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Εισαγωγή
Με τη διενέργεια των δημοτικών εκλογών της 7 ης Νοεμβρίου 2010 και -όπου ήταν αναγκαίοτων επαναληπτικών εκλογών της 14ης Νοεμβρίου 2010 αναδείχθηκαν οι νέες αρχές
διοίκησης των Δήμων.1 Οι αρχές αυτές καλούνται να λειτουργήσουν στο νέο διοικητικό
περιβάλλον που δημιουργείται από το «Πρόγραμμα Καλλικράτης». Ένα πρόγραμμα το οποίο
αποτελεί ριζοσπαστική μεταρρύθμιση στη διοικητική δομή της χώρας.
Με το Ν.3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), επιχειρείται η διαμόρφωση ενός σύγχρονου
θεσμικού πλαισίου λειτουργίας και διοίκησης των δήμων, με γνώμονα τις απαιτήσεις που
διαμορφώνονται στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο και την αναγκαιότητα να ανταποκριθούν
οι δημοτικές αρχές στις απαιτήσεις των πολιτών.
Με την παρούσα εγκύκλιο δίδονται οι απαραίτητες εκείνες διευκρινίσεις, αναφορικά με την
ορκωμοσία και εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών και πιο συγκεκριμένα ως προς τα
ακόλουθα θέματα:
•
Ορκωμοσία νέων αρχών
•
Εγκατάσταση νέων αρχών
•
Εκλογή μελών του Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου
•
Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
•
Ορισμός Αντιδημάρχων
•
Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες
Οι ενέργειες στις οποίες οφείλουν να προβούν οι νέες δημοτικές αρχές πριν από την
εγκατάστασή τους (με την ορκωμοσία τους), αλλά και μετά από αυτήν (με την εκλογή
μελών Προεδρείου και συλλογικών οργάνων) είναι οι συνήθεις και οι απαιτούμενες, κατά
την κοινή πείρα, ώστε να μπορούν να ασκήσουν δημόσια εξουσία. Πέραν, όμως, του
συνήθους χαρακτήρα αυτών των πράξεων, πρέπει να επισημανθούν οι σημαντικότερες
αλλαγές που επέφερε σε αυτές το «Πρόγραμμα Καλλικράτης»:

•

Η θητεία των δημοτικών αρχών, κατά τις πάγιες διατάξεις του Ν.3852/2010 2 ορίζεται
να είναι πενταετής: ειδικά, όμως, για τις δημοτικές αρχές που προέκυψαν από τις εκλογές
της 7ης και 14ης Νοεμβρίου 2010, η εγκατάστασή τους γίνεται την 1 η Ιανουαρίου 2011 και η
θητεία τους λήγει την 31η Αυγούστου του 20143. Επιπρόσθετα δε, για την ίδια δημοτική
περίοδο η θητεία των αιρετών οργάνων είναι διετής, η δε δεύτερη διετία της θητείας τους
λήγει την 31η Αυγούστου 20144. Επομένως, οι αρχαιρεσίες για τα αιρετά όργανα θα λάβουν
χώρα την πρώτη Κυριακή του Ιανουαρίου του 2011 και την πρώτη Κυριακή του Ιανουαρίου
του 2013.
•
Δημιουργούνται δύο νέες επιτροπές: η Οικονομική Επιτροπή και η Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής, οι οποίες ασκούν ρητώς προσδιορισμένες αρμοδιότητες. Με τη σύσταση
αυτών των επιτροπών επιδιώκεται η εύρυθμη λειτουργία των νέων δήμων, οι οποίοι στο
1 Με τον όρο «δήμοι» νοούνται όλοι οι Δήμοι που ορίζονται στο άρθρο 1 του Ν. 3852/ 2010, ανεξαρτήτως της μεταβολής ή μη αυτών.
2 Άρθρο 9, παρ.1 του Ν.3852/2010.
3 Άρθρο 9, παρ. 5 του Ν. 3852/ 2010.
4 Άρθρου 282, παρ. 16 του Ν. 3852/ 2010.
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πλαίσιο των αυξημένων αρμοδιοτήτων τους, πρέπει να λειτουργήσουν σε ένα νέο
πολύπλευρο περιβάλλον που απαιτεί η λήψη σημαντικών αποφάσεων να μην γίνεται από
μία και μόνο επιτροπή: τη Δημαρχιακή. Ιδιαίτερα η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ασκεί
σημαντικές αρμοδιότητες σε θέματα πολεοδομικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα, με
στόχο την περαιτέρω αποσυμφόρηση του έργου του Δημοτικού Συμβουλίου.
•
Δημιουργείται η Εκτελεστική Επιτροπή: η οποία αποτελείται από το Δήμαρχο και
τους Αντιδημάρχους και καθίσταται το συλλογικό όργανο άσκησης, συντονισμού και
λογοδοσίας της εκτελεστικής λειτουργίας του Δήμου. Με τον τρόπο αυτό, περιορίζεται η
συγκέντρωση εξουσίας στο πρόσωπο του Δημάρχου και ενισχύεται η συλλογική λειτουργία
του Δήμου.
•
Ορίζονται Αντιδήμαρχοι και με τοπική αρμοδιότητα. Με τον τρόπο αυτό,
διασφαλίζεται τόσο η μέριμνα για τα ιδιαίτερα τοπικά ζητήματα της δημοτικής ενότητας,
όσο και η εκ του σύνεγγυς παρακολούθηση της λειτουργίας των υπηρεσιών σε
συνενούμενους Δήμους όπου υφίστανται σήμερα σημαντικές υπηρεσίες.
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Κεφάλαιο Α’
Ορκωμοσία νέων αρχών
1. Γενικά
Οι νέες δημοτικές αρχές που αναδείχθηκαν κατά τις δημοτικές εκλογές της 7 ης και 14ης
Νοεμβρίου 2011, σύμφωνα με τις αποφάσεις των Πολυμελών Πρωτοδικείων, με τις οποίες
επικυρώθηκε η εκλογή τους, θα πρέπει πριν από την ημέρα εγκατάστασης και ανάληψης
των καθηκόντων τους, δηλαδή πριν από την 1η Ιανουαρίου 2011, να ορκιστούν.5
Οι υπόχρεοι σε ορκωμοσία, προκειμένου να αναλάβουν καθήκοντα, είναι:
•
ο Δήμαρχος
•
οι τακτικοί δημοτικοί σύμβουλοι
•
οι τακτικοί σύμβουλοι των συμβουλίων των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων
•
οι εκπρόσωποι των τοπικών κοινοτήτων,
όπως αυτοί αναφέρονται στην απόφαση επικύρωσης της εκλογής του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου.6
Ο νομοθέτης επιβάλλει στα πρόσωπα που εκλέγονται στα ανωτέρω αξιώματα και δεν
αποποιούνται την εκλογή τους να εγκαθίστανται και να αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους
ευθύς με την έναρξη της θητείας τους, δηλαδή την 1 η Ιανουαρίου 2011. Περαιτέρω, ως
απαραίτητη προϋπόθεση για την κατά τα ως άνω εγκατάσταση και ανάληψη καθηκόντων ο
νομοθέτης προβλέπει την προηγούμενη ορκωμοσία των εκλεγέντων, με την οποία
δεσμεύονται να διοικήσουν το Δήμο σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους νόμους. Η
ορκωμοσία, επομένως, είναι εσωτερικής φύσης πράξη, που δηλώνει μία ηθική δέσμευση και
δεν αποτελεί εκτελεστή διοικητική πράξη.7
Η υποχρέωση αυτή επιβάλλεται, διότι ο νομοθέτης δεν δέχεται την εγκατάσταση και την
ανάληψη καθηκόντων που αυτή συνεπάγεται, χωρίς να έχουν ήδη ορκισθεί οι εκλεγέντες.
Για το λόγο αυτό, άλλωστε, ο νομοθέτης προβλέπει την αυτοδίκαιη έκπτωση αυτών που
δεν συμμορφώνονται προς την υποχρέωση ορκωμοσίας εντός της νόμιμης προθεσμίας 8 και,
περαιτέρω, την κίνηση ταχείας διαδικασίας για την ορκωμοσία των αναπληρωματικών τους
και την ανάληψη καθηκόντων από αυτούς. 9 Σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της
Επικρατείας οι ως άνω διατάξεις δεν αντιβαίνουν στις αρχές της λαϊκής κυριαρχίας και της
αναλογικότητας ούτε σε άλλη συνταγματική διάταξη ή αρχή. 10
Σημειώνουμε ότι κάθε δημοτική περίοδος και συνεπώς και κάθε θητεία των αιρετών είναι
αυτοτελής. Ως εκ τούτου, εάν κάποιοι αιρετοί έχουν επανεκλεγεί, ακόμη και στο ίδιο
αξίωμα, τούτο δεν σημαίνει συνέχιση της θητείας τους, και για το λόγο αυτό, θα πρέπει να
ορκιστούν.
5 Άρθρο 52, παρ. 1 του Ν. 3852/ 2010.
6 Άρθρο 44 του Ν. 3852/ 2010.
7 ΣτΕ 1314/ 1983.
8 Άρθρο 53, παρ. 2 του Ν.3852/2010.
9 Άρθρο 55, παρ. 1-3 του Ν. 3852/ 2010.
10 ΣτΕ 2132/ 2004.
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2. Πρόσκληση για ορκωμοσία
Στο Ν.3852/2010 δεν προβλέπεται συγκεκριμένη ημερομηνία για την τέλεση της
ορκωμοσίας των δημοτικών αρχών, πλην όμως αυτή πρέπει να γίνει πριν από την ημέρα
της εγκατάστασης των αρχών, δηλαδή πριν από την 1 η Ιανουαρίου 2011, σε ημέρα και ώρα
που θα ορίσει ο εκλεγείς Δήμαρχος.11
Όμως, επειδή ο νόμος ορίζει ότι όποιος από τους εκλεγέντες δεν αποποιηθεί την εκλογή του
τουλάχιστον δέκα μέρες (10) πριν από την έναρξη της δημοτικής περιόδου, δηλαδή μέχρι
την 21 Δεκεμβρίου 2010, θεωρείται ότι την έχει αποδεχθεί 12, κρίνεται σκόπιμο η ορκωμοσία
να μην προγραμματισθεί πριν την ημερομηνία αυτή. Ακολούθως, συνάγεται ότι αποποίηση
εκλογής δεν νοείται πέραν της ανωτέρω ημερομηνίας (21 η Δεκεμβρίου 2010). Μετά την
ημερομηνία αυτή, όποιος αιρετός επιθυμεί μπορεί να παραιτηθεί μετά την 1 η Ιανουαρίου
2011. 13
Η ορκωμοσία πραγματοποιείται στο δημοτικό κατάστημα της έδρας του νέου Δήμου σε
δημόσια συνεδρίαση.14 Σε ιδιαίτερες περιπτώσεις η ορκωμοσία μπορεί να διεξαχθεί και σε
άλλο χώρο, πέραν του Δημοτικού καταστήματος, λ.χ. εξαιτίας της στενότητας του χώρου
που διαθέτει αυτό. Η επιλογή, όμως, χώρου διάφορου του δημοτικού καταστήματος για την
τέλεση της ορκωμοσίας πρέπει να αιτιολογηθεί στο πρακτικό της ορκωμοσίας.
Ο εκλεγείς Δήμαρχος απευθύνει πρόσκληση 15 για ορκωμοσία σε όλα τα τακτικά μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου, των συμβουλίων των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων και
εκπροσώπους τοπικών κοινοτήτων, η οποία θα πρέπει να κοινοποιηθεί τουλάχιστον 48 ώρες
πριν από την ημέρα της ορκωμοσίας.16 Η πρόσκληση του εκλεγέντος Δημάρχου
πρωτοκολλείται στο Δήμο που έχει ορισθεί έδρα του νέου Δήμου 17 και κοινοποιείται στους
ενδιαφερόμενους με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο (συστημένη επιστολή, επίδοση μέσω
των υπηρεσιών του Δήμου, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, κλπ.) με το οποίο μπορεί να
αποδεικνύεται ο ακριβής χρόνος που έλαβε γνώση αυτής το καθένα από τα ανωτέρω
πρόσωπα, προκειμένου να μην υπάρξει οποιαδήποτε τυχόν αμφισβήτηση για την έγκαιρη
ενημέρωσή τους.
Επισημαίνεται ότι στη διαδικασία της ορκωμοσίας παρευρίσκονται όλοι οι αιρετοί, δεν
παρέχεται, δηλαδή, από τη νομοθεσία η δυνατότητα ορκωμοσίας των αιρετών κατά
δημοτικές παρατάξεις, όπως και δεν παρέχεται η δυνατότητα ορκωμοσίας των αιρετών ανά
εκλογική περιφέρεια.

