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ΤΠΟΒΑΘΜΙΗΕΣΑΙ  ΣΟ ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 
ΜΕ ΤΝΕΧΕΙ ΣΡΟΠΟΛΟΓΙΕ ΣΘ ΚΤΒΕΡΝΘΘ 

 
Πάει ο Νόμοσ Παυλόπουλου (3463/2006) , πάει ο Καλλικράτθσ (3852/10), πάει και ο Κλειςκζνθσ 
(4555/19). 
Δεν υπάρχει νομοςχζδιο ςτθ Βουλι το τουσ τελευταίουσ 15 μινεσ που να μθν περνά  ςυνεχείσ 
τροποποιιςεισ ςτο οικοδόμθμα τθσ δθμοκρατικισ λειτουργίασ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου. Μζχρι και 
ςτο τελευταίο νομοςχζδιο τθσ προθγοφμενθσ εβδομάδασ (Νόμοσ 4735) 34 τροποποιιςεισ ςε 
αντίςτοιχα άρκρα. 
Το κυριότερο όμωσ είναι ότι αφαιροφνται αρμοδιότθτεσ από το Δθμοτικό Συμβοφλιο  προσ όφελοσ τθσ 
Οικονομικισ Επιτροπισ, που διοικείται  από τθν παράταξθ του Δθμάρχου. 
Το Δθμοτικό Συμβοφλιο να γνωρίηουν ο δθμότεσ μασ ότι πλζον δεν ζχει το κυρίαρχο λόγο και ρόλο. 
Ανικει ςτο Διμαρχο και τθν Οικονομικι Επιτροπι που ελζγχεται από τον ίδιο. 
Καταδικάηουμε αυτι τθ λογικι και πολιτικι τθσ Κυβζρνθςθσ. Αυτό δε λζγεται δθμοκρατικι 
μεταρρφκμιςθ. Λζγεται αντιμεταρρφκμιςθ. 
Και βζβαια δεν ζχει τεκεί , τουλάχιςτον ςτο δικό μασ Διμο, αλλά και ςε άλλουσ Διμουσ τθσ χϊρασ, 
πλθν εξαιρζςεων, κζμα απλισ αναλογικισ και μθ ορκισ λειτουργίασ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου και 
του Διμου ευρφτερα για να υπιρχε αίτθμα αντροπϊν. Η ςυντριπτικι πλειοψθφία των αποφάςεων 
του Δθμοτικοφ Συμβουλίου ιταν και είναι ομόφωνεσ ι εν πάςθ περιπτϊςει με μεγάλθ πλειοψθφία. 
 
Από τθν ζρευνά μου παρακζτω  κατωτζρω  τισ δεκάδεσ αφαιμάξεισ αρμοδιοτιτων του Δθμοτικοφ 
Συμβουλίου: 
 
-Τποβάκμιςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου υπζρ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ με μεταφορά 
αντίςτοιχων αρμοδιοτιτων, όπωσ: 
 
