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Από το πρακτικό της 18ης/17-08-2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Βελβεντού.
Αριθ. απόφασης: 81/2020
ΘΕΜΑ:

Ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου

Στο Βελβεντό, σήμερα, στις 17 Αυγούστου 2020, ημέρα Δευτέρα, και
ώρα 20.30, το Δημοτικό Συμβούλιο Βελβεντού συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση
κεκλεισμένων των θυρών, στη Νέα Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, επί
της οδού Αγίας Τριάδας 8, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020/τ.Α’) «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19»
σε συνδυασμό με την αριθμ. 18318/13-03-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 2153/12-08-2020 πρόσκληση της
Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Μαλλού Βάϊας.
Στη συνεδρίαση, με τη συμμετοχή και του Δημάρχου κ. Στεργίου Εμμανουήλ,
διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο η νόμιμη απαρτία δεδομένου, ότι σε σύνολο - 17 μελών δήλωσαν συμμετοχή -15- μέλη και ονομαστικά οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Μαλλού Βάϊα, Πρόεδρος
1 Παπαδημητρίου Ζήνων
2 Κουρτέλης Κωνσταντίνος
2 Θεοχαροπούλου Ελευθερία
3 Αγγέλης Δημήτριος
4 Γκίκας Ιωάννης
5 Εμμανουήλ Δημήτριος
6 Τράντα Ιωάννα
7 Καμκούτης Θωμάς
8 Αχίλλας Γεώργιος
9 Ζορζοβίλης Ζήνων
10 Κουκόλη Σοφία
11 Τσιτσιόκας Νικόλαος
12 Τσέγκος Νικόλαος
13 Τέτος Νικόλαος
14 Μανώλας Αριστείδης
15 Γκαμπράνη Ειρήνη
Από τους Κοινοτικούς Συμβούλους Βελβεντού, παραβρέθηκαν οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Αθανασόπουλος Αθανάσιος
Τζάτσου Βάϊα
2 Κουκάλης Ζήνων
Παπανδρίτσα Μαρία
3 Μυλωνά Κατίνα
Μύρος Δημήτριος
4 Ζυγανιτίδου Ειρήνη
Από τους Προέδρους Κοινοτήτων Βελβεντού, παραβρέθηκαν οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Βρακόπουλος Αντώνιος-Πολυφύτου
Πούλιος Αθανάσιος-Καταφυγίου
2 Ζουζώς Δημήτριος-Αγίας Κυριακής
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Κανταρτζή Νεκτάριο, υπάλληλο του
Δήμου Βελβεντού, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού.
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Ξεκινώντας με το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος ανέφερε τα
εξής:
Στην παρ.4 του άρθρου 65 του Ν.3852/10 ορίζεται, ότι το Δημοτικό
Συμβούλιο καταρτίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του τον
κανονισμό λειτουργίας του, με βάση τον πρότυπο κανονισμό του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010.
Σύμφωνα με την παρ.11 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18:
«11. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από γνώμη της
Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, εκδίδεται πρότυπος κανονισμός λειτουργίας του
δημοτικού συμβουλίου, ο οποίος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»
Το ΥΠ.ΕΣ.Α.& Η.Δ. με την υπ’ αριθ. 16852/06.04.2011 απόφασή του, η
οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 661/20.04.2011 τεύχος Β’ είχε εκδώσει πρότυπο
κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.
Έως σήμερα δεν έχει εκδοθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών νέος, ισχύων
για την τρέχουσα αυτοδιοικητική περίοδο κανονισμός.
Με βάση τα παραπάνω σας καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφίσει για
την κατάρτιση κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου
Βελβεντού λαμβάνοντας υπόψη και τον τελευταίο πρότυπο κανονισμό λειτουργίας
που εξέδωσε το ΥΠ.ΕΣ.Α.& Η.Δ. και στην περίπτωση έκδοσης νέου να προχωρήσει
το Δημοτικό Συμβούλιο αντίστοιχα στην επικαιροποίηση του κανονισμού.
Στη συζήτηση που ακολούθησε ζητήθηκε από την πλευρά της μείζονος
αντιπολίτευσης η αναβολή του θέματος, προκειμένου οι Δημοτικοί Σύμβουλοι να
έχουν τον αναγκαίο χρόνο να μελετήσουν τον προτεινόμενο κανονισμό και να
κάνουν τις δικές τους βελτιωτικές προτάσεις.
Το Προεδρείο πρότεινε στη συνέχεια την αναβολή του θέματος για την
επόμενη συνεδρίαση καθώς και τον ορισμό χρονικού διαστήματος μιας εβδομάδας
για την αποστολή όλων των προτάσεων / παρατηρήσεων από τους Δημοτικούς
Συμβούλους.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση, την πρόταση
του Προεδρείου, τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει και αφού έθεσε τις απόψεις και τις προτάσεις του στο
συζητούμενο θέμα, όπως διαλαμβάνονται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Αναβάλλει τη συζήτηση και έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού
Συμβουλίου για την επόμενη συνεδρίαση, προκειμένου οι Δημοτικοί Σύμβουλοι να
υποβάλλουν γραπτώς και σε διάστημα μιας εβδομάδας τις προτάσεις τους
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 81/2020.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Η Πρόεδρος
(σφραγίδα – υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)
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Ακριβές απόσπασμα
Βελβεντό, 18 Αυγούστου 2020
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού

Βάϊα Μαλλού
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