ επανζρχονται αυτοδικαίωσ ςτθ κζςθ που 
κατείχαν πριν από το διοριςμό τουσ.  

Ο χρόνοσ υπθρεςίασ τουσ που διανφεται ςτισ κζςεισ αυτζσ λογίηεται, για όλεσ τισ ςυνζπειεσ, ωσ πραγματικι 
υπθρεςία ςτθν οργανικι τουσ κζςθ.  

Εξαιροφνται οι υπάλλθλοι οι οποίοι υπθρετοφν ςτον ίδιο Διμο ι φνδεςμο.  

ο διοριςμόσ υπαλλιλων και λειτουργϊν του δθμόςιου τομζα, όπωσ αυτόσ εκάςτοτε ιςχφει, ανεξάρτθτα 
από τθ ςχζςθ με τθν οποία υπθρετοφν ςε αυτζσ.  

τισ κζςεισ αυτζσ επιτρζπεται και : 



ΓΕΝΛΚΟΛ ΓΡΑΜΜΑΣΕΛ (3) 
 
 
 

Κακορίηονται με 
ΚΤΑ Τπουργϊν 

Εςωτερικϊν και 
Οικονομικϊν, 

μετά από γνϊμθ 
τθσ Κ.Ε.Δ.Ε., θ 

οποία παρζχεται 
εντόσ μθνόσ 

αφότου ηθτθκεί.  

Σα πρόςωπα τθσ 
προθγοφμενθσ 

παραγράφου δεν 
λαμβάνουν τισ 
αποδοχζσ τθσ 

οργανικισ τουσ 
κζςθσ. 

ΑΠΟΔΟΧΕ 



ΓΕΝΛΚΟΛ ΓΡΑΜΜΑΣΕΛ (4) 

 

Τπογράφει τισ αποφάςεισ χοριγθςθσ αδειϊν με ι χωρίσ 
Αποδοχζσ και Μετακίνθςθσ εκτόσ ζδρασ ςτο εςωτερικό 

και εξωτερικό των υπαλλιλων του Διμου. 

Παρζχει οδθγίεσ, δίνει κατευκφνςεισ και, γενικότερα, 
ςυντονίηει τισ υπθρεςίεσ του Διμου κατά τθν άςκθςθ του 

ζργου τουσ. 

Προβαίνει ςτθ μελζτθ και ειςιγθςθ μζτρων για τθ 
βελτίωςθ και προαγωγι των λειτουργιϊν του Διμου. 

Μεριμνά για τθν επεξεργαςία από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ των κεμάτων που είναι 
προσ ςυηιτθςθ ενϊπιον του Δθμοτικοφ υμβουλίου ι τθσ Δθμαρχιακισ Επιτροπισ 
ςφμφωνα με τθν θμεριςια διάταξθ ι ζχουν ιδθ ςυηθτθκεί ςε αυτά, κακϊσ και να 
τα υποςτθρίηει ενϊπιον των ανωτζρω οργάνων, εφόςον κρίνεται απαραίτθτο από 

τον Πρόεδρο του Δθμοτικοφ υμβουλίου ι τθσ Δθμαρχιακισ Επιτροπισ. 

Παρακολουκεί τθ διαδικαςία εφαρμογισ των αποφάςεων 
του Δθμοτικοφ υμβουλίου και τθσ Δθμαρχιακισ Επιτροπισ 

από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Διμου. 

ΑΡΜΟΔΛΟΣΘΣΕ 



ΓΕΝΛΚΟΛ ΓΡΑΜΜΑΣΕΛ (5) 
 

Μεριμνά για τθν ζγκαιρθ ετοιμαςία των περιοδικϊν απολογιςμϊν 
δράςθσ του Διμου ςφμφωνα προσ τα αντίςτοιχα προγράμματα ι τισ 

ςυγκεκριμζνεσ αποφάςεισ και ενθμερϊνει ςχετικά το Δθμοτικό 
υμβοφλιο και τθ Δθμαρχιακι Επιτροπι. 

Μεριμνά για τθ ςυνεχι βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικισ δράςθσ των 
υπθρεςιϊν του Διμου, τθν προςαρμογι τθσ Λειτουργίασ τουσ ςτισ 
ανάγκεσ τθσ τοπικισ κοινωνίασ και τθ βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ του 

ςτελεχικοφ δυναμικοφ και των τεχνικϊν μζςων του Διμου. 

Οργανϊνει κάκε νζα υπθρεςία που δθμιουργείται ςτο Διμο. 

