ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΑΝΣΑΞΗ
ΜΔΣΑΝΑΣΩΝ ΓΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ
(Δγθξίζεθε κε ηελ αξηζκ. 268/24-8-2011 Απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ)
Άπθπο 1
(Άπθπο 7, παπ. 1 Ν. 3852/2010)
Διοίκηζη Δήμος
Ο δήκνο δηνηθείηαη από ην δεκνηηθό ζπκβνύιην, ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή,
ηελ επηηξνπή πνηόηεηαο δσήο, ηελ εθηειεζηηθή επηηξνπή θαη ηνλ δήκαξρν.
Άπθπο 2
(Άπθπο 78, παπ. 1, Ν. 3852/2010)
Καθοπιζμόρ - Σςγκπόηηζη Σςμβοςλίος Ένηαξηρ Μεηαναζηών
ε θάζε δήκν ζπγθξνηείηαη θαη ιεηηνπξγεί κε απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ
ζπκβνπιίνπ, ζπκβνύιην έληαμεο κεηαλαζηώλ σο ζπκβνπιεπηηθό όξγαλν ηνπ
δήκνπ, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξζξ. 78 ηνπ Ν. 3852/2010, γηα ηελ ελίζρπζε ηεο
έληαμεο ησλ κεηαλαζηώλ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία.
Άπθπο 3
(Άπθπο 78, παπ. 1, Ν. 3852/2010)
Σύνθεζη - Μέλη Σςμβοςλίος Ένηαξηρ Μεηαναζηών
1. Σν ζπκβνύιην έληαμεο κεηαλαζηώλ απνηειείηαη από επηά (7) κέιε, ηα
νπνία νξίδνληαη κε απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ, ζύκθσλα κε ηελ
δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο ηνπ παξόληνο άξζξνπ.
Από ηα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηα πέληε (5) είλαη δεκνηηθνί ζύκβνπινη, έλα (1)
κέινο είλαη εθπξόζσπνο ηεο θνηλόηεηαο κεηαλαζηώλ θαη (1) κέινο είλαη
εθπξόζσπνο θνηλσληθώλ θνξέσλ, νη νπνίνη αλαπηύζζνπλ εληόο ηνπ δήκνπ δξάζε
ζρεηηθή κε ηα πξνβιήκαηα ησλ κεηαλαζηώλ. Οη κεηαλάζηεο πνπ επηιέγνληαη σο
κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ κεηαλαζηώλ πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηα πξνβιεπόκελα από ηελ
ηζρύνπζα λνκνζεζία έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο θαη ηδίσο άδεηα παξακνλήο ζηε
ρώξα.
2. Η ελ ιόγσ απόθαζε νξηζκνύ ησλ κειώλ ηνπ ζπκβνπιίνπ έληαμεο
κεηαλαζηώλ ιακβάλεηαη κε θαλεξή ςεθνθνξία θαη κε ηελ πιεηνςεθία ησλ
παξόλησλ κειώλ ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ. ε πεξίπησζε όπνπ ε ζρεηηθή
πξόηαζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ δελ ιάβεη ηελ απαηηνύκελε
πιεηνςεθία, ηόηε ην ζέκα επαλέξρεηαη ζηελ ακέζσο επόκελε ζπλεδξίαζε ηνπ
δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ.

3. Με ηελ αλσηέξσ απόθαζε νξηζκνύ ησλ κειώλ νξίδεηαη θάζε θνξά θαη
έλαο από ηνπο δεκνηηθνύο ζπκβνύινπο πνπ είλαη κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ έληαμεο
κεηαλαζηώλ, σο πξόεδξόο ηνπ, θαζώο θαη ν αλαπιεξσηήο ηνπ.
4. ην ζπκβνύιην νξίδνληαη ππνρξεσηηθά, σο κέιε, νη αιινδαπνί πνπ
έρνπλ ηπρόλ εθιεγεί σο δεκνηηθνί ζύκβνπινη. Δάλ νξίδνληαη θαη άιινη δεκνηηθνί
ζύκβνπινη, ηόηε ν νξηζκόο ηνπο γίλεηαη από ην δεκνηηθό ζπκβνύιην κε ηελ ίδηα
απόθαζε. Οη δεκνηηθνί ζύκβνπινη πνπ είλαη κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ έληαμεο
κεηαλαζηώλ δελ κπνξνύλ λα απνηεινύλ ηελ πιεηνςεθία ηνπ, αιιά δελ κπνξνύλ
θαη λα είλαη ιηγόηεξνη από ην έλα ηξίην ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ κειώλ ηνπ, κε
ην θιάζκα λα ππνινγίδεηαη ζηνλ ακέζσο κεγαιύηεξν αξηζκό, όηαλ δελ πξνθύπηεη
αθέξαηνο αξηζκόο ζην έλα ηξίην. Όηαλ νη δεκνηηθνί ζύκβνπινη πνπ είλαη κέιε
είλαη ηξεηο ή πεξηζζόηεξνη, ηόηε ζπκκεηέρνπλ θαη δεκνηηθνί ζύκβνπινη πνπ
πξνέξρνληαη από ηελ κεηνςεθία σο εμήο: ηνπο ηξεηο έσο ηέζζεξηο ν έλαο, ζηνπο
πέληε έσο επηά νη δύν. Η εθινγή ησλ δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ ηεο πιεηνςεθίαο θαη
ηεο κεηνςεθίαο γίλεηαη κε αλάινγε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Ν. 3852/2010,
αιιά ε ςεθνθνξία είλαη θαλεξή.
