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ΘΕΜΑ: Συνεδρίαση δημοτικού συμβ0ουλίου με συμμετοχή προέδρου δημοτικής ή τοπικής       

             κοινότητας ή εκπροσώπου τοπικής κοινότητας. 

 

Ι. Ερώτημα 

Στην υπηρεσία μας περιέρχονται ερωτήματα αναφορικά με τον τρόπο σύγκλησης του 

δημοτικού συμβουλίου, τον υπολογισμό της απαρτίας των μελών του και τη λήψη απόφασης από 

αυτό, στην περίπτωση που συμμετέχει σε συνεδρίασή του, με δικαίωμα ψήφου, πρόεδρος 

δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας. 

 

ΙΙ. Εφαρμοστέες Διατάξεις 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 8, 80 παρ. 3, και 81 παρ. 1β του ν. 

3852/2010, στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου προσκαλούνται οι πρόεδροι των 

τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων, καθώς και ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας, όταν στην 

ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται ειδικά θέματα, που αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητες. Για 

τα θέματα αυτά, τα ανωτέρω πρόσωπα μετέχουν στη συζήτηση με δικαίωμα ψήφου. Σε 

περίπτωση μη πρόσκλησης, η σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου είναι άκυρη. 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το άρθρο 96 παρ. 2 του ΚΔΚ (κυρωτ. Ν. 3463/ 2006, Κώδικας 

Δήμων και Κοινοτήτων) και το άρθρο 7 παρ. 2 της αρ. 16852/06.04.2011 απόφασης του Υπουργού 

Εσωτερικών («Πρότυπος κανονισμός λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου», ΦΕΚ 661 Β΄), το 

δημοτικό συμβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόν το ήμισυ πλέον ενός του αριθμού των μελών 

του, χωρίς να υπολογίζεται ο δεκαδικός αριθμός, δηλ. όταν τα παρόντα είναι περισσότερα από τα 



απόντα μέλη του. Τυχόν κληθέντες για συμμετοχή σε ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης 

του δημοτικού συμβουλίου πρόεδροι δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων ή εκπρόσωποι τοπικής 

κοινότητας οι οποίοι παρίστανται, δεν λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό της απαρτίας των 

μελών του δημοτικού συμβουλίου.  

Ακολούθως, με το άρθρο 96, παρ. 4 του ΚΔΚ και το άρθρο 7, παρ. 7 της ανωτέρω 

Υπουργικής απόφασης, ορίζεται ότι το συμβούλιο λαμβάνει τις αποφάσεις του με την απόλυτη 

πλειοψηφία των παρόντων, αν δεν ορίζεται διαφορετικά με άλλη διάταξη. Επίσης, ότι για τη λήψη 

απόφασης που αφορά δημοτική ή τοπική κοινότητα στον αριθμό των ψήφων που απαιτούνται για 

τη λήψη της απόφασης αυτής προσμετράται και η ψήφος του προέδρου της δημοτικής ή τοπικής 

κοινότητας ή του εκπροσώπου τοπικής κοινότητας. 

 

ΙΙΙ. Τρόπος Εφαρμογής των Διατάξεων 

Όπως έχει διευκρινιστεί ήδη με την υπ’ αριθμ. 49/74572/ 29.12.2010 (ΑΔΑ: 4ΙΙΛΚ-9Γ) 

εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας με θέμα: «Λειτουργία Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων» (Μέρος 

Α΄, Κεφ. 11, σελ. 10 και Μέρος Β, Κεφ. 12, σελ. 17), στην κρίση αναφορικά με το εάν κάποιο θέμα 

είναι ενδιαφέροντος της συγκεκριμένης δημοτικής ή τοπικής κοινότητας, καλείται να προβεί ο 

πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ο οποίος θα καταρτίσει την ημερήσια διάταξη και θα 

απευθύνει τις προσκλήσεις για συνεδρίαση στα μέλη του δημοτικού συμβουλίου και τους 

προέδρους των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων.  

Επισημαίνεται ότι οι πρόεδροι καλούνται στο δημοτικό συμβούλιο με δικαίωμα ψήφου, 

όταν ένα θέμα της ημερήσιας διάταξης όχι μόνο αφορά την κοινότητά τους αλλά και εξαντλείται 

στα όρια αυτής. Αντιθέτως, στην περίπτωση που ένα θέμα αφορά περισσότερες από μία 

κοινότητες (π.χ. διάνοιξη δημοτικής οδού η οποία διασχίζει δύο ή περισσότερες κοινότητες), δεν 

είναι υποχρεωτική η πρόσκληση των αντίστοιχων προέδρων κοινοτήτων, καθώς το θέμα αυτό δεν 

αποτελεί πλέον αντικείμενο ενδιαφέροντος μίας συγκεκριμένης κοινότητας αλλά αφορά 

ολόκληρο τον δήμο. 