Ο Διμαρχοσ μπορεί, με απόφαςθ του, και με τθν επιφφλαξθ τθσ 
παραγράφου 5 του παρόντοσ, να εκχωρεί και άλλεσ αρμοδιότθτεσ 

ςτον Γενικό Γραμματζα του Διμου. 

Ο Διμαρχοσ μπορεί με απόφαςθ του να ανακζτει ςτον Γενικό 
Γραμματζα τθν υπογραφι με εντολι του εγγράφων και 

πιςτοποιθτικϊν, πλθν χρθματικϊν ενταλμάτων. 

ΑΡΜΟΔΛΟΣΘΣΕ 



ΕΛΔΛΚΟΛ ΤΝΕΡΓΑΣΕ –ΤΜΒΟΤΛΟΛ (1) 
(άρκρο 163 Ν.3584/2007 «Κώδικασ Κατάςταςθσ Δθμοτικών και Κοινοτικών Υπαλλιλων», όπωσ ζχει 

τροποποιθκεί και ιςχφει) 

  

ε κάκε διμο 
ςυνιςτϊνται κζςεισ: 

Ειδικϊν υμβοφλων ι 
Ειδικϊν υνεργατϊν ι 

Επιςτθμονικϊν 
υνεργατϊν 

ςυνολικοφ αρικμοφ 
ίςου με τον αρικμό 
των Αντιδθμάρχων 

του διμου  

Για διμουσ και 
υνδζςμουσ διμων με 

μόνιμο πλθκυςμό 
πάνω από 150.000 

κατοίκουσ, μπορεί να 
ςυνιςτάται, με τον ΟΕΤ 

μία επιπλζον κζςθ 
Ειδικοφ υνεργάτθ. 



ΕΛΔΛΚΟΛ ΤΝΕΡΓΑΣΕ –ΤΜΒΟΤΛΟΛ (2) 

Θ πλιρωςθ μίασ από τισ 
κζςεισ αυτζσ, τθσ κατθγορίασ 

του ειδικοφ ςυνεργάτθ 
Δθμάρχου, μπορεί να γίνεται 

με :  

Α) πρϊθν Διμαρχο ι  

Β) απόφοιτο 
δευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ και εμπειρία ι 
επαγγελματικι ειδίκευςθ ςε 

κζματα ςχετικά με τθν 
τοπικι αυτοδιοίκθςθ, που 

αποδεικνφονται ι 

Γ) δθμοςιογράφο, με 
προχπόκεςθ ότι είναι μζλοσ 

αναγνωριςμζνθσ επαγγελματικισ 
δθμοςιογραφικισ οργάνωςθσ ι 

ζχει διετι τουλάχιςτον 
προχπθρεςία, που 

αποδεικνφεται. 



ΕΛΔΛΚΟΛ ΤΝΕΡΓΑΣΕ –ΤΜΒΟΤΛΟΛ (3) 

 ΤΜΒΑΕΙ ΙΔΟΧ, θ διάρκεια των οποίων δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τθ διάρκεια τθσ δθμοτικισ περιόδου εντόσ τθσ 
οποίασ προςλιφκθκαν. 

  
 Δεν παρεμβάλλονται ςτθν οργανωτικι και βακμολογικι 

κλίμακα. 
  
Τπόκεινται απευκείασ ςτθν ιεραρχικι εξάρτθςθ του οικείου 

Δθμάρχου ι του Προζδρου του υνδζςμου, για τθν 
επικουρία του οποίου ζχουν προςλθφκεί, και είναι 
ανεξάρτθτοι από το Ειδικό Επιςτθμονικό Προςωπικό 
ιδιωτικοφ δικαίου, που προςλαμβάνεται ςε οργανικζσ 
κζςεισ για τθν εξυπθρζτθςθ διαρκϊν αναγκϊν 
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τα γενικά προςόντα 
διοριςμοφ που 

προβλζπονται για τουσ 
δθμοτικοφσ 

υπαλλιλουσ, 

•  πτυχίο ι δίπλωμα ςχολισ Πανεπιςτθμιακισ ι Σεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ (ΠΕ 
ι ΣΕ), 

•  ειδίκευςθ ςε επιςτθμονικό ι επαγγελματικό τομζα αρμοδιοτιτων των ΟΣΑ, 
που αποδεικνφεται: (α) με αξιόλογθ επιςτθμονικι εναςχόλθςθ 
(δθμοςιεφςεισ, ςυμμετοχι ςε ςυνζδρια, ομάδεσ εργαςίασ κ.λπ.) ι (β) 
αξιόλογθ επαγγελματικι απαςχόλθςθ ι επαρκείσ γνϊςεισ και ςθμαντικι 
εμπειρία, ανάλογθ με τα αντικείμενα απαςχόλθςθσ ι (γ) από τθν ιδιότθτα 
των προςλαμβανομζνων ωσ επαγγελματιϊν ειδικισ εμπειρίασ 

Ειδικά για τουσ 
Επιςτθμονικοφσ 

υνεργάτεσ, απαιτοφνται 
επιπλζον: 

• διδακτορικό δίπλωμα ι τίτλοσ μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν Ανϊτατθσ χολισ 
τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ ι αξιόλογεσ ειδικζσ μελζτεσ, ςχετιηόμενα με το 
αντικείμενο τθσ απαςχόλθςθσ τουσ. 