11 Άρθρο 52, παρ. 2 του Ν.3852/2010.
12 Άρθρο 53 παρ. 1 του Ν.3852/2010
13 Άρθρο 54 του Ν. 3852/ 2010
14 Άρθρο 52 παρ. 2 του Ν.3852/2010.
15 Πρότυπο πρόσκλησης για ορκωμοσία των νέων αρχών παρατίθεται στο Παράρτημα (σελ. 35) της παρούσας. Σημειώνεται ότι τα πρότυπα δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα, αλλά
παιδαγωγικό.
16 Άρθρο 14 του Ν. 2690/ 1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, Α’ 45).
17 Άρθρο 1 του Ν. 3852/ 2010.
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3. Διαδικασία Ορκωμοσίας
Από τις κείμενες διατάξεις δεν ορίζεται συγκεκριμένο τελετουργικό για την ορκωμοσία των
αιρετών, παρά μόνο για το περιεχόμενο του όρκου.
Ο όρκος που δίνεται έχει ως εξής:
«Ορκίζομαι να είμαι πιστός στην πατρίδα, να υπακούω στο Σύνταγμα και στους νόμους και
να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου ».18
Όσοι αιρετοί επιθυμούν δίνουν τον παραπάνω όρκο ενώπιον του Ιερού Ευαγγελίου ή αν
κάποιος αιρετός πιστεύει σε θρησκεία ή δόγμα που επιβάλλει ίδιο τύπο όρκου, τότε, εφόσον
το επιθυμεί ο όρκος δίδεται κατά τον τύπο αυτό (πχ ενώπιον του κορανίου).
Επίσης, εάν κάποιος αιρετός δεν πιστεύει σε καμία θρησκεία ή σε θρησκεία που δεν
επιτρέπει όρκο, δηλώνει τα αναφερόμενα στον όρκο στην τιμή και τη συνείδησή του, με
τον εξής τρόπο:
«Δηλώνω στην τιμή και στη συνείδησή μου να είμαι πιστός στην πατρίδα, να υπακούω στο
Σύνταγμα και στους νόμους και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου »19
4. Πρακτικό ορκωμοσίας
Για την ορκωμοσία συντάσσεται πρακτικό 20, το οποίο υπογράφεται από το Δήμαρχο και
όλους τους συμβούλους και εκπροσώπους τοπικής κοινότητας που ορκίστηκαν 21.
Το πρακτικό συντάσσεται σε δύο (2) αντίτυπα, από τα οποία το ένα παραμένει, στο αρχείο
του Δήμου στο διηνεκές, και το άλλο πρέπει να αποσταλεί στον Γενικό Γραμματέα της
Περιφέρειας.22
5. Περίπτωση μη ορκωμοσίας αιρετού- λόγοι αντικειμενικής
αδυναμίας.
Εάν κάποιος από τους εκλεγέντες δεν μπορεί να παραστεί στην ορκωμοσία, κατά την
οριζόμενη ημερομηνία, επικαλούμενος λόγους αντικειμενικής αδυναμίας 23, οι οποίοι δεν
αίρονται πριν την 31η Δεκεμβρίου 2010, τότε ο Δήμαρχος οφείλει να τον καλέσει να
ορκισθεί μέσα σε πέντε (5) ημέρες αφότου του γνωστοποιηθεί η άρση των λόγων αυτών. 24
Σημειώνουμε ότι η ορκωμοσία του αιρετού αυτού μπορεί να λάβει χώρα και μετά την
1.1.2011, όποτε δηλ. αρθούν οι λόγοι αντικειμενικής αδυναμίας που έχει επικαλεσθεί.

18 Άρθρο 52, παρ. 1 του Ν.3852/2010.
19 Άρθρο 408, του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
20 Πρότυπο πρακτικού ορκωμοσίας αιρετών των Δήμων παρατίθεται στο Παράρτημα (σελ. 36) της παρούσας.
21 Άρθρο 52, παρ. 3 του Ν. 3852/2010.
22 Από 1 Ιανουαρίου 2011 στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
23 Ο λόγος αντικειμενικής αδυναμίας θα πρέπει να είναι ένα γεγονός αναπότρεπτου ή ανυπέρβλητου και απρόβλεπτου κωλύματος συνεπεία του οποίου ο ενδιαφερόμενος τελεί σε απόλυτη
πραγματική αδυναμία να επιμεληθεί των υποθέσεών του αυτοπροσώπως (ΣτΕ 2132/ 2004 και 1135/2000).
24 Άρθρο 52, παρ. 4 του Ν.3852/2010.
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Επομένως, σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, θα πρέπει ο συγκεκριμένος αιρετός να
ενημερώσει το Δήμαρχο για τους λόγους, για τους οποίους δεν μπορεί να παραστεί στην
ορκωμοσία κατά την ημέρα που έχει οριστεί για την ορκωμοσία και να τον ενημερώσει όταν
οι λόγοι αυτοί έχουν εκλείψει. Η ενημέρωση αυτή, για λόγους ασφάλειας δικαίου, ορθό είναι
να είναι έγγραφη και να πρωτοκολληθεί στον Δήμο της έδρας του νέου Δήμου.
Οι λόγοι αντικειμενικής αδυναμίας, των οποίων γίνεται επίκληση, ώστε να μη δοθεί ο όρκος,
θα πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά και να μην είναι γενικοί, αόριστοι ή αναπόδεικτοι. 25
Έτσι, δεν μπορεί να γίνει επίκληση «εκτάκτου οικογενειακού προβλήματος» 26 ή
«ανειλημμένων επαγγελματικών υποχρεώσεων», 27 γεγονότα τα οποία δεν αποτελούν
αντικειμενικούς λόγους, αλλά υποκειμενικούς, συνδεόμενους με τη βούληση του φυσικού
προσώπου.
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που κάποιος, για οποιονδήποτε λόγο, δεν δώσει όρκο την
καθορισμένη στην πρόσκληση του εκλεγέντος Δημάρχου ημερομηνία, μπορεί να προσέλθει
στο Δημοτικό κατάστημα, πριν από την 31 η Δεκεμβρίου 2010 σε νέα, ορισθείσα από τον
εκλεγέντα Δήμαρχο, ημερομηνία και να ορκιστεί. 28
Στις περιπτώσεις αυτές, συντάσσεται νέο πρακτικό ορκωμοσίας, το οποίο υπογράφεται από
τον εκλεγέντα Δήμαρχο και τον ορκισθέντα αιρετό και αποστέλλεται στο Γενικό Γραμματέα
της Περιφέρειας ή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κατά τη χρονική στιγμή της σύνταξής
του, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ενότητα 4 ανωτέρω.
6. Αποποίηση εκλογής
Σημειώνουμε καταρχάς ότι όσοι επιθυμούν να αποποιηθούν την εκλογή τους θα πρέπει να
το πράξουν δέκα (10) τουλάχιστον μέρες πριν από την έναρξη της δημοτικής περιόδου,
δηλ. μέχρι και την 21η Δεκεμβρίου 2010. Εάν δεν δηλώσουν αποποίηση της εκλογής τους
μέχρι την ημερομηνία αυτή, τότε θεωρείται ότι την έχουν αποδεχθεί. 29 Στην περίπτωση
αυτή, εάν ο ενδιαφερόμενος δεν δώσει όρκο μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2010, εκπίπτει
αυτοδικαίως από το αξίωμά του. 30 Για την έκπτωση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ανάλογα με τη χρονική στιγμή έκδοσής
της, καθόσον ο δεύτερος ασκεί τις αρμοδιότητες του Ελεγκτή Νομιμότητας μέχρι την
έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ. 31
Σε κάθε περίπτωση, η ενημέρωση του Δημάρχου πρέπει να είναι άμεση, ώστε να προβεί σε
πρόσκληση του επιλαχόντος συμβούλου ή εκπροσώπου τοπικής κοινότητας.
Επομένως:

25 Γν ΝΣΚ 404/ 2003.
26 ΣτΕ 2117/ 2008.
27 ΣτΕ 2116/ 2010.
28 ΣτΕ 2114/ 2008 και 2132/ 2004.
29 Άρθρο 53, παρ. 1 του Ν. 3852/2010.
30 Άρθρο 53 παρ. 2 του Ν.3852/2010.
31 Άρθρο 238 του Ν. 3852/ 2010.
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•

Αν κάποιος αιρετός δεν έχει αποποιηθεί την εκλογή του και δεν δώσει όρκο, εκτός
από την περίπτωση της αντικειμενικής αδυναμίας, μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2010, τότε
εκπίπτει αυτοδικαίως από το αξίωμά του.32
•
Αν κάποιος αιρετός επιθυμεί να αποποιηθεί την εκλογή του, πριν από την 21 η
Δεκεμβρίου 2010, τότε θα πρέπει εγγράφως να ενημερώσει το νεοεκλεγέντα Δήμαρχο, ο
οποίος πρέπει να καλέσει για ορκωμοσία το νόμιμο αναπληρωτή του, σύμφωνα με την
απόφαση ανακήρυξης του δικαστηρίου, κατά τη διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα
7.
•
Αν κάποιος αιρετός έχει δώσει όρκο, αλλά επιθυμεί να παραιτηθεί από τη θέση του,
μετά την εγκατάσταση των νέων αρχών, τότε έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 54,
παρ. 3 του Ν.3852/2010.
Εάν ο αιρετός υποβάλει δήλωση αποποίησης της εκλογής του και την ανακαλέσει πριν
κληθεί ο αναπληρωματικός προς ορκωμοσία και παραστεί κατά την ημέρα της ορκωμοσίας
και ορκιστεί, τότε θεωρείται ότι η αποποίησή του έχει ανακληθεί και, ως εκ τούτου, δεν
συντρέχει λόγος έκπτωσης εκ του αξιώματός του.
Εάν ένα εκλεγμένο μέλος συμβουλίων ή ένας εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας αποποιηθεί
την εκλογή του υποβάλει εγγράφως την απόφασή του αυτή στο νεοεκλεγέντα Δήμαρχο.
Εάν ο εκλεγμένος Δήμαρχος αποποιηθεί την εκλογή του, 33 υποβάλει εγγράφως την
απόφασή του αυτή στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας και τότε όλες τις ενέργειες για
την ορκωμοσία ασκεί ο σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού, που έχει εκλεγεί με τις
περισσότερες ψήφους στην πολυπληθέστερη εκλογική περιφέρεια. 34
7. Ορκωμοσία αναπληρωματικών
Τις έδρες των δημοτικών συμβούλων και των συμβούλων των δημοτικών ή τοπικών
κοινοτήτων, καθώς και τις θέσεις των εκπροσώπων των τοπικών κοινοτήτων που για
οποιονδήποτε λόγο μένουν κενές, καταλαμβάνουν οι αναπληρωματικοί του ίδιου
συνδυασμού. Ο Δήμαρχος καλεί αμέσως τους αναπληρωματικούς συμβούλους, με τη σειρά
της εκλογής τους, και αυτοί οφείλουν να παρουσιαστούν για ορκωμοσία μέσα σε πέντε (5)
ημέρες αφότου τους επιδόθηκε η πρόσκληση. Η ορκωμοσία γίνεται ενώπιον του Δημάρχου.
Αν δεν εμφανισθούν στην προθεσμία αυτή, αποβάλλουν αυτοδικαίως την ιδιότητα του
αναπληρωματικού. Αν εξαντληθεί ο αριθμός των αναπληρωματικών του συνδυασμού
αυτού, καλούνται να καταλάβουν τις θέσεις που έμειναν κενές, για οποιονδήποτε λόγο,
αναπληρωματικοί από άλλους συνδυασμούς, με τη σειρά της εκλογικής τους δύναμης και με
τη σειρά που έχουν ανακηρυχθεί οι αναπληρωματικοί κάθε συνδυασμού. 35 Εννοείται ότι,
όταν μένει κενή η θέση Δημοτικού συμβούλου, καλείται ο πρώτος αναπληρωματικός
δημοτικός σύμβουλος της οικείας εκλογικής περιφέρειας, όπως αυτός ορίζεται στη δικαστική
απόφαση ανακήρυξης τακτικών και αναπληρωματικών μελών ανά εκλογική περιφέρεια και
συνδυασμό.36

32 Άρθρο 53, παρ. 2 του Ν.3852/2010.
33 Πρότυπο δήλωσης αποποίησης εκλογής Δημάρχου παρατίθεται στο Παράρτημα (σελ. 38) της παρούσας.
34 Άρθρο 60, παρ. 6 του Ν. 3852/ 2010.
35 Άρθρο 55, παρ. 1-3 του Ν. 3852/ 2010.
36 Άρθρο 44, παρ 1 του Ν.3852/2010.
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Σημειώνεται ότι το δημοτικό συμβούλιο λειτουργεί νόμιμα, έστω και με ελλιπή σύνθεση που
δεν μπορεί πάντως να είναι κατώτερη από τον αριθμό των μελών που απαιτείται για την
απαρτία, στην περίπτωση όπου μέλη δημοτικού συμβουλίου αποποιηθούν την εκλογή τους
ή παραιτηθούν, και μέχρι η κενή θέση να συμπληρωθεί με αναπλήρωση. 37

37 Άρθρο 55, παρ. 8 του Ν. 3852/ 2010.
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Κεφάλαιο Β’
Εγκατάσταση νέων αρχών
Η εγκατάσταση των αιρετών γίνεται το Σάββατο 1 η Ιανουαρίου 2011, κατά ρητή επιταγή
του νόμου.38
Από την ημέρα αυτή αναλαμβάνουν καθήκοντα οι νέες αρχές των δήμων και αρχίζει η
θητεία τους, η οποία λήγει στις 31 Αυγούστου 2014.
Με τις διατάξεις του «Προγράμματος Καλλικράτη» επέρχεται μία ουσιώδης μεταβολή,
αναφορικά με τον τρόπο επικύρωσης της εκλογής και ανάδειξης του επιτυχόντος και των
επιλαχόντων συνδυασμών. Ενώ, με το άρθρο 62 ΚΔΚ (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων,
κυρωτ. Ν. 3463/ 2006, Α’ 114), το Πολυμελές Πρωτοδικείο ανακήρυσσε τον επιτυχόντα και
τους επιλαχόντες συνδυασμούς, μόνο, σε περίπτωση μη άσκησης των προβλεπόμενων
στον ΚΔΚ ενστάσεων, με τη νέα ρύθμιση, ανεξαρτήτως της άσκησης ή μη των
προβλεπόμενων ενστάσεων, το Πολυμελές Πρωτοδικείο θα ανακηρύξει τον επιτυχόντα και
τους επιλαχόντες συνδυασμούς και οι νέες αρχές θα εγκατασταθούν με αυτή την απόφαση,
εάν, φυσικά, η εκδίκαση τυχόν ενστάσεων δεν περαιωθεί πριν την 1 η Ιανουαρίου 2011.39
Με τη διαδικασία αυτή επιτυγχάνεται η έγκαιρη ανάληψη των καθηκόντων των νέων
δημοτικών αρχών, ώστε η διοίκηση του Δήμου να μην περιέλθει σε μία μακρά περίοδο
δυσλειτουργίας.

