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ΠΡΟΣΑΗ
ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΗΜΟΤ ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ – ΠΕΡΑΧΩΡΑ –
ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1
ΔΙΟΙΚΗΗ ΔΗΜΟΤ
Όργανα Διοίκθςθσ του Διμου είναι το Δθμοτικό υμβοφλιο, θ Οικονομικι Επιτροπι, θ
Επιτροπι Ποιότθτασ Ζωισ, θ Εκτελεςτικι Επιτροπι και ο Διμαρχοσ
ΑΡΘΡΟ 2
ΤΓΚΡΟΣΗΗ-ΤΝΘΕΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ
1. Πζραν των ανωτζρω, ςτον Διμο Λουτρακίου-Περαχϊρασ-Αγίων Θεοδϊρων ςυγκροτικθκε
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 70 του Ν.3852/2010 και με τον Εςωτερικό Κανονιςμό
Λειτουργίασ του Δθμοτικοφ υμβουλίου, ο οποίοσ εγκρίκθκε με τθν υπϋαρικμ. 204/20111 Α.Δ.
και τροποποιικθκε με τθν υπϋαρικ. 389/2011 όμοια, Επιτροπι Σουριςμοφ (ςχετ. θ υπ’ αρικμ.
311/2014 Α.Δ..), ωσ υμβουλευτικό Όργανο του Διμου για τθν επεξεργαςία και ειςιγθςθ ςτο
Δθμοτικό υμβοφλιο κεμάτων που ςχετίηονται με τθν ανάπτυξθ του Σουριςμοφ και τθν
προβολι του Διμου.
2. Η διάρκεια τθσ κθτείασ τθσ Επιτροπισ ακολουκεί τθν διάρκεια τθσ κθτείασ του Δθμοτικοφ
υμβουλίου.
3. Η Επιτροπι αποτελείται από 9 μζλθ, τα οποία, μαηί με τουσ αναπλθρωτζσ τουσ, ορίηονται με
Απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου. Εξϋ αυτϊν τα 5 μζλθ είναι μζλθ του Δθμοτικοφ
υμβουλίου. Σα υπόλοιπα 4 μζλθ τθσ Επιτροπισ είναι εκπρόςωποι Φορζων τθσ Σοπικισ
Κοινωνίασ που δραςτθριοποιοφνται ςε όλο το φάςμα του τουριςτικοφ προϊόντοσ . Κακικοντα
του Προζδρου αςκεί ο Διμαρχοσ.
4. Η ςυμμετοχι ςτθν Επιτροπι είναι εκελοντικι και άμιςκθ.
5. Ο οριςμόσ των Σακτικϊν και των Αναπλθρωματικϊν Μελϊν τθσ Επιτροπισ από το Δθμοτικό
υμβοφλιο γίνεται ωσ εξισ:
Με τθν Απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου ορίηονται τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά
μζλθ τθσ Επιτροπισ, που αντιςτοιχοφν ςτισ κατθγορίεσ των Δθμοτικϊν υμβοφλων, και
κακορίηονται οι Φορείσ τθσ Σοπικισ Κοινωνίασ που κα ςυμμετζχουν με εκπρόςωπό τουσ ςτθν
Επιτροπι. Από τα Σακτικά και τα Αναπλθρωματικά Μζλθ, που είναι Δθμοτικοί φμβουλοι, τα 3 μζλθ
προτείνονται από τθν Πλειοψθφία και τα 2 μζλθ προτείνονται από το ςφνολο των Παρατάξεων τθσ
Μειοψθφίασ. Οι Φορείσ τθσ Σοπικισ Κοινωνίασ που ςυμμετζχουν δια εκπροςϊπων τουσ ςτθν
Επιτροπι, καλοφνται εγγράφωσ από τον Πρόεδρο του Δθμοτικοφ υμβουλίου, να ορίςει εντόσ
εφλογθσ προκεςμίασ τουσ εκπροςϊπουσ ςτθν Επιτροπι και τα Αναπλθρωματικά Μζλθ. ε
περίπτωςθ που οι Φορείσ δεν προβοφν ςτον οριςμό εκπροςϊπων τουσ , εντόσ τθσ ταςςόμενθσ
θμερομθνίασ, αυτοί ορίηονται από το Δθμοτικό υμβοφλιο.