Σε ειδικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες μπορεί να κληθούν να συμμετέχουν για το ίδιο 

θέμα της ημερήσιας διάταξης περισσότεροι του ενός πρόεδροι δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων ή 

εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων (όπως π.χ. σε συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου περί 

επιβολής δημοτικών τελών, το ύψος των οποίων μπορεί να διαφοροποιείται ανά κοινότητα), η 

συγκεκριμένη απόφαση θα αποτελείται από δύο ή περισσότερα διακριτά κεφάλαια, ανάλογα με 

τις κοινότητες που αφορά, έτσι ώστε να κληθεί να συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου ο οικείος 

πρόεδρος για κάθε ένα από τα κεφάλαια αυτής.  Σχετική είναι και η αρ. 2185/ 2012 απόφαση του 

ΣτΕ, σύμφωνα με την οποία, εφόσον ενώπιον του δημοτικού συμβουλίου τίθενται ειδικά 

ζητήματα, τα οποία, ως εκ της φύσεώς τους, διαφοροποιούνται ανά μία ή περισσότερες δημοτικές 



ή τοπικές κοινότητες, στις συνεδριάσεις τους καλούνται, επί ποινή ακυρότητας των σχετικών 

αποφάσεων, οι πρόεδροι των οικείων συμβουλίων ή ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας, 

προκειμένου να εκπροσωπήσουν με δικαίωμα ψήφου τα συμφέροντα των δημοτών τους.   

Σε ό,τι αφορά τον υπολογισμό της απαρτίας και τη λήψη απόφασης σε συνεδρίαση όπου 

συμμετέχει πρόεδρος δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας, 

επισημαίνουμε τα εξής: 

- Η απαρτία των μελών του δημοτικού συμβουλίου για την έναρξη της συνεδρίασης 

υπολογίζεται, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο πρόεδρος της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή ο 

εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας, και θεωρείται ότι συντρέχει για όλα τα θέματα της συνεδρίασης 

(βλ. ειδικότερα άρθρο 96, παρ. 6 του ΚΔΚ).  

- Η ψήφος του προέδρου του συμβουλίου δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή του 

εκπροσώπου κοινότητας είναι ισότιμη με την ψήφο των δημοτικών συμβούλων κατά τον 

υπολογισμό της πλειοψηφίας και προσμετράται στον αριθμό των ψήφων που απαιτούνται για 

τη λήψη της απόφασης. Είναι ευνόητο ότι ο πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας ή ο 

εκπρόσωπος κοινότητας έχει δικαίωμα ψήφου μόνο για τα ζητήματα που αφορούν την κοινότητα 

την οποία εκπροσωπεί. Στο πρακτικό συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου θα καταγραφεί η 

παρουσία του προέδρου και θα αναφερθεί η ψήφος που έδωσε. 

Έστω, για παράδειγμα, ότι σε ένα δημοτικό συμβούλιο που αποτελείται από 41 μέλη 

παρευρίσκονται στην έναρξη  της συνεδρίασης 29 δημοτικοί σύμβουλοι (σημειώνεται ότι για την 

ύπαρξη απαρτίας του εν λόγω δημοτικού συμβουλίου πρέπει να παρίστανται τουλάχιστον 21 

δημοτικοί σύμβουλοι). Επομένως, για τη λήψη απόφασης απαιτούνται τουλάχιστον 15 θετικές 

ψήφοι. Αν στην ίδια συνεδρίαση, στη συζήτηση ενός θέματος συµµετέχει με δικαίωμα ψήφου 

πρόεδρος δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας, οι παρευρισκόμενοι 

υπολογίζονται σε 30 και για την λήψη απόφασης απαιτούνται τουλάχιστον 16 θετικές ψήφοι. 

(Στην καταμέτρηση των ψήφων προσμετράται και η ψήφος του προέδρου της δημοτικής ή 

τοπικής κοινότητας ή του εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας).   

Στην περίπτωση που το ίδιο, 41μελές συμβούλιο, πρέπει να λάβει απόφαση βάσει του 

άρθρου 79, παρ. 2 του ΚΔΚ, δηλ. με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, ο 

πρόεδρος της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή εκπρόσωπος κοινότητας θα προσμετρηθεί στον 

αριθμό των μελών του δημοτικού συμβουλίου επί του οποίου θα υπολογιστεί η πλειοψηφία και 

το οποίο έτσι καθίσταται 42μελες. Ακολούθως, για τη λήψη απόφασης, απαιτούνται τουλάχιστον 

22 θετικές ψήφοι, συμπεριλαμβανομένης της ψήφου του προέδρου της δημοτικής ή τοπικής 

κοινότητας ή εκπροσώπου κοινότητας. 

Ο Γενικός Γραμματέας 
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