38 Άρθρα 9, παρ. 5 και 52, παρ. 3, τελευταίο εδάφιο του Ν.3852/2010.
39 Άρθρο 44 του Ν. 3852/ 2010, βλ. και Αιτιολογική Έκθεση του ιδίου νόμου.
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Κεφάλαιο Γ’
Εκλογή μελών του Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου
1. Γενικά
Με τις διατάξεις του «Καλλικράτη» επέρχονται ορισμένες αλλαγές στη διαδικασία εκλογής
των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου σε σχέση με τη μέχρι τώρα
ισχύουσα νομοθεσία.
Οι αλλαγές αυτές επιγραμματικά μπορούν να εντοπιστούν στα ακόλουθα:
•
Η διεξαγωγή της ψηφοφορίας των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή
του Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα είναι μυστική, ενώ μέχρι τώρα διεξαγόταν
φανερή ψηφοφορία. Η αλλαγή αυτή κρίθηκε αναγκαία για τη διασφάλιση της ανόθευτης,
από διάφορους συσχετισμούς και πιέσεις, εκδήλωσης βούλησης του Δημοτικού Συμβουλίου.
•
Ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου εκλέγεται από τους συμβούλους της
ελάσσονος μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου, και όχι από τον πλειοψηφήσαντα
συνδυασμό, όπως ίσχυε μέχρι τώρα. Η αλλαγή αυτή επέρχεται με γνώμονα την, όσο το
δυνατόν, ευρύτερη αντιπροσώπευση των δημοτικών παρατάξεων στο Προεδρείο του
Δημοτικού Συμβουλίου και την εγγύηση της καλύτερης λειτουργίας του.
•
Η εκλογή στη θέση του Αντιπροέδρου και του Γραμματέα του Δημοτικού
Συμβουλίου δεν συνεπάγεται κώλυμα συμμετοχής στις επιτροπές του Δημοτικού
Συμβουλίου (Οικονομική Επιτροπή και Επιτροπή Ποιότητας Ζωής), σε αντίθεση με τα μέχρι
τώρα ισχύοντα.
Στην παρούσα ενότητα επιχειρείται μία βήμα προς βήμα περιγραφή της όλης διαδικασίας
ανάδειξης των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.
2. Μέλη του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου
Το Δημοτικό Συμβούλιο για να λειτουργήσει, θα πρέπει να συγκροτηθεί σε σώμα, με την
εκλογή όλων των μελών του Προεδρείου του.
Το Προεδρείο αποτελείται από τον Πρόεδρο, ο οποίος προέρχεται από την παράταξη της
πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου, τον Αντιπρόεδρο, ο οποίος προέρχεται από
την παράταξη της μείζονος μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου, και τον
Γραμματέα, ο οποίος προέρχεται από τις παρατάξεις της ελάσσονος μειοψηφίας (εν
συνόλω) του Δημοτικού Συμβουλίου.
Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν μπορεί να λάβει αποφάσεις κατά το χρονικό διάστημα που δεν
έχουν αναδειχθεί όλα τα μέλη του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Ευνόητο είναι
ότι ο έλεγχος νομιμότητας που ασκείται επί των πρακτικών της εκλογής δεν έχει
ανασταλτικό αποτέλεσμα. Έτσι, και στην περίπτωση που τα πρακτικά εκλογής τυχόν
ακυρωθούν είτε διοικητικά είτε, κατόπιν, προσφυγής δικαστικά, θεωρείται ότι για το
διάστημα μέχρι την ακύρωσή τους νομίμως έχουν αναδειχθεί τα μέλη του Προεδρείου του
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Δημοτικού Συμβουλίου και λήφθηκαν οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου υπό την
Προεδρεία του.
3. Διαδικασία εκλογής μελών του Προεδρείου του Δημοτικού
Συμβουλίου.
3.1 Πρόσκληση σε συνεδρίαση
Η εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου για τη δημοτική περίοδο
2011-2014 γίνεται την Κυριακή, 2 Ιανουαρίου 2011 με την έναρξη της δημοτικής περιόδου
και την Κυριακή, 6 Ιανουαρίου 2013, το τρίτο έτος της δημοτικής περιόδου.
Ειδικά για την δημοτική περίοδο 2011- 2014 η θητεία των μελών του Προεδρείου είναι
διετής, η δε δεύτερη διετία της θητείας λήγει την 31 η Αυγούστου 2014.40
Την πρόσκληση41 στους συμβούλους του νέου Δημοτικού Συμβουλίου, για την εκλογή των
μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής
Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, απευθύνει ο σύμβουλος του επιτυχόντος
συνδυασμού, που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους, 42 σύμφωνα με την απόφαση
του δικαστηρίου και σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνος που είναι γραμμένος πρώτος κατά
σειρά στην απόφαση αυτή.43 Αν ο σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού που
πλειοψήφησε απουσιάζει, τον αντικαθιστά ένας σύμβουλος του ίδιου συνδυασμού, κατά τη
σειρά της επιτυχίας που προκύπτει από την ίδια απόφαση του δικαστηρίου. 44
Σε περίπτωση που δεν συγκληθεί το Δημοτικό Συμβούλιο, κατά τα ανωτέρω, για
οποιοδήποτε λόγο, τότε συνέρχεται, αυτοδικαίως, χωρίς πρόσκληση, στις 2 Ιανουαρίου
2011, στις 10:00 π.μ.45
3.2 Συνεδρίαση
Στη συνεδρίαση αυτή προεδρεύει ο δημοτικός σύμβουλος που συγκάλεσε το συμβούλιο,
ο οποίος αναθέτει καθήκοντα ειδικού γραμματέα του Συμβουλίου για την τήρηση των
πρακτικών της εκλογής, σε έναν υπάλληλο του Δήμου. 46 Ο ειδικός γραμματέας τηρεί
πρακτικό μόνο για την εκλογή του Προεδρείου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής
και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Η συνεδρίαση για την εκλογή του Προεδρείου, καθώς και για την εκλογή των μελών της
Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία ακολουθεί, είναι ειδική
και πραγματοποιείται μόνο για το σκοπό αυτό, δηλ. μετά την εκλογή του Προεδρείου του

40 Άρθρο 282, παρ. 16 του Ν. 3852/ 2010
41 Πρότυπο πρόσκλησης για την ειδική συνεδρίαση εκλογής μελών του Προεδρείου, της Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, παρατίθεται στο Παράρτημα (σελ. 39 ) της
παρούσας.
42 Όπως αναγράφεται στο τρίτο μέρος της απόφασης ανακήρυξης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου, κατά το άρθρο 44 του Ν. 3852/ 2010
43 Άρθρο 64, παρ. 1 του Ν.3852/2010
44 Άρθρο 64, παρ. 3 του Ν.3852/2010, όπως αναγράφεται στο τρίτο μέρος της απόφασης ανακήρυξης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου, κατά το άρθρο 44 του Ν. 3852/ 2010
45 Άρθρο 64, παρ. 3 του Ν.3852/2010.
46 Άρθρο 64, παρ. 1 του Ν.3852/2010.
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Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών των ως άνω επιτροπών, δεν μπορεί να υπάρξει
συζήτηση για άλλο θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ανάδειξη των μελών του Προεδρείου δεν
είναι υποχρεωτικά δημόσιες. Τούτο διότι η συγκρότηση των οργάνων λειτουργίας του
Δημοτικού Συμβουλίου δεν παύει να συνιστά εσωτερικό λειτουργικό θέμα του οικείου ΟΤΑ,
που δεν υπακούει, υποχρεωτικά, στο δημόσιο χαρακτήρα της οικείας συνεδρίασης, χωρίς
όμως τούτο να αποκλείεται, εφόσον αποφασισθεί από το ίδιο το Συμβούλιο. 47
3.3 Ψηφοφορία
Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου εκλέγουν χωριστά για κάθε αξίωμα τα μέλη του
Προεδρείου με μυστική ψηφοφορία. Δηλαδή η ψηφοφορία διενεργείται με ψηφοδέλτια
στα οποία αναγράφονται τα ονόματα των υποψηφίων.
Το συμβούλιο εκλέγει σε δύο διακριτές φάσεις, στην ίδια συνεδρίαση:
•
Τον Πρόεδρο, ο οποίος αναδεικνύεται από τον πλειοψηφήσαντα συνδυασμό του
Δημοτικού Συμβουλίου
•
Τον Αντιπρόεδρο, ο οποίος αναδεικνύεται από την παράταξη της μείζονος
μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου
•
Τον Γραμματέα, ο οποίος αναδεικνύεται από όλες τις παρατάξεις της ελάσσονος
μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν παρατάξεις της
ελάσσονος μειοψηφίας, τότε ο Γραμματέας προτείνεται από την παράταξη της πλειοψηφίας.
48

Α΄ φάση- Ανάδειξη υποψηφίων πλειοψηφίας και μειοψηφίας.
Για την ανάδειξη των υποψηφίων για τα αξιώματα του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και
του Γραμματέα από τις παρατάξεις, που θα τεθούν κατόπιν στην κρίση όλων των μελών
του Δημοτικού Συμβουλίου, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:
Ο προεδρεύων σύμβουλος, αφού διαπιστώσει ότι υπάρχει απαρτία49, καλεί:
•
τους συμβούλους της παράταξης της πλειοψηφίας χωριστά για την ανάδειξη ενός
υποψηφίου για το αξίωμα του Προέδρου
•
τους συμβούλους της παράταξης της μείζονος μειοψηφίας χωριστά για την ανάδειξη
ενός υποψηφίου για το αξίωμα του Αντιπροέδρου
•
τους συμβούλους των λοιπών παρατάξεων της μειοψηφίας του Δημοτικού
Συμβουλίου χωριστά για την ανάδειξη ενός υποψηφίου για το αξίωμα του Γραμματέα
Οι σύμβουλοι των ανωτέρω παρατάξεων καλούνται από τον προεδρεύοντα σύμβουλο, όχι
κατ’ ανάγκη σε διαφορετικό ή διακριτό χώρο, του δημοτικού καταστήματος, κάτι που σε
πολλές περιπτώσεις δεν είναι χωροταξικά εφικτό.
Δημοτικός σύμβουλος που επιθυμεί να θέσει υποψηφιότητα για τα αξιώματα του Προέδρου,
του Αντιπροέδρου και του Γραμματέα μπορεί να δηλώσει την υποψηφιότητά του, μόνο στο
47 Γν ΝΣΚ 234/ 2007.
48 Άρθρο 64, παρ. 1, εδάφιο 3, τέταρτη περίοδος του Ν.3852/ 2010.
49 Το συμβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόν το ήμισυ πλέον ενός του αριθμού των μελών του (άρθρο 96, παρ. 2 ΚΔΚ). Σημειώνουμε ότι το τυχόν κλάσμα παραλείπεται.
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πλαίσιο της διαδικασίας αυτής (Α’ φάση), και όχι κατά τη διαδικασία της εκλογής από το
σύνολο των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Το είδος της ψηφοφορίας στη φάση αυτή για την εκλογή 50 των συμβούλων που θα είναι
υποψήφιοι για τα αξιώματα του Προεδρείου αποφασίζεται από τα μέλη των οικείων
παρατάξεων.

Α’ ψηφοφορία: Ως υποψήφιος της πλειοψηφίας, για τη θέση του Προέδρου του Προεδρείου
του Δημοτικού Συμβουλίου αναδεικνύεται αυτός που συγκέντρωσε την απόλυτη
πλειοψηφία του συνόλου των μελών της πλειοψηφίας. Αντίστοιχα, ως υποψήφιος της
μείζονος και της ελάσσονος μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου για τις θέσεις του
Αντιπροέδρου και του Γραμματέα αναδεικνύονται αυτοί που συγκέντρωσαν την απόλυτη
πλειοψηφία του συνόλου των μελών της μείζονος και ελάσσονος μειοψηφίας του Δημοτικού
Συμβουλίου, αντίστοιχα.
Β’ ψηφοφορία: Εάν κανείς από τους υποψηφίους αυτούς δεν συγκεντρώσει την απόλυτη
πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται και αναδεικνύεται προταθείς αυτός που
συγκέντρωσε πάλι την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών των αντίστοιχων
παρατάξεων.
Γ’ ψηφοφορία: Εάν και πάλι δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των
μελών του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού ή των παρατάξεων της μειοψηφίας, αναλογικά
σε κάθε περίπτωση αξιώματος, ή υπάρξει ισοψηφία, τότε διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία
μεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψηφίων που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους. Κατά
την ψηφοφορία αυτή εκλέγεται όποιος μεταξύ των δύο επικρατέστερων συγκεντρώσει τη
σχετική πλειοψηφία των παρόντων, δηλ. έλαβε τις περισσότερες ψήφους σε σχέση με τον
συνυποψήφιό του, έστω και αν πήρε μία.
Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων για οποιοδήποτε αξίωμα, γίνεται κλήρωση, την οποία
διενεργεί ο προεδρεύων σύμβουλος του Δημοτικού Συμβουλίου.
Για την εκλογή, η λευκή ψήφος και η άρνηση ψήφου (δήλωση «παρών»), υπολογίζονται ως
αρνητικές ψήφοι51 και, επομένως, δεν προσμετρώνται στη δημιουργία της πλειοψηφίας
(απόλυτη ή σχετική), κατά την εκλογική διαδικασία.
Υποψήφιοι μπορεί να αναδειχθούν και οι σύμβουλοι που τυχόν απουσιάζουν, για
οποιονδήποτε λόγο, από τη συνεδρίαση αυτή, εφόσον έχουν εκδηλώσει τη βούλησή τους
να είναι υποψήφιοι.

Σε περίπτωση που δεν αναδειχτούν υποψήφιοι για τη θέση του Αντιπροέδρου
και του Γραμματέα από τις ανωτέρω παρατάξεις της μειοψηφίας του Δημοτικού
Συμβουλίου, τότε ο Αντιπρόεδρος προτείνεται από τις παρατάξεις της ελάσσονος
μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου και ο Γραμματέας από την παράταξη της
μείζονος μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Εάν και πάλι οι παρατάξεις
αυτές δεν αναδείξουν Αντιπρόεδρο και Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου,
50 Οι υποψήφιοι σύμβουλοι για τα αντίστοιχα αξιώματα εκλέγονται, και δεν προτείνονται, από την πλειοψηφία και την μειοψηφία, αντίστοιχα.
51 Άρθρο 96, παρ. 5 του ΚΔΚ.
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τότε αυτοί προτείνονται από την παράταξη της πλειοψηφίας, με την ίδια
διαδικασία που προτείνεται ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 52
Β΄ φάση- Εκλογή μελών Προεδρείου από το Δημοτικό Συμβούλιο
Μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας, και αφού έχουν αναδειχθεί οι υποψήφιοι για τα
αξιώματα του Προεδρείου, συνέρχονται από κοινού όλοι οι σύμβουλοι και της πλειοψηφίας
και της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή πλέον του Προέδρου, του
Αντιπροέδρου και του Γραμματέα από το σύνολο των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Σημειώνεται ότι η εκλογή αυτή γίνεται μόνο ανάμεσα στους εκλεγέντες
υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους που αναδείχθηκαν κατά την διαδικασία της
Α’ φάσης και δεν μπορεί να υπάρξει άλλη υποψηφιότητα για τα αξιώματα αυτά
από άλλους υποψηφίους Δημοτικούς Συμβούλους.
Η εκλογή του Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται
χωριστά για κάθε ένα από τα ανωτέρω αξιώματα με μυστική ψηφοφορία.53 Οι
Δημοτικοί Σύμβουλοι θέτουν μέχρι ένα σταυρό προτίμησης στον υποψήφιο για κάθε αξίωμα
του Προεδρείου.