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ΑΡΘΡΟ 3
ΕΡΓΟ-ΑΡΜΟΔΟΣΗΣΕ
1. Σο ζργο τθσ Επιτροπισ, όπωσ ρθτά προβλζπεται από τισ διατάξεισ του αρκ. 70 του
Ν.3852/2010, είναι ςυμβουλευτικό, για τθν επεξεργαςία και ειςιγθςθ ςτο Δθμοτικό υμβοφλιο
κεμάτων που ςχετίηονται με τθν ανάπτυξθ του Σουριςμοφ και τθν προβολι του Διμου και ζχει,
μεταξφ των άλλων, τισ εξισ αρμοδιότθτεσ :
α. Σον προγραμματιςμό και τθν χάραξθ τθσ τουριςτικισ πολιτικισ, το ςχεδιαςμό τθσ τουριςτικισ
ανάπτυξθσ ςτο πλαίςιο τθσ γενικότερθσ πολιτικισ του Διμου, τθν διαμόρφωςθ και προϊκθςθ των
αναγκαίων ρυκμίςεων και των απαιτοφμενων μζτρων εφαρμογισ.
β. Ειςθγείται ςτο Δθμοτικό υμβοφλιο τα αναγκαία μζτρα για τθν εφρυκμθ και αποτελεςματικι
λειτουργία του Σουριςτικοφ Σομζα και παρακολουκεί τθν απόδοςι του, ϊςτε να ενθμερϊνει ςχετικά το
Δθμοτικό υμβοφλιο.
γ. Προτείνει προσ το Δθμοτικό υμβοφλιο τισ κατευκφνςεισ για τθν κατάρτιςθ ολοκλθρωμζνου
προγράμματοσ τουριςτικισ υποδομισ και ανάπτυξθσ του Διμου.
δ. Προτείνει τισ αναγκαίεσ ενζργειεσ για τθν προϊκθςθ και λιψθ μζτρων για τθν προςζλκυςθ ιδιωτικϊν
κεφαλαίων ςτον Σομζα του Σουριςμοφ.
ε. υνεργάηεται με τουσ ςυναρμόδιουσ Επαγγελματικοφσ Φορείσ τθσ Σοπικισ Κοινωνίασ για τθν
εναρμόνιςθ των πολιτικϊν τουσ και τον ςυντονιςμό των δράςεων, με ςκοπό τθν υποβοικθςθ τθσ
Σουριςτικισ ανάπτυξθσ τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ και τθσ ανταγωνιςτικότθτασ του τουριςμοφ του
Διμου.
ςτ. υμμετζχει δια του Προζδρου τθσ και άλλων μελϊν που κα ορίηει κάκε φορά με Απόφαςι τθσ, ςτισ
εκπροςωπιςεισ του Διμου ςε Σοπικζσ και Πανελλαδικζσ ι διεκνείσ εκκζςεισ που διοργανϊνονται με
κζμα τον Σουριςμό, για τθν προβολι του Διμου και τθν προϊκθςθ των τοπικϊν τουριςτικϊν
προϊόντων.
η . χεδιάηει και προτείνει ςτο Δθμοτικό υμβοφλιο διαφθμιςτικά προγράμματα και γενικά ενζργειεσ,
που αφοροφν τθν τουριςτικι προβολι και διαφιμιςθ του Διμου ςτο Εςωτερικό και Εξωτερικό, ιδίωσ
με ςυμμετοχι ςτισ Εκκζςεισ ι διαφθμίςεισ ςε μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ ι καταχωριςεισ ςε ζντυπα ι
εκδόςεισ τουσ, κακϊσ και με οποιοδιποτε άλλο πρόςφορο μζςο.