-Ζγκριςθ των προχπολογιςμϊν, των ιςολογιςμϊν, των ετθςίων προγραμμάτων δράςθσ και των 
εκκζςεων πεπραγμζνων των νομικϊν προςϊπων και επιχειριςεων του διμου (Άρκρο 3  Ν. 
4623/2019 (ΦΕΚ 134Α/9-8-19) και Άρκρο 177 παρ. 1 περ. δϋ Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167Α/30-10-19). 
-Ζγκριςθ του απολογιςμοφ των διμων (άρκρο 40 παρ. 1 . 4735/20 ΦΕΚ 197Α/12-10-20) 
-Τποβολι αιτθμάτων πρόςλθψθσ του πάςθσ φφςεωσ προςωπικοφ του Διμου, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των δικθγόρων και νομικϊν ςυμβοφλων με ςχζςθ ζμμιςκθσ εντολισ (άρκρο 
40 παρ. 1 . 4735/20 ΦΕΚ 197Α/12-10-20 και άρκρο 3 παρ. 1 ν. 4623/2019 ΦΕΚ 134Α/9-8-2019) 
-Ζγκριςθ και παραλαβι των πάςθσ φφςεωσ μελετϊν του διμου, ςφμφωνα με το άρκρο 189 του ν. 
4412/2016 (άρκρο 40 παρ. 1 . 4735/20 ΦΕΚ 197Α/12-10-20) 
-Τποβολι προτάςεων εκ μζρουσ του διμου για τθ χρθματοδότθςθ ι επιχοριγθςθ δράςεων, 
προγραμμάτων και αντίςτοιχων ζργων από εκνικοφσ πόρουσ, πόρουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι 
οποιουδιποτε άλλου φορζα (άρκρο 40 παρ. 1 . 4735/20 ΦΕΚ 197Α/12-10-20) 
-Αποδοχι χρθματοδότθςθσ ι επιδότθςθσ ι επιχοριγθςθσ πράξεων που εντάςςονται ςτα πάςθσ 
φφςεωσ αναπτυξιακά προγράμματα ι προγράμματα επιχοριγθςθσ (ΠΝΠ 22/8/20 ΦΕΚ 161Α/22-8-20, 
Ν. 4722 ΦΕΚ 177/15-9-20 και άρκρο 40 παρ. 1 . 4735/20 ΦΕΚ 197Α/12-10-20). 
-Άνοιγμα πάςθσ φφςεωσ λογαριαςμϊν των Ο.Σ.Α. ςε χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα (Άρκρο 45 παρ. 
Ν. 4647/2019 ΦΕΚ 204Α/16-12-2019) 
-Ζγκριςθ αποφάςεων Διοικθτικϊν υμβουλίων ΔΕΤΑ που αφοροφν τα τζλθ φδρευςθσ, αποχζτευςθσ 
κλπ (άρκρο 11 παρ. 5 Ν. 4674/2020 ΦΕΚ 53Α/11-3-2020) 
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-φναψθ και ανάκεςθ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 4412/2016 (Αϋ 147) για 
τθν εκτζλεςθ ςυγκεκριμζνων υπθρεςιϊν ςυλλογισ και μεταφοράσ ςτερεϊν αποβλιτων και 
ανακυκλϊςιμων υλικϊν, κακαριότθτασ κοινόχρθςτων χϊρων και δθμοτικϊν κτιρίων, κακϊσ και 
ςυντιρθςθσ χϊρων πραςίνου και θλεκτροφωτιςμοφ (άρκρο 117 Ν. 4674/2020 ΦΕΚ 53Α/11-3-2020) 
-φναψθ προγραμματικϊν ςυμβάςεων Διμου (άρκρο 21 παρ. 9 ν. 4690/20 ΦΕΚ 104Α/30-5-2020 και 
άρκρο 132 Ν. 4714/20 ΦΕΚ 148Α/31-7-20). 
-Αναμορφϊςεισ προχπολογιςμοφ διμων  επί των πράξεων αποδοχϊν (διαπιςτωτικόσ χαρακτιρασ θ 
ζγκριςθ από το Δθμοτικό Συμβοφλιο) μ/30-12-2020 (ΠΝΠ 22/8/20 ΦΕΚ 161Α/22-8-20, Ν. 4722 ΦΕΚ 
177/15-9-20) (άρκρο 40 παρ. 1 . 4735/20 ΦΕΚ 197Α/12-10-20) 
-Δυνατότθτα χριςθσ διακζςιμων αικουςϊν δθμοτικϊν βρεφονθπιακϊν και παιδικϊν ςτακμϊν και 
ςχολικϊν μονάδων πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ (άρκρο 64 Ν. 1722/20 ΦΕΚ 
177Α/15-9-20) 
 