Α’ ψηφοφορία: Για να εκλεγεί ο προταθείς υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος σε αξίωμα του
Προέδρου, Αντιπροέδρου ή Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει να συγκεντρώσει
την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Β’ ψηφοφορία: Εάν κατά την πρώτη ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία
του συνόλου των μελών, διενεργείται δεύτερη ψηφοφορία, κατά την οποία οι υποψήφιοι
πρέπει να συγκεντρώσουν και πάλι την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του
Δημοτικού Συμβουλίου.
Γ’ ψηφοφορία: Εάν και κατά τη δεύτερη ψηφοφορία δεν επιτευχθεί η απόλυτη πλειοψηφία
του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, τότε διενεργείται και τρίτη
ψηφοφορία κατά την οποία αρκεί η ύπαρξη πλειοψηφίας των παρόντων μελών του
Δημοτικού Συμβουλίου54.
3.4 Περιπτώσεις επανάληψης της εκλογής
Εάν κατά την ανωτέρω περιγραφείσα διαδικασία δεν επιτευχθεί εκλογή για οποιονδήποτε
λόγο ή η συνεδρίαση ματαιωθεί, επειδή δεν σχηματίστηκε απαρτία, η συνεδρίαση
επαναλαμβάνεται την Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2011, 10:00 π.μ., και ακολουθείται η ίδια
διαδικασία.
Είναι προφανές ότι στις περιπτώσεις που δεν επιτευχθεί η εκλογή κατά την συνεδρίαση
αυτή γίνεται επαναληπτική εκλογή μόνο για τα μέλη του Προεδρείου που δεν επιτεύχθηκε η
εκλογή τους κατά την πρώτη συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση, στη συνεδρίαση αυτή
προεδρεύει ο σύμβουλος που συγκαλεί το συμβούλιο κατά τα οριζόμενα ανωτέρω,
52 Άρθρο 64 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.
53 Άρθρο 64 παρ. 1 του Ν.3852/2010.
54 Άρθρο 64 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.
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ανεξάρτητα από το αν έχει επιτευχθεί η εκλογή του προέδρου του Συμβουλίου κατά την
πρώτη συνεδρίαση. Τούτο διότι δεν έχουμε ακόμη συγκρότηση του Προεδρείου, το οποίο
επιτυγχάνεται με την εκλογή όλων των μελών του.
Εάν και κατά τη δεύτερη αυτή συνεδρίαση της επαναληπτικής εκλογής δεν επιτευχθεί
εκλογή ή η συνεδρίαση ματαιωθεί, επειδή δεν σχηματίσθηκε απαρτία, τότε θεωρείται ότι
εκλέγονται55 ανάλογα με την περίπτωση:
o
Πρόεδρος και Γραμματέας, οι σύμβουλοι του επιτυχόντος συνδυασμού που
έλαβαν τις περισσότερες κατά σειρά ψήφους προτίμησης σύμφωνα με τη δικαστική
απόφαση που τους ανακήρυξε,
o
Αντιπρόεδρος, ο σύμβουλος του πρώτου επιλαχόντος συνδυασμού της
μειοψηφίας, που έλαβε τις περισσότερες ψήφους προτίμησης, σύμφωνα με τη δικαστική
απόφαση.
Στην περίπτωση αυτή, ο νομοθέτης θέλησε οπωσδήποτε να εκλεγούν τα μέλη του
Προεδρείου κατά τη δεύτερη συνεδρίαση, ώστε να μην παρατείνεται επί μακρόν η
εκκρεμότητα συγκρότησης του Δημοτικού Συμβουλίου σε σώμα.
Επισημαίνεται ότι όπου στην ανωτέρω διαδικασία γίνεται μνεία σε «σύμβουλο που έλαβε
κατά σειρά τις περισσότερες ψήφους προτίμησης σύμφωνα με την δικαστική απόφαση που
τους ανακήρυξε» για τους επιλαχόντες συνδυασμούς, νοείται ο υποψήφιος Δήμαρχος
αυτών.
3.5 Έλεγχος του πρακτικού εκλογής.
Τα πρακτικά της εκλογής56 διαβιβάζονται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη
διενέργεια της εκλογής στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καθόσον
αυτός υποκαθιστά στις αρμοδιότητές του τον Ελεγκτή Νομιμότητας, μέχρι την έναρξη
λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ. Ο Γενικός Γραμματέας της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από προσφυγή δημότη, η οποία
ασκείται ενώπιον του εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια
της εκλογής, αποφαίνεται, μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αργότερο αφότου παρέλαβε τα
πρακτικά, για τη νομιμότητα της εκλογής.57
Αν ακυρωθεί οποιαδήποτε εκλογή για τα ανωτέρω αξιώματα, αυτή επαναλαμβάνεται την
πρώτη Κυριακή, πέντε (5) ημέρες μετά την παραλαβή από το δήμο της ακυρωτικής
απόφασης.58

55 Άρθρο 64, παρ. 4, εδάφιο δεύτερο του Ν.3852/2010.
56 Πρότυπο πρακτικού εκλογής μελών Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου παρατίθεται στο Παράρτημα (σελ. 40) της παρούσας.
57 Άρθρο 64, παρ. 5 του Ν. 3852/ 2010.
58 Άρθρο 64, παρ. 6 του Ν. 3852/ 2010.
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4. Περιπτώσεις εκλογής νέων μελών Προεδρείου Δημοτικού
Συμβουλίου.
4.1 Ακύρωση εκλογής
Σε περίπτωση που ακυρωθεί η εκλογή μέλους ή μελών του Προεδρείου του Δημοτικού
Συμβουλίου, το Δημοτικό Συμβούλιο συγκαλείται ξανά σε ειδική συνεδρίαση την πρώτη
Κυριακή, ύστερα από πέντε (5) ημέρες αφότου παρελήφθη από τον οικείο δήμο η
ακυρωτική απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Για την
εκλογή του νέου μέλους ή των νέων μελών του Προεδρείου ακολουθείται πάλι η ίδια
διαδικασία, ενώ υποψήφιος μπορεί να είναι ξανά ο ίδιος αιρετός, του οποίου η εκλογή
ακυρώθηκε.
4.2 Παραίτηση μέλους του Προεδρείου
Σε περίπτωση που μέλος του Προεδρείου επιθυμεί να παραιτηθεί, πρέπει να υποβάλει την
παραίτησή του στο δημοτικό συμβούλιο και αυτή γίνεται οριστική, όταν πληρωθεί η
αντίστοιχη θέση. Ο παραιτούμενος παραμένει σύμβουλος και δεν μπορεί να επανεκλεγεί
στο ίδιο αξίωμα μέσα στην ίδια διετία.
Η αποδοχή της παραίτησης και η εκλογή νέου μέλους του Προεδρείου γίνεται
στην ίδια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 59
Υποψήφιοι κατά τη διαδικασία πλήρωσης κενωθείσας θέσης στο Προεδρείο του Δημοτικού
Συμβουλίου δεν μπορούν να είναι τα λοιπά μέλη του Προεδρείου του Δημοτικού
Συμβουλίου. Το κώλυμα εκλογιμότητας αυτών αίρεται, εφόσον πρώτα παραιτηθούν από τα
αξιώματα που κατέχουν. Οι Αντιδήμαρχοι, όσο διαρκεί η θητεία τους, μπορούν να θέσουν
υποψηφιότητα για την πλήρωση της κενωθείσας θέσης του προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου, εφόσον όμως, εκλεγούν, υποχρεωτικά απαλλάσσονται από τα καθήκοντά
τους.60
5. Κωλύματα και ασυμβίβαστα μελών Προεδρείου

Ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου δεν έχουν κώλυμα
συμμετοχής στις Επιτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου (Οικονομική Επιτροπή και Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής). Η εκλογή, όμως, στη θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου
συνεπάγεται κώλυμα συμμετοχής στις ανωτέρω Επιτροπές. 61
Το μέλος του δημοτικού συμβουλίου που ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε από την
παράταξή του δεν μπορεί να εξακολουθήσει να είναι μέλος του Προεδρείου του Δημοτικού
Συμβουλίου, όπου εκλέχτηκε ως μέλος της παράταξης, από την οποία ανεξαρτητοποιήθηκε
ή διαγράφηκε.62

59 Άρθρο 64, παρ.7 του Ν. 3852/ 2010.
60 Άρθρο 59, παρ. 5 του Ν. 3852/ 2010.
61 Άρθρο 64, παρ. 8 του Ν. 3852/ 2010.
62 Άρθρο 66, παρ. 6 του Ν. 3852/ 2010.
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Κεφάλαιο Δ’
Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
1. Γενικά
Η σύσταση της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αποτελεί τομή
στη διοίκηση των Δήμων, η οποία επέρχεται με το «Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει
ήδη αναφερθεί στην Εισαγωγή.
Η Οικονομική Επιτροπή αποτελεί τη συνέχεια της Δημαρχιακής Επιτροπής, συνιστάται και
λειτουργεί σε όλους τους Δήμους και αποτελεί όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της
οικονομικής λειτουργίας του Δήμου.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποτελεί νέο όργανο διοίκησης του Δήμου, συνιστάται και
λειτουργεί σε Δήμους άνω των 10.000 κατοίκων και είναι αποφασιστικό και γνωμοδοτικό
όργανο άσκησης αρμοδιοτήτων του Δήμου σχετικών με την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία,
την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος αρμοδιοτήτων.
Σε κάθε δήμο συγκροτείται μία Οικονομική Επιτροπή και, σε Δήμους με πληθυσμό άνω των
10.000 κατοίκων, μία Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
Σημειώνεται ότι δεν επιτρέπεται να εκλεγεί ως μέλος των ως άνω επιτροπών ο
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. 63 Η ιδιότητα, όμως, του μέλους των επιτροπών
αυτών δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Αντιδημάρχου, δηλαδή μέλος της
επιτροπής μπορεί να είναι Αντιδήμαρχος άλλος από τον Αντιδήμαρχο, που τυχόν έχει
ορισθεί Πρόεδρος αυτής.
Επίσης μέλη της Οικονομικής Επιτροπής μπορούν να είναι και μέλη της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής.
Ο συνολικός αριθμός των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής, καθώς και ο αριθμός των μελών της που προέρχεται από τη μειοψηφία, ορίζονται
από το νόμο, βλ. και κατωτέρω, ενότητα 2.64
Η θητεία των μελών των Επιτροπών, όπως και των μελών του Προεδρείου, είναι διετής και
λήγει με την εκλογή των νέων μελών των Επιτροπών, την Κυριακή 6 Ιανουαρίου 2013.
Όταν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής παύουν για
οποιονδήποτε λόγο να είναι μέλη δημοτικών παρατάξεων με τις οποίες ανεδείχθησαν στο
αξίωμα, εκπίπτουν αυτοδικαίως από μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ή της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής65 και αντικαθίστανται, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 74, παρ. 7
του Ν. 3852/ 2010.
63 Άρθρο 74, παρ. 2, τελευταίο εδάφιο του Ν.3852/2010.
64 Άρθρο 74, παρ. 1 του Ν. 3852/ 2010.
65 Άρθρο 74, παρ. 8 του Ν. 3852/ 2010.
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2. Αριθμός Μελών Επιτροπών
Η Οικονομική Επιτροπή και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποτελούνται από το Δήμαρχο ή
τον Αντιδήμαρχο που έχει ορίσει ο Δήμαρχος, ως Πρόεδρο, και αριθμό μελών ανάλογα με
τον αριθμό μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως εμφανίζονται στον κατωτέρω πίνακα. 66
Αριθμός μελών
Δημοτικού
Συμβουλίου

Αριθμός μελών
Οικονομικής
Επιτροπής και
Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής
(με το Δήμαρχο ή
τον Αντιδήμαρχο)

Αριθμός μελών που
Αριθμός μελών που
εκλέγονται από την
εκλέγονται από τις
παράταξη της πλειοψηφίας δημοτικές παρατάξεις
της μειοψηφίας

έως και 27

7(6+1)

4

2

έως και 45

9 (8+1)

5

3

45 και άνω

11 (10+1)