θ. Σο ςχεδιαςμό τθσ πολιτικισ για τθν υποβοικθςθ τθσ ποιοτικισ αναβάκμιςθσ των πάςθσ φφςθσ
τουριςτικϊν υπθρεςιϊν του Διμου. Αξιολογεί τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ και ςυντάςςει προτάςεισ για
τθν ζκδοςθ Κανονιςτικϊν Αποφάςεων από το Δθμοτικό υμβοφλιο, για τον κακοριςμό διαδικαςίασ
ελζγχου των Σουριςτικϊν Επιχειριςεων, τθν τιρθςθ κακαριότθτασ και ευπρεποφσ όλων των
Σουριςτικϊν ςθμείων του Διμου κακϊσ και τθν λιψθ μζτρων. Ωσ προσ τισ Κανονιςτικζσ Αποφάςεισ θ
εν λόγω αρμοδιότθτα αςκείται με τθν επιφφλαξθ των κατά τον Νόμο αρμοδιοτιτων άλλων Οργάνων
του Διμου και ιδίωσ τθσ Επιτροπισ Ποιότθτασ Ζωισ.
2. Πζραν των ανωτζρω κεμάτων θ Επιτροπι εξετάηει και αποφαςίηει επι κεμάτων που
παραπζμπονται ςε αυτιν, μετά τθν εγγραφι τουσ ςτθν θμεριςια διάταξθ ςυνεδρίαςθσ του
Δθμοτικοφ υμβουλίου, μετά από Απόφαςι του που λαμβάνεται μετά από πρόταςθ του
Δθμάρχου, κατά τισ διατάξεισ τθσ παρ. 4 του άρκ. 70 του Ν.3852/2010. Με τθν Απόφαςθ αυτι
κακορίηεται και θ προκεςμία εντόσ τθσ οποίασ θ Επιτροπι υποχρεοφται να υποβάλλει ςχετικι
μελζτθ ι ειςιγθςθ
3. Πλθν των ανωτζρω ο Πρόεδροσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου, δφνανται να παραπζμπει ςτθν
Επιτροπι οποιοδιποτε άλλο κζμα και πριν τθν εγγραφι του ςτθν θμεριςια διάταξθ
ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου.
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4. υμμετζχει με εκπρόςωπο ι εκπροςϊπουσ του ςτο Δθμοτικό υμβοφλιο κάκε φορά που
ςυηθτείται κζμα ςχετικό με το αντικείμενό τθσ. Ο Πρόεδροσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου
υποχρεοφται να ςτζλνει τθν πρόςκλθςθ και τθν θμεριςια διάταξθ ςτα μζλθ τθσ Επιτροπισ,
ςφμφωνα με τθν προβλεπόμενθ διαδικαςία από τον Κανονιςμό Λειτουργίασ αυτοφ, όποτε
ςυηθτείται κζμα για τον Σουριςμό και τθν προβολι του Διμου.

ΑΡΘΡΟ 4
ΤΓΚΛΗΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ
1. Η Επιτροπι ςυνεδριάηει δθμόςια, μετά από πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ:
α ) κάκε φορά που προκφπτουν κζματα που άπτονται των αρμοδιοτιτων τθσ,
β) όποτε το ηθτιςει το 1/3 τουλάχιςτον του ςυνολικοφ αρικμοφ των Μελϊν τθσ με γραπτι
αίτθςθ, που αναφζρονται τα προσ ςυηιτθςθ κζματα κακϊσ και τα Μζλθ τθσ Επιτροπισ που
υπζβαλλαν τθν αίτθςθ και ειςθγοφνται τα κζματα,
γ) όποτε υπάρχουν κατεπείγουςεσ περιπτϊςεισ, που δικαιολογοφν τθν άμεςθ ςφγκλθςθ τθσ
Επιτροπισ ι παραπζμπεται ςε αυτιν για τθν διατφπωςθ γνϊμθσ.
2. Η πρόςκλθςθ κοινοποιείται ςε όλα τα Μζλθ τθσ Επιτροπισ με ζντυπο, θλεκτρονικό ι κάκε άλλο
πρόςφορο μζςο, 3 εργάςιμεσ μζρεσ πριν τθν υνεδρίαςθ. Περιλαμβάνει τθν θμεριςια διάταξθ,
τον Σόπο, τθν θμερομθνία, τθν ϊρα τθσ υνεδρίαςθσ . Η πρόςκλθςθ δθμοςιεφεται επίςθσ ςτθν
ιςτοςελίδα του Διμου.