ΠΡΟΟΝΣΑ 
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δθμόςια γνωςτοποίθςθ δια του Σφπου,  

απόφαςθ του Δθμάρχου ι του Προζδρου του υνδζςμου, ο οποίοσ και 
προςλαμβάνει τα πρόςωπα που είναι, κατά τθν κρίςθ του, κατάλλθλα 

δθμοςίευςθ τθσ απόφαςθσ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, με τθν οποία 
απόφαςθ κακορίηονται επακριβϊσ οι δραςτθριότθτεσ και τα ειδικότερα κακικοντα 

με τα οποία κα απαςχολθκεί ο προςλαμβανόμενοσ 

υπογραφι από τον προςλαμβανόμενο ειδικισ ςφμβαςθσ εργαςίασ ιδιωτικοφ 
δικαίου οριςμζνου χρόνου, από τθν οποία και ςυνάπτεται θ εργαςιακι ςχζςθ με 

το Διμο ι το φνδεςμο και αρχίηει θ υποχρζωςθ του προςλαμβανόμενου για 
παροχι υπθρεςιϊν. 

ΔΛΑΔΛΚΑΛΑ ΠΡΟΛΘΨΘ 
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ΜΕ ΑΠΟΠΑΘ 

αίτθςθ του 
ενδιαφερόμενου 

υπαλλιλου & γνϊμθ 
του αρμοδίου προσ 

διοριςμό οργάνου του 
φορζα προζλευςθσ 
κακϊσ & γνϊμθ του 

αρμοδίου διοικθτικοφ 
ςυμβουλίου ι του 

αρμόδιου διοικθτι, 
όπου αυτό υπάρχει 

ΚΤΑ του Τπουργοφ 
Εςωτερικϊν & του 

αρμόδιου κατά 
περίπτωςθ Τπουργοφ 

 Θ πλιρωςθ των κζςεων αυτϊν μπορεί να γίνει και με απόςπαςθ υπαλλιλων του δθμοςίου 
τομζα, ςυμπεριλαμβανομζνων και των Ο.Σ.Α. α` και β` βακμοφ.  

 Θ διάρκεια τθσ απόςπαςθσ είναι ίςθ με τθ διάρκεια τθσ κθτείασ του δθμάρχου ι του προζδρου 
του υνδζςμου για τθν επικουρία του οποίου ζχουν προςλθφκεί 

 

ΔΛΑΔΛΚΑΛΑ ΑΠΟΠΑΘ 
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Δυνατότθτα και 
μετά τθν 

εγκατάςταςθ 
νζων δθμοτικϊν 
αρχϊν, εφόςον ο 
νζοσ διμαρχοσ 

δθλϊςει εντόσ 5 
θμερϊν από τθν 
αποχϊρθςθ του 

π.  Δθμάρχου 

Απαιτείται ζκδοςθ 
διαπιςτωτικισ 
πράξθσ από το 
διμαρχο ι τον 
πρόεδρο του 
υνδζςμου.  

Θ μιςκοδοςία των 
ανωτζρω 

υπαλλιλων 
καταβάλλεται από 

τθν υπθρεςία 

υποδοχισ.  

Οι αποςπαςμζνοι 
κατά τον χρόνο 

απόςπαςισ τουσ 
εξακολουκοφν να 
υπάγονται ςτουσ 

φορείσ αςφάλιςθσ 
ςτουσ οποίουσ είναι 

αςφαλιςμζνοι.  

Οι Ειδικοί 
φμβουλοι, οι 

Ειδικοί υνεργάτεσ 
και οι Επιςτθμονικοί 

υνεργάτεσ δεν 
αςκοφν 

αποφαςιςτικζσ 
αρμοδιότθτεσ 
οποιαςδιποτε 

μορφισ. 

ΠΑΡΑΣΑΘ ΑΠΟΠΑΘ 
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Παρζχουν ςυμβουλζσ & 
διατυπϊνουν εξειδικευμζνεσ 

γνϊμεσ, γραπτά ι προφορικά, για το 
ςυγκεκριμζνο τομζα 

δραςτθριοτιτων του Διμου ι του 
υνδζςμου, τον οποίο ζχουν οριςκεί 

να εξυπθρετιςουν.  