6

4

3. Διαδικασία εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής
Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
3.1 Τακτικά μέλη.
Στην ίδια συνεδρίαση και αφού έχει εκλεγεί το Προεδρείο, το οποίο πλέον, και
προεδρεύει της συνεδρίασης, αντί του πλειοψηφήσαντος συμβούλου που συγκάλεσε το
συμβούλιο, το Δημοτικό Συμβούλιο με μυστική ψηφοφορία εκλέγει τα τακτικά και τα
αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. Ακολούθως εκλέγονται τα τακτικά και τα
αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 67
Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ανάδειξη των μελών των Επιτροπών δεν
είναι υποχρεωτικά δημόσιες. Τούτο διότι η συγκρότηση των Επιτροπών του Δημοτικού
Συμβουλίου δεν παύουν να συνιστούν εσωτερικό λειτουργικό θέμα του οικείου ΟΤΑ, που
66 Άρθρο 74, παρ. 1 του Ν.3852/2010
67 Άρθρο 74 παρ.2 του Ν.3852/2010
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δεν υπακούει, υποχρεωτικά, στο δημόσιο χαρακτήρα της οικείας συνεδρίασης, χωρίς όμως
τούτο να αποκλείεται, εφόσον αποφασισθεί από ίδιο το Συμβούλιο. 68
Σε περίπτωση, όμως, που δεν έχει επιτευχθεί εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού
Συμβουλίου, δεν μπορεί σε αυτή τη συνεδρίαση να γίνει η εκλογή των μελών της
Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Αυτή θα διενεργηθεί την
επόμενη Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2011, αμέσως μετά την επαναληπτική εκλογή των μελών
του Προεδρείου.
Αν από τις δημοτικές παρατάξεις της μειοψηφίας δεν υπάρξει υποψήφιος, τότε στη θέση
τους εκλέγεται σύμβουλος της δημοτικής παράταξης της πλειοψηφίας. 69
Από το συνδυασμό των διατάξεων των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 74 του Ν. 3852/
2010, που ορίζουν ότι: α) το δημοτικό συμβούλιο εκλέγει τα μέλη των Επιτροπών, β)
συγκεκριμένος αριθμός μελών αυτών προέρχεται και εκλέγεται από τις δημοτικές
παρατάξεις της μειοψηφίας και γ) κάθε σύμβουλος ψηφίζει υποψήφιους ισάριθμους με τα
μέλη των επιτροπών προκύπτουν τα εξής:
•
Τα μέλη που προέρχονται από τις παρατάξεις της μειοψηφίας υποδεικνύονται από
την ίδια την μειοψηφία, μετά από εκλογή, που διενεργείται μεταξύ όλων των μελών αυτής.
Επομένως, η εκλογή για την ανάδειξη των υποψηφίων τακτικών και αναπληρωματικών
μελών των παρατάξεων της μειοψηφίας προηγείται της διαδικασίας που ακολουθεί για την
εκλογή όλων των μελών των Επιτροπών από το σύνολο των μελών του δημοτικού
συμβουλίου. Έτσι, στην ίδια συνεδρίαση πρώτα θα εκλέξει η μειοψηφία τους υποψήφιους
τακτικούς και αναπληρωματικούς συμβούλους που της αναλογούν και στη συνέχεια θα
ακολουθήσει η εκλογή όλων των μελών των επιτροπών από το σύνολο των συμβούλων του
δημοτικού συμβουλίου, δηλ. και από την πλειοψηφία και από τη μειοψηφία.
•
Οι σχετικές περί εκλογής διατάξεις του Ν. 3852/ 2010, δεν ορίζουν ειδική διαδικασία
για την ανάδειξη των υποψηφίων της πλειοψηφίας όπως τούτο ορίζεται στην εκλογή των
μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, που προέρχονται από την πλειοψηφία.
Επομένως, οι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας που θα θελήσουν να θέσουν
υποψηφιότητα για την εκλογή τους στις Επιτροπές, δεν προβλέπεται να έχουν
εκλεγεί, εκ των προτέρων, σε χωριστή ψηφοφορία από τους συμβούλους της
παράταξής τους. Υποψήφιοι της πλειοψηφίας, επομένως, στη φάση αυτή, μπορεί να
είναι περισσότεροι από τις θέσεις των μελών των Επιτροπών που αντιστοιχούν σε
αυτήν, σε αντίθεση με τους υποψηφίους της μειοψηφίας που ήδη έχουν αναδειχθεί
από αυτήν.

Α’ φάση- ανάδειξη υποψηφίων μελών των Επιτροπών από την μειοψηφία.
Οι δημοτικές παρατάξεις που αποτελούν το σύνολο της μειοψηφίας του δημοτικού
συμβουλίου, στην ίδια συνεδρίαση εκλέγουν, μεταξύ των μελών τους, αριθμό υποψηφίων
τακτικών και αναπληρωματικών, ίσο με αυτόν που αναγράφεται στον ανωτέρω Πίνακα,
ανάλογα με τα μέλη των Επιτροπών.
68 Γν ΝΣΚ 234/ 2007
69 Άρθρο 74, παρ. 4, τελευταίο εδάφιο του Ν. 3852/ 2010
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Οι δημοτικοί σύμβουλοι της μειοψηφίας που επιθυμούν την ανάδειξή τους σε αυτές τις
θέσεις των Επιτροπών, πρέπει να θέσουν υποψηφιότητα σε αυτή τη συνεδρίαση των
δημοτικών παρατάξεων, που συγκροτούν τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου. Η
ανάδειξη των υποψηφίων γίνεται με τον ίδιο τρόπο που γίνεται η ανάδειξη των μελών του
Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, δηλαδή:

Α’ ψηφοφορία: Ως υποψήφιος της μειοψηφίας αναδεικνύεται αυτός που συγκέντρωσε την
απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών των παρατάξεων της μειοψηφίας.
Β’ ψηφοφορία: Εάν κανείς από τους υποψηφίους αυτούς δεν συγκεντρώσει την απόλυτη
πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται και αναδεικνύεται αυτός που
συγκέντρωσε πάλι την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών των παρατάξεων της
μειοψηφίας.
Γ’ ψηφοφορία: Εάν και πάλι δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των
μελών των παρατάξεων της μειοψηφίας ή υπάρξει ισοψηφία, τότε διενεργείται και τρίτη
ψηφοφορία μεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψηφίων που έλαβαν τις περισσότερες
ψήφους. Κατά την ψηφοφορία αυτή εκλέγεται όποιος μεταξύ των δύο επικρατέστερων
συγκεντρώσει τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων, δηλ. πήρε τις περισσότερες ψήφους
σε σχέση με τον συνυποψήφιό του, έστω και αν πήρε μία ψήφο.
Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων για οποιοδήποτε αξίωμα, γίνεται κλήρωση, την οποία
διενεργεί ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.
Για την εκλογή, η λευκή ψήφος και η άρνηση ψήφου (δήλωση «παρών»), υπολογίζονται ως
αρνητικές ψήφοι70 και, επομένως, δεν προσμετρώνται στη δημιουργία της πλειοψηφίας
(απόλυτη ή σχετική), κατά την εκλογική διαδικασία.
Υποψήφιοι μπορεί να αναδειχθούν και οι σύμβουλοι που τυχόν απουσιάζουν, για
οποιονδήποτε λόγο, από τη συνεδρίαση αυτή, εφόσον έχουν εκδηλώσει τη βούλησή τους
να είναι υποψήφιοι.
Αν από τις δημοτικές παρατάξεις της μειοψηφίας δεν υπάρξει υποψήφιος, τότε στη θέση
τους εκλέγεται σύμβουλος της δημοτικής παράταξης της πλειοψηφίας. 71

Β’ φάση- Εκλογή μελών Επιτροπών από το Δημοτικό Συμβούλιο
Κατά την ίδια συνεδρίαση, μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας, διενεργείται η εκλογή,
από το σύνολο των συμβούλων, για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών
μελών των Επιτροπών.

70 Άρθρο 96, παρ. 5 του ΚΔΚ.
71 Άρθρο 74, παρ. 4, τελευταίο εδάφιο του Ν. 3852/ 2010.
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Σημειώνεται ότι η εκλογή αυτή γίνεται για τις θέσεις που αντιστοιχούν στη
μειοψηφία, μόνο, ανάμεσα στους εκλεγέντες υποψήφιους που αναδείχθηκαν
κατά την διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω και δεν μπορεί να υπάρξει άλλη
υποψηφιότητα για τις θέσεις αυτές από άλλους υποψηφίους δημοτικούς
συμβούλους.

Α’ Ψηφοφορία: Για να εκλεγεί ως μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής ο υποψήφιος πρέπει να συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Β’ Ψηφοφορία: Εάν παραμείνουν κενές θέσεις, που αναλογούν στην πλειοψηφία ή στη
μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, τότε διενεργείται δεύτερη ψηφοφορία. Σε αυτήν
εκλέγεται ο υποψήφιος ο οποίος συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων
μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Γ’ Ψηφοφορία: Αν και στη δεύτερη ψηφοφορία δεν επιτευχθεί εκλογή των μελών των
Επιτροπών και παραμένουν κενές θέσεις, γίνεται και τρίτη ψηφοφορία, οπότε εκλέγονται
όσοι συγκεντρώσουν τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δημοτικού
Συμβουλίου, δηλαδή όσοι έχουν πάρει έστω και μία ψήφο.
Εάν υπάρξει ισοψηφία σε οποιαδήποτε ψηφοφορία, τότε διενεργείται κλήρωση, στην
ίδια συνεδρίαση από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.
3.2 Αναπληρωματικά μέλη
Μετά την εκλογή των τακτικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής το δημοτικό συμβούλιο εκλέγει τα αναπληρωματικά μέλη, τα οποία
αναπληρώνουν τα τακτικά σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, ή παίρνουν τις θέσεις των
τακτικών μελών, όταν αυτές μένουν κενές.
Τα μέλη που προέρχονται από την πλειοψηφία και τη μειοψηφία ορίζονται ρητά από το
νόμο και φαίνονται στον παρακάτω πίνακα, με κριτήριο τον αριθμό των μελών του
Δημοτικού Συμβουλίου:
Αριθμός μελών
Οικονομικής
Επιτροπής & Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής

Μέλη από την
πλειοψηφία

Αριθμός αναπληρωματικών
Μέλη από την
μειοψηφία
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7
9
11

3
3
3

2
2
3

Η εκλογή των αναπληρωματικών μελών γίνεται με τον ίδιο τρόπο που γίνεται η εκλογή των
τακτικών μελών, όπως περιγράφηκε παραπάνω. Με την ίδια διαδικασία εκλέγονται νέα
αναπληρωματικά μέλη, μόνο σε περίπτωση, που έχει εξαντληθεί ο αριθμός των
αναπληρωματικών ανά κατηγορία, δηλαδή της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας. 72
Κατά τη διάρκεια της διετίας τα αναπληρωματικά μέλη ανά κατηγορία, με τη σειρά της
εκλογής τους, καταλαμβάνουν τις θέσεις των τακτικών μελών που μένουν κενές. Όταν τα
μέλη της μειοψηφίας παραιτηθούν κατά τη διάρκεια της διετίας και δεν εκλεγεί
αντικαταστάτης τους, τη θέση τους καταλαμβάνουν τα μέλη της πλειοψηφίας. 73
4. Περιπτώσεις επανάληψης της εκλογής.
Η διαδικασία εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
ολοκληρώνεται σε μία συνεδρίαση, εκτός από τις περιπτώσεις που δεν επιτυγχάνεται
εκλογή για οποιονδήποτε λόγο ή η συνεδρίαση ματαιωθεί λόγω έλλειψης απαρτίας. Στην
περίπτωση αυτή επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία εκλογής την επόμενη Κυριακή. 74
Αν και στη δεύτερη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί εκλογή ή η συνεδρίαση ματαιωθεί, επειδή
δεν σχηματίσθηκε απαρτία, θεωρείται ότι εκλέγονται:
α) Για την Οικονομική Επιτροπή για τις θέσεις της πλειοψηφίας οι σύμβουλοι που έλαβαν
κατά σειρά τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης στην παράταξη της πλειοψηφίας
σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου και για τις θέσεις της μειοψηφίας οι σύμβουλοι
της μείζονος μειοψηφίας που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς σύμφωνα με την ίδια
δικαστική απόφαση.
β) Για την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής θεωρείται ότι εκλέγονται οι αμέσως επόμενοι κατά
σειρά στις αντίστοιχες ως άνω κατηγορίες, δηλαδή παράταξη της πλειοψηφίας και παράταξη
της μείζονος μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου.
Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί μέλος της Οικονομικής Επιτροπής ή της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.75
5. Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής και της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

72 Άρθρο 74, παρ. 3, τελευταίο εδάφιο του Ν. 3852/ 2010.
73 Άρθρο 74, παρ. 7 του Ν. 3852/ 2010.
74 Άρθρο 74 παρ. 4 του Ν.3852/2010.
75 Άρθρο 64, παρ. 8 του Ν.3852/ 2010.
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Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής είναι ο Δήμαρχος
ή ο Αντιδήμαρχος που έχει οριστεί από τον Δήμαρχο. Τα μέλη των ως άνω επιτροπών στην
πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή τους εκλέγουν 76, με φανερή ψηφοφορία, τον
Αντιπρόεδρο, ο οποίος προέρχεται από τις παρατάξεις της μειοψηφίας. Δικαίωμα
ψήφου στην περίπτωση αυτή έχει και ο πρόεδρος της Επιτροπής. 77
Αντιπρόεδρος εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία όλων των μελών
της αντίστοιχης Επιτροπής. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία, τότε η
ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Εάν, και πάλι, δεν επιτευχθεί η απόλυτη πλειοψηφία, τότε
διεξάγεται τρίτη ψηφοφορία και εκλέγεται όποιος λάβει τη σχετική πλειοψηφία. Σε
περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση από τον πρόεδρο της κατά περίπτωση οικείας
Επιτροπής.
6. Έλεγχος των πρακτικών εκλογής των μελών της Οικονομικής
Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία για την εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τα πρακτικά της εκλογής 78 διαβιβάζονται, μέσα σε
προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια της εκλογής, στο Γενικό Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος ελέγχει τη νομιμότητα της εκλογής.
Ο έλεγχος από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης γίνεται είτε
αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από προσφυγή δημότη, η οποία ασκείται ενώπιόν του, εντός
αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια της εκλογής.
Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης αποφαίνεται για τη νομιμότητα της
εκλογής, μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αργότερο, αφότου παρέλαβε τα πρακτικά. 79

