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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Αγ. Στέφανος 15-3-2018 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                      Αρ. Πρωτ:10139/16-3-18 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                       

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

   ΠΡΟΣ: Tο Δημοτικό Συμβούλιο 

 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

 
ΘΕΜΑ : «Συγκρότηση επιτροπής του Δ.Σ για  θέματα έγκρισης πρωτοκόλλων 

οριστικής παραλαβής υπηρεσιών και προμηθειών ». 

 

 

Σχετ:  

1)το άρθρο 70  του Ν. 3852/2010. 

2)το άρθρο 11 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου «Σύσταση 

Επιτροπών του Δημοτικού Συμβουλίου» (134/27-6-2011 Α.Δ.Σ) 

 

Στο άρθρο 70  του Ν. 3852/2010 αναφέρεται: 

Επιτροπές του δημοτικού συμβουλίου 

1.Το δημοτικό συμβούλιο με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του μπορεί να 

συγκροτεί επιτροπές για την επεξεργασία και εισήγηση θεμάτων της αρμοδιότητάς 

του. Ειδικότερα στους τουριστικούς δήμους συγκροτείται επιτροπή για την 

επεξεργασία και εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο θεμάτων τουριστικής 

ανάπτυξης και προβολής του δήμου. 

2.Στις επιτροπές προεδρεύει δημοτικός σύμβουλος που ορίζεται με την απόφαση 

της συγκρότησης. Σε αυτές μετέχουν σύμβουλοι που προτείνονται από όλες τις 

δημοτικές παρατάξεις του δημοτικού συμβουλίου, υπάλληλοι της αρμόδιας 

διεύθυνσης του δήμου, καθώς και ιδιώτες εμπειρογνώμονες στα θέματα της 

επιτροπής και εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων της περιοχής. 

3.Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των 

δυο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, είναι δυνατή η καταβολή εξόδων 

κίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης, σε ιδιώτες μέλη επιτροπών, που 

συγκροτούνται από το συμβούλιο, για μετακινήσεις στο εσωτερικό και στο 

εξωτερικό, οι οποίες γίνονται για εκτέλεση υπηρεσίας, σχετικής με το έργο τους. Το 

ύψος της ημερήσιας αποζημίωσης για τις μετακινήσεις στο εσωτερικό καθορίζεται 



σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Το ύψος της ημερήσιας αποζημίωσης και τα 

έξοδα κίνησης στο εξωτερικό καθορίζονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες 

σχετικές διατάξεις. 

4. Θέματα που έχουν εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη, ύστερα από πρόταση του 

δημάρχου, μπορούν να παραπεμφθούν σε επιτροπή μόνο με απόφαση του 

δημοτικού συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται και προθεσμία για την υποβολή 

σχετικής μελέτης ή εισηγήσεως. Θέματα που εισάγει, προς συζήτηση η οικονομική ή 

η επιτροπή ποιότητας ζωής, δεν παραπέμπονται σε επιτροπή. 

Πλην των ανωτέρω θεμάτων, ο πρόεδρος δύναται να παραπέμπει σε επιτροπή 

οποιοδήποτε άλλο θέμα και πριν από την εγγραφή του στην ημερήσια διάταξη. 

Στο άρθρο 11 Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου «Σύσταση 

Επιτροπών του Δημοτικού Συμβουλίου» αναφέρεται: 

 

1.Συγκροτούνται οι κατωτέρω Επιτροπές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70 

του Ν. 3852/2010: 

Α)………………………………………………………………. 

Β)……………………………………………………………….. 

Γ)……………………………………………………………….. 

Στις επιτροπές  μετέχουν σύμβουλοι που προτείνονται από όλες τις δημοτικές 

παρατάξεις του Δ.Σ,  υπάλληλοι της αρμόδιας Δ/νσης του Δήμου, καθώς και ιδιώτες 

εμπειρογνώμονες στα θέματα της επιτροπής και εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων 

της περιοχής. 

2.Οι Επιτροπές αποτελούνται από  ……..εως ………..μέλη, εκ των οποίων τα ………(   ) 

είναι δημοτικοί σύμβουλοι και τα λοιπά είναι ιδιώτες και υπάλληλοι του Δήμου. 