Σο ςυμβουλευτικό τουσ ζργο 
απευκφνεται προσ τον 
Διμαρχο, το Δθμοτικό 

υμβοφλιο & τθ Δθμαρχιακι 
Επιτροπι ι προσ τον Πρόεδρο 
του υνδζςμου, το Διοικθτικό 
υμβοφλιο & τθν Εκτελεςτικι 

Επιτροπι, ανάλογα με τισ 
αρμοδιότθτεσ τουσ. 

Ειδικά οι Επιςτθμονικοί 
υνεργάτεσ παρζχουν 

υπθρεςίεσ, μζςα ςτον κφκλο 
των γνϊςεων τουσ, ςε 

εξειδικευμζνα επιςτθμονικά 
& τεχνικά κζματα.  

ΕΡΓΟ 
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Σο ζργο των Ειδικϊν υμβοφλων, 
των Ειδικϊν υνεργατϊν & των 
Επιςτθμονικϊν υνεργατϊν δεν 

είναι αςυμβίβαςτο με τθν ιδιότθτα 
του Δικθγόρου, αλλά αναςτζλλει 

τθν άςκθςθ του δικθγορικοφ 
λειτουργιματοσ.  

Για όςουσ ζχουν τθν ιδιότθτα του 
ελεφκερου επαγγελματία, θ άςκθςθ 
του ελεφκερου επαγγζλματοσ τουσ 
είναι αςυμβίβαςτθ με τθν άςκθςθ 

των κακθκόντων του Ειδικοφ 
υμβοφλου, του Ειδικοφ υνεργάτθ 

& του Επιςτθμονικοφ υνεργάτθ.  

ΑΤΜΒΛΒΑΣΟ   

ΕΞΑΛΡΕΘ:  
Με απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ μπορεί να ειςαχκοφν 
εξαιρζςεισ ςτθν εφαρμογι αυτισ τθσ παραγράφου, μόνο όταν πρόκειται για πρόςλθψθ 
Ειδικοφ ι Επιςτθμονικοφ υνεργάτθ 
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 για Διμουσ 
μζχρι 20.000 

κατοίκουσ 

•  ί. Ειδικοί Σφμβουλοι ςτο Μ.Κ. 4 τθσ Π.Ε. κατθγορίασ, ιι. 
Επιςτθμονικοί Συνεργάτεσ ςτο Μ.Κ. 2 τθσ Π.Ε. κατθγορίασ. 
ιιι. Ειδικοί ςυνεργάτεσ ςτο Μ.Κ. τθσ Π.Ε. κατθγορίασ 

 

για Διμουσ 
μζχρι από 
20.000 ζωσ 

100.000 
κατοίκoυσ,  

• ί. Ειδικοί Σφμβουλοι ςτο Μ.Κ. 5 τθσ Π.Ε. κατθγορίασ, ιι. 
Επιςτθμονικοί Συνεργάτεσ ςτο Μ.Κ. 4 τθσ Π.Ε. κατθγορίασ. 
ιιι. Ειδικοί ςυνεργάτεσ ςτο Μ.Κ. 2 τθσ Π.Ε. κατθγορίασ 

 

για Διμουσ 
μζχρι από 
100.000 

κατοίκουσ και 
άνω.    

• ί. Ειδικοί Σφμβουλοι ςτο Μ.Κ. 7 τθσ Π.Ε. κατθγορίασ, ιι. 
Επιςτθμονικοί Συνεργάτεσ ςτο Μ.Κ. 5 τθσ Π.Ε. κατθγορίασ. 
ιιι. Ειδικοί ςυνεργάτεσ ςτο Μ.Κ. 4 τθσ Π.Ε. κατθγορίασ 

ΑΠΟΔΟΧΕ: Εφαρμογι Ν.4354/2015 

Κατατάςςονται με το άρκρο 9 του άνω νόμου ωσ εξισ: 
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τθν πάροδο 5 θμερϊν από τθν αποχϊρθςθ του δθμάρχου ι του προζδρου του υνδζςμου, εφόςον οι 
αντικαταςτάτεσ τουσ δεν εκδθλϊςουν με πράξθ τουσ τθ ςυγκατάκεςι τουσ για τθ διατιρθςι τουσ. 

τθν καταγγελία τθσ, ι  

τθν παραίτθςθ  

τθν ζκπτωςθ,  

τον κάνατο,  

ΛΤΘ ΤΜΒΑΘ 

Θ ςφμβαςθ λφεται με: 
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