3. τισ κατεπείγουςεσ περιπτϊςεισ θ πρόςκλθςθ μπορεί να γνωςτοποιθκεί ι επιδοκεί τθν θμζρα
τθσ υνεδρίαςθσ και αναφζρει τον λόγο τθσ υνεδρίαςθσ. Πρίν από τθν υνεδρίαςθ θ Επιτροπι
αποφαίνεται για το κατεπείγον των κεμάτων.

4. ε περίπτωςθ απουςίασ ι κωλφματοσ Σακτικοφ Μζλουσ για τθν ςυμμετοχι του ςε
προγραμματιςμζνθ υνεδρίαςθ, οφείλει να ενθμερϊςει ζγκαιρα τον Πρόεδρο τθσ Επιτροπισ,
προκειμζνου να προςκλθκεί και να ςυμμετάςχει το Αναπλθρωματικό Μζλοσ.

ΑΡΘΡΟ 5
ΣΟΠΟ ΤΝΕΔΡΙΑΗ-ΑΠΑΡΣΙΑ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΚΑΙ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΜΕΛΩΝ-ΑΚΡΟΑΣΗΡΙΟ
1. Οι υνεδριάςεισ τθσ Επιτροπισ είναι Δθμόςιεσ και πραγματοποιοφνται ςτο Δθμαρχείο
Λουτρακίου. Είναι δυνατι θ υνεδρίαςθ να ςυνεδριάηει κατά περίπτωςθ ςε άλλο Δθμοτικό
Κτιριο.
2. Η Επιτροπι ςυνεδριάηει νόμιμα εφόςον ζχει απαρτία. Προχπόκεςθ τθσ απαρτίασ είναι να
ζχουν κλθκεί νόμιμα, ζγκαιρα και κανονικά όλα τα Μζλθ του Οργάνου για να μετάςχουν ςτθν
υνεδρίαςθ. Η ζλλειψθ ι θ μθ ζγκαιρθ κεραπεφονται μόνο με τθν προςζλευςθ και τθ
ςυμμετοχι ςτθν υνεδρίαςθ του μθ κλθκζντοσ Μζλουσ.
3. Η Επιτροπι ζχει απαρτία μόνο όταν τα παρόντα είναι περιςςότερα από τα απόντα Μζλθ. Αν
κάποιο Μζλοσ προςζλκει και αποχωριςει κατά τθν διάρκεια τθσ υνεδρίαςθσ κεωρείται παρόν
ωσ το τζλοσ τθσ υνεδρίαςθσ.

3

4. ε περίπτωςθ ζλλειψθσ απαρτίασ , θ υνεδρίαςθ επαναλαμβάνεται τθν αμζςωσ επόμενθ
εργάςιμθ μζρα, οπότε κεωρείται ςε κάκε περίπτωςθ ότι υφίςταται απαρτία.
5. Ο Πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ κθρφςςει τθν ζναρξθ και τθν λφςθ των εργαςιϊν τθσ, τθν οποία και
διευκφνει, φροντίηοντασ να λαμβάνει όλα τα απαραίτθτα μζτρα για τθν ομαλι διεξαγωγι τθσ.
Επίςθσ ζχει τθν ευκφνθ τιρθςθσ των Πρακτικϊν των υνεδριάςεων. Η αδικαιολόγθτθ
παράλειψθ του Προζδρου να ςυγκαλζςει για 2 ςυνεχόμενεσ φορζσ τθν Επιτροπι αποτελεί
ςοβαρι παράβαςθ κακικοντοσ.
6. Σα Μζλθ τθσ Επιτροπισ οφείλουν να ςυμβάλλουν ςτθν επιτυχία του ςκοποφ τθσ Επιτροπισ και
να ςυμμετζχουν ςτισ υνεδριάςεισ, όςο και ςτισ διαδικαςίεσ που προθγοφνται αυτισ. τισ
υνεδριάςεισ οφείλουν να προςζρχονται τθν προκακοριςμζνθ ϊρα, εάν προςζλκουν
κακυςτερθμζνα ειδοποιοφν τον Πρόεδρο, αναγγζλλεται θ προςζλευςι τουσ και καταχωρείται
ςτα Πρακτικά
7. Σα Μζλθ τθσ Επιτροπισ οφείλουν να ςυμπεριφζρονται με ςεβαςμό και ευπρζπεια ςτθν
διάρκεια των υνεδριάςεων και δεν επιτρζπεται να εκτρζπονται ςε φβρεισ ι ςε
καταφρονθτικζσ εκδθλϊςεισ. ε τζτοιεσ περιπτϊςεισ καλεί ο Πρόεδροσ τον εκτρεπόμενο να
ανακαλζςει και αν αρνθκεί του αφαιρεί τον λόγο. ε περίπτωςθ διαςάλευςθσ τθσ τάξθσ κατά
τθν υνεδρίαςθ ο Πρόεδροσ μπορεί να προχωριςει ακόμθ και ςε αποβολι των Μελϊν τθσ
Επιτροπισ από τθν υνεδρίαςθ.