76 Για τις συνεδριάσεις και την εν γένει λειτουργία των δύο Επιτροπών, βλ. άρθρο 75 του Ν. 3852/ 2010.
77 Άρθρο 74, παρ. 6 του Ν. 3852/ 2010.
78 Πρότυπο πρακτικού εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών Οικονομικής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής παρατίθεται στο Παράρτημα (σελ. 42) της παρούσας.
79 Άρθρο 64 παρ. 5 και άρθρο 74, παρ. 5 του Ν.3852/2010
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Κεφάλαιο Ε’
Ορισμός Αντιδημάρχων
1. Γενικά
Ο Δήμαρχος, ως μονομελές όργανο διοίκησης του Δήμου, ασκεί τις αρμοδιότητες που
προβλέπει ο Ν. 3852/ 2010, οι οποίες άπτονται πολλών και διάφορων θεμάτων διοίκησης
των τοπικών υποθέσεων. Η αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών απαιτεί να
επικουρείται από Αντιδημάρχους. Οι Αντιδήμαρχοι, επομένως, είναι οι σύμβουλοι οι οποίοι
ασκούν αρμοδιότητες που τους μεταβιβάζει ο Δήμαρχος. Διαφορετική περίπτωση είναι οι
«εντεταλμένοι» δημοτικοί σύμβουλοι, στους οποίους ανατίθεται από τον Δήμαρχο η
εξουσιοδότηση υπογραφής εγγράφων. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, ο «εντεταλμένος»
δημοτικός σύμβουλος δεν ασκεί αρμοδιότητα, αλλά είναι ο τελικός υπογράφων
συγκεκριμένων διοικητικών πράξεων.
Στο παρόν Κεφάλαιο θα επιχειρηθεί η διευκρίνιση της διαφοράς αυτής, καθώς και η
διαδικασία ορισμού των Αντιδημάρχων.
2. Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το Δήμαρχο σε ΑντιδημάρχουςΚαθ’ ύλην και κατά τόπον Αντιδήμαρχοι
Οι Αντιδήμαρχοι είναι σύμβουλοι που προέρχονται μόνο από τη δημοτική παράταξη της
πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου και ορίζονται από το Δήμαρχο, με απόφασή του.
Σε αυτούς μεταβιβάζει80 την άσκηση αρμοδιοτήτων καθ’ ύλην και κατά τόπον.
Στις καθ’ ύλην αρμοδιότητες περιλαμβάνονται οπωσδήποτε και οι αρμοδιότητες για θέματα
διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 81
Οι κατά τόπον αρμοδιότητες ασκούνται στα όρια μίας ή περισσοτέρων δημοτικών
ενοτήτων, δηλαδή των πρώην Δήμων και Κοινοτήτων που συνενώθηκαν στο πλαίσιο του
«Προγράμματος Καλλικράτης».
Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι ο νόμος θέλει σε κάθε δημοτική ενότητα να ορίζεται
Αντιδήμαρχος ο οποίος ασκεί κατά τόπον αρμοδιότητες οι οποίες καθορίζονται από το νόμο.
Οι κατά τόπον αρμοδιότητες που μπορούν να ασκήσουν οι Αντιδήμαρχοι είναι: 82
α) Η ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη
δημοτική ενότητα.
β) Η παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη
δημοτική ενότητα.
80 Άρθρο 59 παρ. 1 του Ν.3852/2010.
81 Άρθρο 59, παρ. 4 του Ν. 3852/ 2010.
82 Άρθρο 59, παρ. 4 του Ν. 3852/ 2010.
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γ) Η μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη
δημοτική ενότητα.
δ) Η υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών
διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν
στα όρια της δημοτικής ενότητας.
ε) Η συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των τοπικών και δημοτικών
κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των
προβλημάτων τους.
στ) Η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά τη δημοτική ενότητα και την οποία
μπορεί να τους μεταβιβάζει με απόφαση του ο Δήμαρχος.
Ο Δήμαρχος μπορεί να μεταβιβάσει οποιαδήποτε αρμοδιότητά του στους Αντιδημάρχους, 83
εκτός από την αρμοδιότητα που έχει ως πειθαρχικός προϊστάμενος των υπαλλήλων του
Δήμου, η οποία είναι αμεταβίβαστη. 84 Οι αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται πρέπει να
αναγράφονται συγκεκριμένα προς αποφυγή σύγχυσης ως προς το εύρος αυτών.
Η θητεία κάθε Αντιδημάρχου αναφέρεται στην απόφαση ορισμού του ως Αντιδημάρχου.
Κατά την δημοτική περίοδο 2011- 2014 δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο ετών και η
δεύτερη θητεία διετία λήγει 31 Αυγούστου 2014. Όμως, ο Δήμαρχος μπορεί με ειδικά
αιτιολογημένη απόφασή του να αντικαταστήσει τον Αντιδήμαρχο και πριν από τη λήξη
της θητείας του.85 Αν ορισθείς Αντιδήμαρχος κατά τη διάρκεια της θητείας του
ανεξαρτητοποιηθεί ή διαγραφεί από την παράταξή του δεν μπορεί να παραμείνει
Αντιδήμαρχος.86
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 207 του «Καλλικράτη» στις
νησιωτικές δημοτικές κοινότητες (δηλαδή των πρώην κοινοτήτων ή τοπικών διαμερισμάτων
που εκτείνονται σε όλη την περιφέρεια του νησιού και δεν αποτελούν δήμο 87) προεδρεύει ο
Αντιδήμαρχος που έχει ορισθεί από τον Δήμαρχο να ασκεί τις κατά τόπον αρμοδιότητες,
χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Ο αρμόδιος για τη δημοτική κοινότητα Αντιδήμαρχος, πλέον των αρμοδιοτήτων του ως
προέδρου της δημοτικής κοινότητας, ασκεί, κατά τόπον, τις εξής αρμοδιότητες:
•
τη χορήγηση των αδειών καταστημάτων και επιχειρήσεων αρμοδιότητας του Δήμου,
•
την έκδοση πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δημοτών
και
•
την έκδοση βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας.
•
ασκεί επίσης και κάθε άλλη αρμοδιότητα που του μεταβιβάζει ο Δήμαρχος. 88
83 Γν. ΝΣΚ 421/2009.
84 Γν ΝΣΚ 669/ 2002.
85 Άρθρο 59 παρ. 5 Ν.3852/2010
86 Άρθρο 66, παρ. 6 του Ν. 3852/ 2010.
87 Βλ. άρθρο 2, παρ. 3, τελευταίου εδάφιο του Ν. 3852/ 2010.
88 Άρθρο 207, παρ. 2 του Ν. 3852/ 2010.
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Κατά τη διάρκεια της θητείας τους οι Αντιδήμαρχοι δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του
Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αν ο Αντιδήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τις καθ’ ύλην αρμοδιότητές του ασκεί ο ίδιος ο
Δήμαρχος. Τις κατά τόπο αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί
άλλος Αντιδήμαρχος που ορίζεται από το Δήμαρχο, ή ο ίδιος ο Δήμαρχος. 89
3. Μεταβίβαση αρμοδιότητας και ανάθεση υπογραφής
Α. Η μεταβίβαση αρμοδιότητας στους Αντιδημάρχους γίνεται με έκδοση διοικητικής πράξης
από το Δήμαρχο, η οποία έχει κανονιστικό χαρακτήρα. Η πράξη με την οποία μεταβιβάζεται
η αρμοδιότητα, ως κανονιστική, εξακολουθεί να ισχύει έως ότου καταργηθεί από
μεταγενέστερη όμοια πράξη.
Με την έκδοση της απόφασης του Δημάρχου, ο Αντιδήμαρχος είναι αποκλειστικώς αρμόδιος
για την άσκησή της και για την έκδοση των πράξεων που προβλέπονται, ο δε Δήμαρχος δεν
μπορεί να εκδώσει εκείνος πράξη αντί του Αντιδημάρχου.
Β. Εξουσιοδότηση υπογραφής90 (άρθρο 88 ΚΔΚ) είναι η παροχή εξουσιοδότησης από ένα
όργανο, με ειδική πράξη του, σε άλλο όργανο να υπογράφει ορισμένες πράξεις αντί αυτού
και με εντολή του. Οι πράξεις αυτές αν και φέρουν την υπογραφή του εξουσιοδοτούμενου
οργάνου, θεωρούνται πράξεις του οργάνου που έδωσε την εξουσιοδότηση. 91 Η πράξη με
την οποία παρέχεται η εξουσιοδότηση υπογραφής έχει κανονιστικό χαρακτήρα, και δεν
αποκλείεται, τις πράξεις που θα μπορούσε να υπογράψει το εξουσιοδοτημένο όργανο να τις
υπογράψει το ίδιο το όργανο που έχει παράσχει την εξουσιοδότηση.
4. Δημοσίευση της απόφασης.
Η απόφαση92 του Δημάρχου με την οποία ορίζονται οι Αντιδήμαρχοι και οι μεταβιβαζόμενες
σε αυτούς αρμοδιότητες πρέπει να δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα
και, αν δεν υπάρχει ημερήσια, σε μια εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του νομού και να
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, διαφορετικά πάσχει ακυρότητας. 93
Επιπλέον έχει κριθεί, κατά πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, ότι οι
αποφάσεις για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων ή του δικαιώματος υπογραφής έχουν
κανονιστικό χαρακτήρα και απαιτείται δημοσίευση αυτών, κατά το πλήρες περιεχόμενό
τους, προκειμένου να αποκτήσουν νόμιμη υπόσταση. Διαφορετικά είναι ανυπόστατες και
δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα.94
5. Αριθμός Αντιδημάρχων ανά Δήμο.

89 Άρθρο 59 παρ. 7 Ν.3852/2010
90 Πρότυπο απόφασης εξουσιοδότησης υπογραφής παρατίθεται στο Παράρτημα (σελ. 47) της παρούσας εγκυκλίου.
91 ΣτΕ 5797/ 1996.
92 Πρότυπο απόφασης ορισμού Αντιδημάρχων παρατίθεται στο Παράρτημα (σελ. 45) της παρούσας εγκυκλίου.
93 Άρθρο 59 παρ. 6 του Ν.3852/2010
94 ΣτΕ 4470/ 2005, 1417/ 2004, 5797/ 1996.
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5.1 Αριθμός Αντιδημάρχων σε Δήμους που δεν προέρχονται από
συνένωση, κατ’ άρθρο 1 του Ν. 3852/ 2010.
Ο αριθμός των Αντιδημάρχων που αντιστοιχούν στους Δήμους που δεν προέρχονται από
συνένωση ΟΤΑ, δηλαδή δεν επήλθε καμία μεταβολή με τον «Καλλικράτη», εμφανίζεται
στον κατωτέρω πίνακα:
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ
Μέχρι 2.000 κατοίκους
2.001 έως 10.000 κατοίκους
10.001 έως 20.000

20.001 έως 40.000
40.001 έως 100.000
Αθηνών95
Πειραιώς96
Καλλιθέας97
Περιστερίου98

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ
1
2
3

4
5
7 +3
5+3
3+3
5+3

5.2 Αριθμός Αντιδημάρχων σε Δήμους που προέρχονται από
συνένωση, κατ’ άρθρο 1 του Ν. 3852/ 2010.
Ο αριθμός των Αντιδημάρχων που αντιστοιχούν στους Δήμους που προέρχονται από
συνένωση ΟΤΑ εμφανίζεται στον κατωτέρω πίνακα:
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ
Μέχρι 5.000 κατοίκους
5.001 έως 20.000 κατοίκους

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ
2
4

95 ΠΔ 982/ 1981 (Α/ 246).
96 ΠΔ 562/ 1982 (Α/ 100).
97 ΠΔ 176/ 2006 (Α/ 185).
98 ΠΔ 193/ 2006 (Α/ 198).
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Από 20.001 έως 50.000 κατοίκους

5

Από 50.001 έως 100.000 κατοίκους

6

Από 100.001 κατοίκους και άνω :
Θεσσαλονίκη
Πάτρα
Λάρισα
Ηράκλειο
Βόλος
Κέρκυρα
Νίκαια- Άγιος Ιωάννης Ρέντη
Ρόδος

8

Στους ανωτέρω Δήμους προβλέπεται προσαύξηση του αριθμού των Αντιδημάρχων ανάλογα
με τον αριθμό των δημοτικών ενοτήτων (πρώην ΟΤΑ). Επομένως, ο αριθμός των
Αντιδημάρχων στους Δήμους αυτούς διαμορφώνεται ως εξής:
Προσαύξηση αριθμού
Αντιδημάρχων
Αριθμός των δημοτικών ενοτήτων που
συνενώθηκαν

Αριθμός των αντιδημάρχων

Από 5 έως 799
Από 8 έως 9100
Από 10 και άνω101

ν+1
ν +2
ν +3
ν: Ο αριθμός Αντιδημάρχων του
Δήμου βάσει του πληθυσμού του

Επιπλέον στους νησιωτικούς Δήμους εάν ο αριθμός των αντιδημάρχων που ορίζεται βάσει
του πληθυσμού τους είναι μικρότερος από τον αριθμό των δημοτικών ενοτήτων δηλ. των
ΟΤΑ που συνενώθηκαν με τον «Καλλικράτη», τότε αυτός προσαυξάνεται ισάριθμα (πχ
Δήμος Κέρκυρας).

99 Οι Δήμοι αυτοί είναι: Παγγαίου, Βέροιας, Βόλβης, Θεσσαλονίκης, Λαγκαδά, Κιλκίς, Παιονίας, Πέλλας, Κατερίνης, Σερρών, Σίντικης, Βοΐου, Εορδαίας, Κοζάνης, Αμυνταίου, Αρταίων,
Ηγουμενίτσας, Νοτίων Τζουμέρκων, Ζαγορίου, Ζίτσας, Ιωαννιτών, Κόνιτσας, Πωγωνίου, Καρδίτσας, Σοφάδων, Κιλλελέρ, Λαρισαίων, Τεμπών, Νότιου Πηλίου, Πύλης, Ζακύνθου, Λευκάδας,
Ναυπακτίας, Αιγιαλείας, Λεβαδέων, Ιστιαίας- Αιδηψού, Κύμης- Αλιβερίου, Χαλκιδέων, Αγράφων, Καρπενησίου, Λαμιέων,