-Πλειοψθφία τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ και τθσ Επιτροπισ Ποιότθτασ Ηωισ ςτθν παράταξθ του 
Δθμάρχου ανεξαρτιτωσ ποςοςτοφ (Άρκρο 2  Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134Α/9-8-19) 
 
-Πλειοψθφία ςτθ ςυγκρότθςθ των Διοικθτικϊν υμβουλίων Νομικϊν Προςϊπων ςτθν παράταξθ 
του Δθμάρχου (3/5)  ανεξαρτιτωσ ποςοςτοφ, κακϊσ και των Διοικθτικϊν υμβουλίων των ΔΕΤΑ και 
των Κοινωφελϊν Δθμοτικϊν Επιχειριςεων με Δεςμευτικι τθν υπόδειξθ του Δθμάρχου για το 
Δθμοτικό Συμβοφλιο  (102 εγκφκλιοσ/13-9-2019). Με νεότερθ τροπολογία γίνεται οριςμόσ των μελϊν 
των 3/5 από το Διμαρχο. Η απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου είναι διαπιςτωτικι (άρκρο 177 παρ. 
3 Ν. 4635/2019 ΦΕΚ 167Α/13-9-2019), (99 εγκφκλιοσ/29-4-20), (Άρκρο 6  Ν. 4623/2019 ΦΕΚ 134Α/9-8-
19), (Άρκρο 10 παρ. 6 Ν. 4625/2019 ΦΕΚ 39Α/31-8-2019), (102 εγκφκλιοσ/13-9-2019). 
 
-Πλειοψθφία ςτθ ςυγκρότθςθ των Διοικθτικϊν υμβουλίων των Διοικθτικϊν υμβουλίων των ΔΕΤΑ   
(Άρκρο 10 παρ. 6  Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 139Α/31-8-19) 
 
-Πρωτοτυπία: τρογγυλοποίθςθ ςτθν αμζςωσ επόμενθ ακζραια μονάδα, όταν κατά τον 
υπολογιςμό τθσ ποςοςτιαίασ αναλογίασ των 3/5 δεν προκφψει ακζραιοσ αρικμόσ πάντοτε με 
γνϊμονα τθ βαςικι αιτιολογικι ςκζψθ τθσ διάταξθσ του άρκρου 6 του ν. 4623/19 ότι «ςε κάκε 
περίπτωςθ θ πλειοψθφία των μελϊν προζρχεται από το υνδυαςμό με τον οποίο εξελζγθ ο 
Διμαρχοσ» Επί παραδείγματι εάν τα οριηόμενα μζλθ είναι 2, θ ποςοςτιαία αναλογία των 3/5 είναι 
1,2 και ςτρογγυλοποιοφμενθ ςτθν αμζςωσ επόμενθ ακζραια μονάδα δίνει άκροιςμα 2. Αντίκετα τα 
2/5 για τισ λοιπζσ παρατάξεισ ςτρογγυλοποιείται ςτθν προθγοφμενθ ακζραια μονάδα  (102 
εγκφκλιοσ/13-9-2019) 
 
-Για το τεχνικό πρόγραμμα, το Επιχειρθςιακό πρόγραμμα, τον οριςμό φόρων, τελϊν, δικαιωμάτων 
και ειςφορϊν, κακϊσ και το προχπολογιςμό  θ ςυηιτθςθ και θ ψιφιςθ πραγματοποιείται ςφμφωνα 
με το ςχζδιο τθσ εκτελεςτικισ ι τθσ Οικονομικισ επιτροπισ και τισ τυχόν εναλλακτικζσ προτάςεισ που 
κατατίκενται από τουσ επικεφαλισ των παρατάξεων, αλλά μόνον όταν ςυνοδεφονται από ειςιγθςθ 
τθσ αρμόδιασ τεχνικισ και οικονομικισ υπθρεςίασ του διμου. Οπότε καταλαβαίνετε τι κα ςυμβεί. 
(Άρκρα 8, 9, 11, 12  Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134Α/9-8-19) 
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