8. Σα Μζλθ ζχουν το δικαίωμα τθσ κατά ςυνείδθςθσ γνϊμθσ και ψιφου. Δικαιοφνται επίςθσ
πρόςβαςθσ ςτα υλικά και ςτα Πρακτικά προθγοφμενων υνεδριάςεων.
9. Ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ και τα δικαιϊματα των Μελϊν τθσ Επιτροπισ ιςχφουν αντίςτοιχα οι
διατάξεισ του Κανονιςμοφ Λειτουργίασ του Δθμοτικοφ υμβουλίου.
10. Κατά τθν διάρκεια υνεδριάςεων τθσ Επιτροπισ οι παρευριςκόμενοι ςτο Ακροατιριο δεν
επιτρζπεται να ςυνομιλοφν, να επιδοκιμάηουν ι αποδοκιμάηουν τα λεγόμενα και γενικά να
δυςχεραίνουν ι παρακωλφουν τισ εργαςίεσ τθσ. ε τζτοιεσ περιπτϊςεισ ο Πρόεδροσ μπορεί
κατόπιν ςυςτάςεωσ να αποβάλλει οποιονδιποτε διαταράςςει ι παρακωλφει τθν υνεδρίαςθ ι
ακόμθ να διατάξει τθν εκκζνωςθ τθσ αίκουςασ από το Ακροατιριο ι τθν διακοπι τθσ
υνεδρίαςθσ.
ΑΡΘΡΟ 6
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ-ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΕΩΝ
1. Η Επιτροπι επεξεργάηεται ειςθγιςεισ , γνωμοδοτιςεισ και τα λοιπά κζματα αρμοδιότθτάσ τθσ ,
ςφμφωνα με το αρκ.3 του παρόντοσ, οι οποίεσ είτε αποτελοφν πρωτοβουλία τθσ ίδιασ τθσ
Επιτροπισ ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων και του ςκοποφ ςφςταςισ τθσ , είτε διαβιβάηονται
απευκείασ από το Δθμοτικό υμβοφλιο και τθν Δθμοτικι Αρχι, προσ εξζταςθ και διερεφνθςθ.
2. Η Επιτροπι διατυπϊνει τθν γνϊμθ τθσ μετά από ςχετικι ειςιγθςθ Μζλουσ τθσ ι Μζλουσ του
Δθμοτικοφ υμβουλίου ι του αρμοδίου Αντιδθμάρχου και ςυηιτθςθ μεταξφ των Μελϊν τθσ, τα
οποία τάςςονται υπζρ μίασ ι άλλθσ διαμορφωκείςασ ειςιγθςθσ ςυνολικά και τοποκετοφνται
υπζρ ι κατά των προτακζντων τροποποιιςεων ι προςκθκϊν.
3. Η διαμόρφωςθ τθσ τελικισ κζςθσ- γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ γίνεται με φανερι ψθφοφορία
για κάκε κζμα ξεχωριςτά, κατά τθν οποία καλοφνται τα Μζλθ τθσ ονομαςτικά και τάςςονται
υπζρ ι κατά. Γνωμοδοτιςεισ ι άλλεσ Αποφάςεισ τθσ Επιτροπισ , που λαμβάνονται με μυςτικι
ψθφοφορία όπου δεν το επιτάςςει ο Νόμοσ είναι άκυρεσ.