Διονύσου, Σαρωνικού, Κορινθίων, Ευρώτα, Μονεμβασίας, Σπάρτης,

Οιχαλίας, Πύλου- Νέστορος, Τριφυλίας, Αποκορώνου και Χανίων.
100 Οι Δήμοι αυτοί είναι: Πατρέων, Δελφών, Ωρωπού, Άργους- Μυκηναίων, Γορτυνίας, Τρίπολης, Καστοριάς, Ελασσόνας, Βόλου, Καλαμπάκας, Τρικκαίων, Κεφαλληνίας, Μεσσήνης, Χίου,
Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και Ηρακλείου.
101 Οι Δήμοι αυτοί είναι: Γρεβενών, Κέρκυρας, Αγρινίου, Λέσβου και Ρόδου.
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Κεφάλαιο ΣΤ’
Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες
1. Γενικά
Με τις διατάξεις του «Καλλικράτη» επήλθαν μεταβολές και στη δομή της δημοτικής
αποκέντρωσης. Συστήνονται Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες στους Δήμους οι οποίες με
ρητώς μεταβιβαζόμενες από το νόμο αρμοδιότητες θα πραγματώνουν την αρχή της
εγγύτητας στη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων.
Οι Δημοτικές Κοινότητες είναι:
α) όλα ανεξαιρέτως τα σημερινά τοπικά διαμερίσματα, από τα οποία αποτελείται ο Δήμος ή
η Κοινότητα που συνενώνεται,
β) οι Δήμοι ή οι Κοινότητες που καταργήθηκαν ύστερα από εθελούσια συνένωση, σύμφωνα
με τις διατάξεις του ΠΔ 410/ 1995 και
γ) οι Δήμοι ή οι Κοινότητες που συνενώνονται με το άρθρο 1 του Ν. 3852/ 2010 και δεν
αποτελούνται από τοπικά διαμερίσματα,
εφόσον έχουν πληθυσμό μεγαλύτερο από 2000 κατοίκους.
Επίσης, δημοτικές κοινότητες αποτελούν τα τοπικά διαμερίσματα των νησιωτικών Δήμων,
εφόσον έχουν πληθυσμό μεγαλύτερο από 1000 κατοίκους, οι νυν Κοινότητες ή τοπικά
διαμερίσματα που εκτείνονται σε όλη τη περιφέρεια του νησιού και δεν αποτελούν Δήμο,
σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 3852/2010, ανεξαρτήτως του αριθμού των κατοίκων αυτών
και τα δημοτικά διαμερίσματα, στα οποία διαιρούνται οι Δήμοι, με πληθυσμό άνω των
100.00ο κατοίκων, σύμφωνα με το άρθρο 117 του ΚΔΚ.
Οι Τοπικές Κοινότητες είναι:
α) όλα τα σημερινά τοπικά διαμερίσματα από τα οποία αποτελείται ο Δήμος ή η Κοινότητα
που συνενώνεται,
β) οι Δήμοι ή οι Κοινότητες που καταργήθηκαν ύστερα από εθελούσια συνένωση, σύμφωνα
με τις διατάξεις του ΠΔ 410/ 1995
γ) οι Δήμοι ή οι Κοινότητες που συνενώνονται με το άρθρο 1 του Ν. 3852/ 2010 και δεν
αποτελούνται από τοπικά διαμερίσματα,
εφόσον έχουν πληθυσμό μέχρι 2000 κατοίκους.
2. Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου στα Συμβούλια των
Δημοτικών Κοινοτήτων
Την Κυριακή 2 Ιανουαρίου 2011, 102 ο σύμβουλος της δημοτικής κοινότητας του επιτυχόντος
συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους, σύμφωνα με την απόφαση
ανακήρυξης του δικαστηρίου και σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνος που είναι γραμμένος
πρώτος κατά σειρά στην απόφαση αυτή, προσκαλεί το συμβούλιο της δημοτικής
κοινότητας, για την εκλογή του Προέδρου και του Αντιπροέδρου αυτού. 103 Η Θητεία των
102 Αν, για οποιονδήποτε λόγο, το συμβούλιο δεν προσκληθεί να συγκληθεί στις 2 Ιανουαρίου 2011, τότε συνέρχεται χωρίς πρόσκληση την Κυριακή 2 Ιανουαρίου 2011 στις 10 το πρωί,
κατά ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 64, παρ. 3 του Ν. 3852/ 2010.
103 Αν ο σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού που πλειοψήφησε απουσιάζει, τον αντικαθιστά ένας σύμβουλος του ίδιου συνδυασμού, κατά τη σειρά της επιτυχίας που προκύπτει από την
απόφαση του δικαστηρίου.
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οργάνων αυτών είναι διετής και λήγει με την εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου την
Κυριακή 6 Ιανουαρίου 2013.
Στη συνεδρίαση αυτή, προεδρεύει ο σύμβουλος που συγκάλεσε το συμβούλιο, ο οποίος
αναθέτει καθήκοντα ειδικού γραμματέα σε έναν από τους υπαλλήλους του Δήμου. 104
Για τη διαδικασία ανάδειξης του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της Δημοτικής Κοινότητας
δεν υφίσταται ρητή διάταξη στο Ν.3852/ 2010. Επομένως, εφόσον υπάρχει απαρτία των
μελών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας, εκλέγουν τον Πρόεδρο και τον
Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας μεταξύ των μελών του
συμβουλίου. Τη θέση καταλαμβάνει όποιος από τους υποψηφίους λάβει την απόλυτη
πλειοψηφία των μελών του συμβουλίου και σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση
από τον προεδρεύοντα Σύμβουλο.
Η ψηφοφορία που διενεργείται από το σύνολο των μελών του συμβουλίου της Δημοτικής
Κοινότητας για την εκλογή των υποψηφίων που αναδεικνύονται από την πλειοψηφία και τη
μειοψηφία, αντίστοιχα, είναι φανερή105.
Τα πρακτικά της εκλογής, εάν και δεν ορίζεται ρητά, για τη ταυτότητα του νομικού λόγου
και για το ενιαίο της διαδικασίας εποπτείας θα πρέπει να επικυρωθούν, κατά τα
διαλαμβανόμενα στην ενότητα 3.5 (σελ. 17).
3. Συμβούλιο Τοπικής Κοινότητας- Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας
Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας είναι ο υποψήφιος σύμβουλος του
πλειοψηφήσαντος στην Τοπική Κοινότητα συνδυασμού, ανεξαρτήτως του
συνδυασμού που πλειοψήφησε στο Δήμο, που έχει λάβει τους περισσότερους σταυρούς
προτίμησης και, σε περίπτωση ισοψηφίας, αυτός που είναι πρώτος στη δικαστική απόφαση
της ανακήρυξης.106
Επομένως τα συμβούλια τοπικής κοινότητας, μετά την ορκωμοσία και εγκατάσταση των
μελών τους λειτουργούν αμέσως στις Τοπικές Κοινότητες, στις οποίες έχουν εκλεγεί, χωρίς
καμία άλλη διαδικασία (όπως π.χ. η εκλογή του Προεδρείου) αφού ο πρόεδρος του
Συμβουλίου ορίζεται ρητά από το νόμο.107
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας, εάν παραιτηθεί, η θέση του μένει
κενή και δεν παραμένει σύμβουλος του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας. Τη κενωθείσα
θέση καταλαμβάνει ο επόμενος σε σταυρούς προτίμησης υποψήφιος του ίδιου επιτυχόντος
συνδυασμού στην τοπική κοινότητα.108
Περισσότερες πληροφορίες για τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία των συμβουλίων των
Τοπικών Κοινοτήτων θα παρασχεθούν με εγκύκλιο που θα εκδοθεί από την υπηρεσία μας.
104 Άρθρο 79 παρ. 1 σε συνδυασμό με άρθρο 64 παρ. 1 του Ν.3852/2010.
105 Άρθρου 79 παρ. 1 του Ν.3852/2010.
106 Άρθρο 80 παρ. 1 του Ν.3852/2010.
107 Άρθρο 80 του Ν. 3852/2010.
108 Άρθρο 80, παρ. 2 του Ν. 3852/ 2010.
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Υπενθυμίζεται ότι Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας είναι ο υποψήφιος σύμβουλος του
πλειοψηφήσαντος στην Τοπική Κοινότητα συνδυασμού, ανεξαρτήτως του
συνδυασμού που πλειοψήφησε στο Δήμο, που έχει λάβει τους περισσότερους σταυρούς
προτίμησης.
Υποχρεώσεις υπηρεσιών
Παρακαλούμε να κοινοποιήσετε την παρούσα εγκύκλιο στους Δήμους της περιφέρειάς σας,
οι οποίοι οφείλουν να την κοινοποιήσουν σε όλες τις δημοτικές παρατάξεις του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Την εγκύκλιο μπορείτε να την αναζητήσετε και στον δικτυακό τόπο του Υπουργείο
www.ypes.gr στη διαδρομή Περιφερειακή Διοίκηση- Αυτοδιοίκηση/ Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’
βαθμού/ Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων/ Εγκύκλιοι.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. ΚΕΔΚΕ
Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8
ΤΚ 106 78- ΑΘΗΝΑ
2. ΕΕΤΑΑ ΑΕ
Μυλλέρου 73- 77
ΤΚ 104 36- ΑΘΗΝΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Υπουργού, κ. Ιωάννη Ραγκούση
2. Γραφείο Υφυπουργού, κ. Γεώργιου Ντόλιου
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα, κ. Δημήτρη Στεφάνου
4. Γραφείο Γενικού Διευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κ. Κωνσταντίνου Θεοδωρόπουλου
5. Δ/νση Μηχ/σης & ΗΕΣ
(με την παράκληση να την αναρτήσει στο
δικτυακό τόπο του Υπουργείου)
6. Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ
(10 αντίτυπα)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(Πρότυπα πρακτικών και προσκλήσεων)

1.1 Πρόσκληση Δημάρχου για ορκωμοσία αιρετών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ........

Αθήνα,
Δεκεμβρίου 2010
Αριθ. Πρωτ.:
ΠΡΟΣ:

Τακτικά μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου, των Συμβουλίων
Δημοτικών και Τοπικών
Κοινοτήτων και εκλεγέντες
Εκπροσώπους
τοπικών κοινοτήτων
(όπως Πίνακας Αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου και Συμβουλίου
δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων και εκπροσώπους τοπικών κοινοτήτων για
ορκωμοσία
Μετά την επικύρωση της εκλογής και την ανακήρυξη του επιτυχόντος και των επιλαχόντων
συνδυασμών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ... απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου ....
παρακαλείσθε όπως προσέλθετε (Ταχ. Διεύθυνση:...) στις ΗΗ/ΜΜ/2010, μέρα .... και
ώρα ...., ώστε σε δημόσια συνεδρίαση, να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 52 του
Ν. 3852/ 2010 ορκωμοσία.
Ο Δήμαρχος
(υπογραφή)

Όνομα Επώνυμο
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1.2 Πρακτικό ορκωμοσίας αιρετών Δήμων
Στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου... προσήλθαν σήμερα, ΗΗ/ΜΜ/2010 και ώρα ...
κατόπιν της υπ’ αριθμ. .... πρόσκλησης του εκλεγέντα Δημάρχου κ. ..., οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι, οι Σύμβουλοι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και οι Εκπρόσωποι Τοπικών
Κοινοτήτων, οι οποίοι αναδείχθηκαν τακτικά μέλη σύμφωνα με την υπ’ αριθμ... απόφαση
του Πολυμελούς Πρωτοδικείου .... , τα ονόματα των οποίων αναγράφονται στο τέλος του
πρακτικού, και σε δημόσια συνεδρίαση έδωσαν τον προβλεπόμενο από τις διατάξεις του
άρθρου 52 του Ν. 3852/ 2010 όρκο, που έχει ως εξής:

«Ορκίζομαι να είμαι πιστός στην πατρίδα, να υπακούω στο Σύνταγμα και στους νόμους και
να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου»
(Αναγράφονται το Όνομα και το Επίθετο των ορκισθέντων)
- Προσήλθε, επίσης, ο κ. ..., (δηλώνεται η αιρετή του ιδιότητα, π.χ. δημοτικός σύμβουλος), ο οποίος έδωσε με ίδιο τύπο
όρκου, τον ακόλουθο όρκο:
«Ορκίζομαι να είμαι πιστός στην πατρίδα, να υπακούω στο Σύνταγμα και στους νόμους και να εκπληρώνω τίμια και
ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου»
- Προσήλθε, επίσης, ο κ. ..., (δηλώνεται η αιρετή του ιδιότητα, π.χ. δημοτικός σύμβουλος), ο οποίος δήλωσε τα
αναφερόμενα στον όρκο στην τιμή και τη συνείδησή του, με τον εξής τρόπο:
«Δηλώνω στην τιμή και στη συνείδησή μου να είμαι πιστός στην πατρίδα, να υπακούω στο Σύνταγμα και στους νόμους
και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου»

Δήμαρχος

Ονοματεπώνυμο

Υπογραφή

Δημοτικοί Σύμβουλοι

Ονοματεπώνυμο
Ονοματεπώνυμο
Ονοματεπώνυμο
Ονοματεπώνυμο
Ονοματεπώνυμο

Υπογραφή
Υπογραφή
Υπογραφή
Υπογραφή
Υπογραφή

Σύμβουλοι Δημοτικής Κοινότητας

Ονοματεπώνυμο
Ονοματεπώνυμο
Ονοματεπώνυμο

Υπογραφή
Υπογραφή
Υπογραφή

Σύμβουλοι Δημοτικής Κοινότητας

Ονοματεπώνυμο
Ονοματεπώνυμο
Ονοματεπώνυμο

Υπογραφή
Υπογραφή
Υπογραφή

Σύμβουλοι Δημοτικής Κοινότητας

Ονοματεπώνυμο
Ονοματεπώνυμο
Ονοματεπώνυμο

Υπογραφή
Υπογραφή
Υπογραφή

Σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας

Ονοματεπώνυμο
Ονοματεπώνυμο
Ονοματεπώνυμο

Υπογραφή
Υπογραφή
Υπογραφή

(οι δημοτικές κοινότητες μπορούν να τεθούν
και σε αλφαβητική σειρά)

(οι τοπικές κοινότητες μπορούν να τεθούν
και σε αλφαβητική σειρά)
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Σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας

Ονοματεπώνυμο
Ονοματεπώνυμο
Ονοματεπώνυμο

Υπογραφή
Υπογραφή
Υπογραφή

Ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Ονοματεπώνυμο

Υπογραφή

Ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Ονοματεπώνυμο

Υπογραφή

(οι τοπικές κοινότητες μπορούν να τεθούν
και σε αλφαβητική σειρά)
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1.3 Δήλωση αποποίησης εκλογής Δημάρχου

.. Δεκεμβρίου 2010

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ

Του ……………………………..

Από το αξίωμα του Δημάρχου ………………………………………………………..

ΠΡΟΣ

Το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας

Σας δηλώνω ότι αποποιούμαι την εκλογή μου ως Δημάρχου …………………………. και για το
λόγο αυτό δεν προτίθεμαι να εγκατασταθώ και να ασκήσω τα καθήκοντά που απορρέουν
από το αξίωμα αυτό.
Με τιμή

Ο Δηλών
(ονοματεπώνυμο –
υπογραφή)

Σημείωση: Βλέπε διατάξεις άρθρου 53 του Ν.3852/2010
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1.4 Πρόσκληση συμβούλου επιτυχόντος συνδυασμού που έχει
εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους για εκλογή μελών
Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και μελών της Οικονομικής
Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ........