3.Στην επιτροπή προεδρεύει δημοτικός σύμβουλος, που ορίζεται με την απόφαση 

συγκρότησης. 

4.Οι επιτροπές μελετούν  θέματα αρμοδιότητάς τους, που παραπέμπει σε αυτές το 

Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από πρόταση του Δημάρχου.Το δημοτικό Συμβούλιο 

καθορίζει προθεσμία για την υποβολή σχετικής μελέτης η εισήγησης. 

5.Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να παραπέμπει σε επιτροπή 

οποιοδήποτε  άλλο θέμα, πριν αυτό εγγραφεί προς συζήτηση στην ημερήσια 

διάταξη. 

6.Θέματα που εισάγει προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο η Οικονομική 

Επιτροπή η η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής δεν παραπέμπονται σε επιτροπή του 

παρόντος. 

7.Οι Επιτροπές βρίσκονται σε απαρτία και συνεδριάζουν νόμιμα όταν τα παρόντα 

μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. Λαμβάνουν από τις υπηρεσίες του Δήμου 

τα στοιχεία και τις πληροφορίες ου ζητούν για την διευκόλυνση του έργου τους , δια 

του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, κατόπιν συνεργασίας με τον Πρόεδρο 

κάθε επιτροπής. 

8.Οι Επιτροπές διατυπώνουν την άποψή τους με έκθεσή τους στην οποία 

αναγράφονται και τυχόν διαφορετικές απόψεις που διαμορφώθηκαν σε αυτή. Η  

έκθεση υποβάλλεται εντός της τασσόμενης προθεσμίας. Εάν η Επιτροπή 

καθυστερήσει να υποβάλλει τη σχετική έκθεση, ο Πρόεδρος του Δημοτικού 

Συμβουλίου μπορεί να εγγράψει το θέμα στην ημερήσια διάταξη και χωρίς την 

έκθεση της Επιτροπής.Για λοιπά θέματα λειτουργίας τους εφαρμόζονται οι 

διατάξεις του Ν. 2690/1999. 



Στις ανωτέρω επιτροπές εφόσον κριθεί αναγκαίο,  μπορεί να ορίζεται με απόφαση 

του Δημάρχου δημοτικός υπάλληλος για διοικητική υποστήριξη. 
 

Έχοντας  υπόψη τα ανωτέρω προτείνεται η συγκρότηση επιτροπής του Δημοτικού 

Συμβουλίου αποτελούμενη από  έναν (1)εκπρόσωπο  των Δημοτικών Παρατάξεων  

με σκοπό την εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση πρωτοκόλλων 

οριστικής παραλαβής υπηρεσιών  και προμηθειών (άρθρο 219 παρ. 5  και άρθρο 

200 παρ.5 Ν. 4412/2016 ως κατωτέρω: 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ                                                             ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

1.ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ                                      ………………………………. 

 

2.ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ                                                    …………………………………. 

 

3.ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΝΕΑ ΠΝΟΗ                                                        ……………………………………. 

 

4.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ                                               ……………………………………. 

 

5.ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ                                                             ……………………………………….  

 

6.ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ Δ.Σ                                                                ………………………………………… 

 

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται  ο ,η Δημοτικός Σύμβουλος…………………………………… 

Γραμματειακή εξυπηρέτηση θα εκτελεί ο,η υπάλληλος  …………………………………… 

 

H Επιτροπή  θα συνεδριάζει  την επομένη  εργάσιμη ημέρα από την λήψη της 

πρόσκλησης του Δ.Σ στις 10:00 πμ στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Δημαρχείο 

(Λ.Μαραθώνος 29 κ Αθ. Διάκου) και θα εισηγείται στην Πρόεδρο του Δ.Σ πριν την 

έναρξη της συνεδρίασης του Σώματος. 

Στην περίπτωση που η επιτροπή δεν συνεδριάσει η δεν αποφανθεί , αυτό δεν 

επηρεάζει την διεξαγωγή της συζήτησης και ψήφισης των σχετικών θεμάτων της 

Ημερήσιας Διάταξης. 

Οι εργασίες της Επιτροπής  διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 70 Ν. 

3852/2010 και του άρθρου 11 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 

 

 

                                                                                                    Η Πρόεδρος 

 

 

                                                                                                    Ζώτου Βασιλική 

 

 