4. Σα Μζλθ τθσ Επιτροπισ ζχουν το δικαίωμα να κζςουν κζμα διαδικαςίασ , αν πιςτεφουν ότι
υπάρχει ηιτθμα πλθρότθτασ ι ακρίβειασ των ςτοιχείων που παρουςιάηονται ςτθν Επιτροπι ι
εάν, κατά τθν γνϊμθ τουσ, παραβιάηεται ο Κανονιςμόσ Λειτουργίασ από τον Πρόεδρο ι άλλο
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Μζλοσ τθσ Επιτροπισ. Επϋ αυτοφ καλείται να αποφανκεί θ ίδια Επιτροπι αμελλθτί και χωρίσ
εκτεταμζνεσ αγορεφςεισ.
5. Για όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ ιςχφουν οι διατάξεισ του εκάςτοτε ιςχφοντοσ Κανονιςμοφ
Λειτουργίασ του Δθμοτικοφ υμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 7
ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩΝ-ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ΑΠΟΦΑΕΩΝ- ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
1. τθν υνεδρίαςθ τθσ Επιτροπισ, όπωσ και ςε τυχόν ματαίωςι τθσ, τθροφνται πρακτικά. τα
πρακτικά καταχωροφνται οι ςυηθτιςεισ, οι γνϊμεσ που διατυπϊνονται, οι ψθφοφορίεσ, οι
Αποφάςεισ και οι μειοψθφοφςεσ κζςεισ για κάκε κζμα.
2. Σα πρακτικά τθροφνται ςυνοπτικά με τθν βοικεια Δθμοτικοφ Τπαλλιλου, που ζχει οριςτεί ωσ
«Πρακτικογράφοσ». το τζλοσ τθσ υνεδρίαςθσ τα ςυνοπτικά πρακτικά
διαβάηονται και
κατόπιν τυχόν διορκϊςεων, υπογράφονται από όλα τα Μζλθ που ςυμμετζχουν ςτθν
υνεδρίαςθ. Η άρνθςθ υπογραφισ από Μζλοσ τθσ Επιτροπισ και θ αιτία αυτισ αναφζρονται
ςτα πρακτικά, αφοφ προθγουμζνωσ το αρνθκζν Μζλοσ υπογράωει και κατακζςει εγγράφωσ
τουσ λόγουσ τθσ άρνθςθσ του. Η μθ υπογραφι των πρακτικϊν δεν επθρεάηει το κφροσ τθσ
Απόφαςθσ. Σα πρακτικά των υνεδριάςεων καταχωροφνται εντόσ 3 θμερϊν. Είναι επίςθσ
δυνατόν οι υνεδριάςεισ να μαγνθτοφωνοφνται ι να βιντεοςκοποφνται. Σα πρακτικά
αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου.
3. Για τθν διοικθτικι υποςτιριξθ ορίηεται ζνασ Δθμοτικόσ Τπάλλθλοσ ωσ Πρακτικογράφοσ των
υνεδριάςεων. Ο Διμαρχοσ και το Δθμοτικό υμβοφλιο μεριμνοφν για τθν καλφτερθ διοικθτικι
υποςτιριξθ κακϊσ και τον τεχνολογικό εξοπλιςμό και του κατάλλθλου χϊρου των
υνεδριάςεων τθσ Επιτροπισ.
ΑΡΘΡΟ 8
ΙΧΤ-ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ
1. Η ιςχφσ του παρόντοσ Κανονιςμοφ αρχίηει από τθν κατά νόμο ανάρτθςθ και δθμοςίευςθ τθσ
Απόφαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου με τθν οποία εγκρίνεται ο παρϊν Κανονιςμόσ. τα
κζματα που δεν ρυκμίηονται από αυτόν εφαρμόηονται οι διατάξεισ του Ν.3852/2010, όπωσ
ιςχφει, οι αντίςτοιχεσ διατάξεισ του Κανονιςμοφ Λειτουργίασ του Δθμοτικοφ υμβουλίου, οι
διατάξεισ του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Αϋ45/9.3.1999 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ
και άλλεσ Διατάξεισ») κακϊσ και κάκε άλλθ ςχετικι διάταξθ.
2. Η τροποποίθςθ του παρόντοσ Κανονιςμοφ γίνεται με Απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου,
που λαμβάνεται με τθν απόλυτθ πλειοψθφία των Μελϊν του.
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