Αθήνα,
Δεκεμβρίου 2010
Αριθ. Πρωτ.:
ΠΡΟΣ:

Τακτικά μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου
(όπως Πίνακας Αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα τακτικά
μέλη Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του
Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Ταχ. Διεύθυνση:...) στις
2.1.2011, ημέρα Κυριακή και ώρα ...., ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64
και 74 του Ν. 3852/ 2010 εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου
και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Ο προεδρεύων Σύμβουλος
(υπογραφή)

Όνομα Επώνυμο

40

ΑΔΑ: 4ΙΦΝΚ-ΔΘ

1.5 Πρακτικό Εκλογής Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα πρακτικά της με αριθμό …………./2011, ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου την Κυριακή 2 Ιανουαρίου 2011, το οποίο συγκλήθηκε με την υπ’ αριθμ….
πρόσκληση του συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις
περισσότερες ψήφους.
Ο προεδρεύων Σύμβουλος κάλεσε το Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των τακτικών
μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου για τη διετία 2011- 2012, στην ειδική
αυτή συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.3852/2010.
Ειδικότερα, όπως ανέφερε, θα προταθεί ο Πρόεδρος από τον πλειοψηφήσαντα
συνδυασμό, ο Αντιπρόεδρος από τη μείζονος παράταξη της μειοψηφίας και ο
Γραμματέας από τις λοιπές παρατάξεις της μειοψηφίας. Επισήμανε δε, ότι σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν. 3852/ 2010 οι Αντιδήμαρχοι δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του
Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και κάλεσε όλους τους Συμβούλους της
δημοτικής παράταξης της πλειοψηφίας να αποσυρθούν προς το αριστερό μέρος της
αίθουσας, ώστε να αναδείξουν τον υποψήφιο Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ταυτόχρονα, κάλεσε τα μέλη της παράταξης της μείζονος μειοψηφίας να αποσυρθούν
προς το δεξί μέρος της αίθουσας και να αναδείξουν τον υποψήφιο Αντιπρόεδρο του
Δημοτικού Συμβουλίου και τα μέλη όλων των λοιπών παρατάξεων της μειοψηφίας να
αποσυρθούν στο κέντρο της αίθουσας και να αναδείξουν τον υποψήφιο Γραμματέα του
Δημοτικού Συμβουλίου
Υποψήφιοι από τις παρατάξεις, όπως ενημέρωσε ο Πρόεδρος, θα είναι όσοι
συγκεντρώσουν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του αντίστοιχων
παρατάξεων. Εάν κανείς από τους ενδιαφερόμενους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη
πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Εάν και κατά τη δεύτερη αυτή
ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του
συνδυασμού ή υπάρξει ισοψηφία, τότε διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία μεταξύ των
δύο επικρατέστερων υποψήφιων. Κατά την τρίτη ψηφοφορία εκλέγεται όποιος
συγκεντρώσει τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων.
Ακολούθησε η παραπάνω διαδικασία από τους Συμβούλους των παρατάξεων της
πλειοψηφίας και μειοψηφίας και μετά την ολοκλήρωση της ο Πρόεδρος ανακοίνωσε τα
ονόματα των υποψηφίων που εκλέχθηκαν, ήτοι: υποψήφιος Πρόεδρος ο κ. …………….,
υποψήφιος Αντιπρόεδρος ο κ. ………….., και υποψήφιος Γραμματέας ο κ. ……………….

41

ΑΔΑ: 4ΙΦΝΚ-ΔΘ

Ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των μελών του
Προεδρείου με μυστική ψηφοφορία και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των
μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και για όσους υποψηφίους δεν επιτευχθεί, να
ακολουθήσει δεύτερη και τέλος τρίτη ψηφοφορία, προκειμένου να εκλεγούν με
πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και σε περίπτωση
ισοψηφίας σε οποιαδήποτε ψηφοφορία θα διενεργηθεί κλήρωση από τον Πρόεδρο.
Για το αυτό κάλεσε τους Συμβούλους ψηφίσουν για τον Πρόεδρο του Δημοτικού
Συμβουλίου. Μετά την αποσφραγίσει τον φακέλων καταμετρήθηκαν από τον
προεδρεύοντα Σύμβουλο, ... σταυροί προτίμησης για τον υποψήφιο Πρόεδρο κ. ..., που
αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού
Συμβουλίου. Ακολούθως, μετά την αποσφραγίσει τον φακέλων καταμετρήθηκαν από
τον προεδρεύοντα Σύμβουλο, ... σταυροί προτίμησης για τον υποψήφιο Αντιπρόεδρο
κ. ...., που αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού
Συμβουλίου. Τέλος, μετά την αποσφραγίσει τον φακέλων καταμετρήθηκαν από τον
προεδρεύοντα Σύμβουλο, ... σταυροί προτίμησης για τον υποψήφιο Γραμματέα κ. ....,
που αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας διαπιστώθηκε από τον προεδρεύοντα
Σύμβουλο ότι εκλέχθηκαν για τη διετία 2011-2012 Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ο κ...., Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ...., Γραμματέας του Δημοτικού
Συμβουλίου ο κ. ....
Ύστερα από τα παραπάνω λύθηκε η συνεδρίαση στις …(ώρα)…. .

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(σφραγίδα-υπογραφή)

1.

(ονοματεπώνυμο)

2.
3.
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1.6 Πρακτικό εκλογής μελών Οικονομικής Επιτροπής/ Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθμό …………./2011, ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου την Κυριακή 2 Ιανουαρίου 2011, το οποίο συγκλήθηκε με την υπ’ αριθμ….
πρόσκληση του συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις
περισσότερες ψήφους.
Μετά την εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος
κάλεσε το Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών
της Οικονομικής Επιτροπής / Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τη διετία 2011- 2012, στην
ειδική αυτή συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010.
Ειδικότερα, όπως ανέφερε, θα εκλεγούν συνολικά ……… (π.χ. 6) τακτικά μέλη εκ των
οποίων ………. (π.χ. 2) θα προέρχονται από το σύνολο των συμβούλων της μειοψηφίας
και επίσης ……….. αναπληρωματικά μέλη, εκ των οποίων ………. (π.χ. 2) θα προέρχονται
από το σύνολο της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Επισήμανε δε, ότι σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 64, παρ. 8 του Ν. 3852/ 2010 ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος των Επιτροπών και κάλεσε όλους τους
Συμβούλους των Δημοτικών Παρατάξεων της μειοψηφίας να προβούν αρχικά στην
εκλογή για την ανάδειξη των υποψηφίων τακτικών και αναπληρωματικών μελών που
προέρχονται από το σύνολο των Συμβούλων της μειοψηφίας και που αναλογούν σ’ αυτή
(π.χ. δύο (2) υποψήφιοι ως τακτικά μέλη και δύο (2) υποψήφιοι ως αναπληρωματικά
μέλη), με τον τρόπο που θα επιλέξουν (μυστική ή φανερή ψηφοφορία). Υποψήφιοι από
το σύνολο της μειοψηφίας, όπως ενημέρωσε ο Πρόεδρος, θα είναι όσοι εκλεγούν με την
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων της μειοψηφίας και αν τούτο δεν επιτευχθεί, για
όποιον υποψήφιο δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία θα γίνει δεύτερη
ψηφοφορία και στην ίδια περίπτωση αποτελέσματος θα ακολουθήσει και τρίτη
ψηφοφορία, προκειμένου να γίνει η εκλογή με σχετική πλειοψηφία των παρόντων της
μειοψηφίας.
Ακολούθησε η παραπάνω διαδικασία από τους Συμβούλους της μειοψηφίας και μετά την
ολοκλήρωση της ο Πρόεδρος ανακοίνωσε τα ονόματα των υποψηφίων τακτικών και
αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής που εκλέχθηκαν ήτοι: α.
υποψήφιοι τακτικοί οι κ.κ. ……………., ………………., ……………, …………….., και β.
υποψήφιοι αναπληρωματικοί οι κ.κ. ………….., …………………., ………………., …………….,. Ο
Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των τακτικών και στη
συνέχεια των αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής με μυστική
ψηφοφορία και με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και για όσους υποψηφίους
δεν επιτευχθεί, να ακολουθήσει δεύτερη και τέλος τρίτη ψηφοφορία, προκειμένου να
εκλεγούν με σχετική πλειοψηφία των παρόντων και σε περίπτωση ισοψηφίας σε
οποιαδήποτε ψηφοφορία θα διενεργηθεί κλήρωση από τον Πρόεδρο. Για το λόγο αυτό
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κάλεσε τους Συμβούλους της πλειοψηφίας που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για
το αξίωμα του τακτικού ή αναπληρωματικού μέλους της Οικονομικής Επιτροπής.
Από τους Συμβούλους της πλειοψηφίας έθεσαν υποψηφιότητα για τακτικά μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής ……. Σύμβουλοι και ονομαστικά οι κ.κ. …………., …………….,
………………., και για αναπληρωματικά μέλη …. Σύμβουλοι και ονομαστικά οι κ.κ.
…………….., ………….., ……………… .
Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των …… (π.χ. 6) τακτικών μελών της Οικονομικής
Επιτροπής για τις θέσεις των οποίων οι υποψηφιότητες, σύμφωνα με τα παραπάνω,
ανήλθαν σε ……(π.χ. 8) ήτοι ……(π.χ. 2) της μειοψηφίας και ……….. (π.χ. 6) της
πλειοψηφίας.
Κάθε Σύμβουλος ψήφισε υποψηφίους, ισάριθμους με τα μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής.
Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο ότι από
τους ….. (π.χ. 8) υποψηφίους οι ….(π.χ. 4) συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων και συγκεκριμένα οι κ.κ. …………, ………….., ………………, οι οποίοι και
εκλέγονται από την ψηφοφορία αυτή ως τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
απομένουν δε άλλες ….. (π.χ. 2) θέσεις τακτικών μελών για τις οποίες ακολούθησε
δεύτερη ψηφοφορία για τους εναπομείναντες υποψηφίους.
Στη δεύτερη ψηφοφορία που ακολούθησε μεταξύ των …(π.χ. 4) εναπομεινάντων
υποψηφίων οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ψήφισαν μέχρι τόσους υποψηφίους, όσες και οι
κενές θέσεις (π.χ. 2).
Μετά την παραπάνω ψηφοφορία διαπιστώθηκε ότι …… (π.χ. 1) μόνο υποψήφιος
συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και ειδικότερα ο Δημοτικός
Σύμβουλος κ. ………………….., όπου και προστίθεται στους εκλεγέντες τακτικούς.
Απομένει δε …(π.χ. 1) κενή θέση για πλήρωση για την οποία θα ακολουθήσει τρίτη
ψηφοφορία.
Μετά την τρίτη ψηφοφορία διαπιστώθηκε ότι ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. ……………..
εκλέγεται ως τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής με τη σχετική πλειοψηφία των
παρόντων Δημοτικών Συμβούλων.
Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των …..(π.χ. 5) αναπληρωματικών μελών της
Οικονομικής Επιτροπής με δεδομένες τις υποψηφιότητες των …..(π.χ. 2) μελών της
μειοψηφίας, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει προηγηθεί και …..(π.χ. 3) μελών της
πλειοψηφίας, όπως ονομαστικά αναφέρονται παραπάνω.
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Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ψήφισαν τόσους υποψηφίους όσους και τα αναπληρωματικά
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (περιγράφεται ανάλογα με την έκβαση της όλης
διαδικασίας όπως γίνεται παραπάνω στην εκλογή των τακτικών μελών).
Μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο ότι
εκλέχθηκαν ως αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (με ….. π.χ. απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων) οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. ……………, ………………,
…………………, ……………...
Συνοψίζοντας, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα ονόματα των
εκλεγέντων μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη διετία 2011-2012 ως εξής:
Τακτικά Μέλη: 1. ……………….., 2. ……………………, 3. ……………….., 4. …………………… .
Αναπληρωματικά Μέλη: 1. …………………., 2. ……………….., 3. …………………., 4. ……………

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται για την εκλογή των
αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

τακτικών

Ύστερα από τα παραπάνω λύθηκε η συνεδρίαση στις …(ώρα)…. .

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(σφραγίδα-υπογραφή)

1.

(ονοματεπώνυμο)

2.
3.
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1.7 Απόφαση Ορισμού Αντιδημάρχων

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Δήμαρχος
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), αναφορικά με τον
ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.
2. Την υπ’ αριθμ. 45892/ 11.8.2010 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής
Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010 και αναλογική κατανομή πληθυσμού στις
δημοτικές κοινότητες του άρθρου 2, παρ. 4 του Ν. 3852/ 2010, ο οποίος δεν είναι δυνατόν
να κατανεμηθεί, λόγω ελλιπών στοιχείων τόπου εγκατάστασης» (Β’ 1292), όπως ισχύει.
3. Το γεγονός ότι ο Δήμος… εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2 ή 59, παρ. 3 του
Ν. 3852/ 2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν … Αντιδήμαρχοι (σημείωση: με την υπ’
αριθμ. …/2011 απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου ο αριθμός των Αντιδημάρχων
εγκρίθηκε να αυξηθεί επιπλέον κατά τρεις (3))
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του
Δήμου …, με θητεία από … μέχρι…, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους
μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:
1. τον κ. … κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα …, και του μεταβιβάζει τις
παρακάτω αρμοδιότητες:
…
2. τον κ. …. κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα …, και του μεταβιβάζει τις
παρακάτω αρμοδιότητες:
…
3. τον κ. …. κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα …, και του μεταβιβάζει τις
παρακάτω αρμοδιότητες:
…
4. τον κ. … καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
…
Β. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο
Δήμαρχος. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ... που απουσιάζει ή κωλύεται
ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ..., ενώ, τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ... που
απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ...
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Γ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο
Αντιδήμαρχος κ. …, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται
τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. ..
Δ. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού ή σε μία
εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο Δήμαρχος
(ονοματεπώνυμο)
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1.8 Απόφαση Δημάρχου για ανάθεση υπογραφής σε Δημοτικό Σύμβουλο

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Δήμαρχος
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/ 2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (Α’
114).
2. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Αναθέτει την υπογραφή με εντολή του, συγκεκριμένων εγγράφων και πιστοποιητικών, πλην
χρηματικών ενταλμάτων, εξουσιοδοτώντας τους παρακάτω:
1. Αναθέτει στον κ. … (ιδιότητα) την υπογραφή των εξής εγγράφων και πιστοποιητικών:
α. …
β. …
2. Αναθέτει στον κ. …. (ιδιότητα) την υπογραφή των εξής εγγράφων και πιστοποιητικών:
α. …
β. …
Ο Δήμαρχος
(ονοματεπώνυμο)
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