5. Η ζπκκεηνρή ζην ζπκβνύιην έληαμεο κεηαλαζηώλ είλαη ηηκεηηθή θαη
άκηζζε.
6. Η ζεηεία ηνπ ζπκβνπιίνπ έληαμεο κεηαλαζηώλ αθνινπζεί ηελ ζεηεία
ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο θαη ηα κέιε ηνπ κπνξνύλ λα νξηζζνύλ ζηε ζπλεδξίαζε
όπνπ εθιέγνληαη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο απηήο ή ζε εηδηθή ζπλεδξίαζε ηνπ
δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ.
7. Ο πξόεδξνο ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ, εθόζνλ πθίζηαηαη θνξέαο
κεηαλαζηώλ, ε έδξα ηνπ νπνίνπ ή παξαξηήκαηόο ηνπ βξίζθεηαη εληόο ησλ
δηνηθεηηθώλ νξίσλ ηνπ δήκνπ καο, απνζηέιιεη γξαπηή πξόζθιεζε ζηνλ
αληίζηνηρν θνξέα λα ππνδείμεη ηνπο εθπξνζώπνπο ηνπ θαη ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο
ζην ζπκβνύιην έληαμεο κεηαλαζηώλ. Αληίζηνηρε πξόζθιεζε απνζηέιιεηαη ζε
θνηλσληθνύο θνξείο νη νπνίνη αλαπηύζζνπλ εληόο ηνπ δήκνπ δξάζε ζρεηηθή κε ηα
πξνβιήκαηα ησλ κεηαλαζηώλ. Ο νξηζκόο ησλ εθπξνζώπσλ γίλεηαη από ηνλ θνξέα
εληόο επιόγνπ ρξόλνπ θαη πάλησο πξηλ ηελ ζπλεδξίαζε ηνπ δεκνηηθνύ
ζπκβνπιίνπ γηα ηνλ νξηζκό ησλ κειώλ ηνπ ζπκβνπιίνπ έληαμεο κεηαλαζηώλ.
Σόζν νη πξνζθιήζεηο όζν θαη νη ππνδείμεηο εθπξνζώπσλ ησλ θνξέσλ
δεκνζηεύνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ κε κέξηκλα θαη επζύλε ηνπ πξνέδξνπ
ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ. ε πεξίπησζε κε νξηζκνύ εθπξνζώπσλ από ηνπο
θνξείο, νη εθπξόζσπνί ηνπο επηιέγνληαη από ην δεκνηηθό ζπκβνύιην θαηά ηε
ζπλεδξίαζε νξηζκνύ ησλ κειώλ ηνπ ζπκβνπιίνπ έληαμεο κεηαλαζηώλ, κεηά από
ζρεηηθή πξόηαζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ.
8. ε πεξίπησζε όπνπ δελ πθίζηαηαη θνξέαο κεηαλαζηώλ, ε έδξα ηνπ
νπνίνπ ή παξαξηήκαηόο ηνπ βξίζθεηαη εληόο ησλ δηνηθεηηθώλ νξίσλ ηνπ δήκνπ, ν

πξόεδξνο ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ απεπζύλεη δεκόζηα πξόζθιεζε ζηε
θνηλόηεηα ησλ κεηαλαζηώλ πνπ θαηνηθνύλ ζην δήκν, όπσο πξνζέιζνπλ ζε
ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία ζην δήκν γηα ηελ εθινγή εθπξνζώπσλ ηνπο ζην
ζπκβνύιην έληαμεο κεηαλαζηώλ. Σν αξγόηεξν δύν εβδνκάδεο πξηλ ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ηεο εθινγήο ππνβάιινληαη ππνςεθηόηεηεο από ηνπο αιινδαπνύο
πνπ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε απηήλ ηελ εθινγή. Ο δήκνο εθηππώλεη εληαίν
ςεθνδέιηην κε ηα νλόκαηα όισλ ησλ ππνςεθίσλ ζε ειιεληθνύο θαη ιαηηληθνύο
ραξαθηήξεο. Η εθινγή πξαγκαηνπνηείηαη εκέξα Κπξηαθή ζην δεκνηηθό
θαηάζηεκα ή θαηά πεξίπησζε θαη ζε άιινπο ρώξνπο πνπ νξίδνληαη κε ηελ
πξόζθιεζε. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ όινη νη κεηαλάζηεο πνπ ζπγθεληξώλνπλ
ηηο πξνβιεπόκελεο θαη γηα ηνπο Έιιελεο εθινγείο πξνϋπνζέζεηο (πιελ ηεο
ειιεληθήο ηζαγέλεηαο), θαηνηθνύλ κόληκα θαη λόκηκα ζην δήκν. ε πεξίπησζε κε
ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ, νη εθπξόζσπνη ηεο θνηλόηεηαο ησλ κεηαλαζηώλ
επηιέγνληαη από ην δεκνηηθό ζπκβνύιην θαηά ηε ζπλεδξίαζε νξηζκνύ ησλ κειώλ
ηνπ ζπκβνπιίνπ έληαμεο κεηαλαζηώλ, κεηά από ζρεηηθή πξόηαζε ηνπ πξνέδξνπ
ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ.
Άπθπο 4
(Άπθπο 78, παπ. 2, Ν. 3852/2010)
Απμοδιόηηηερ -Έπγο Σςμβοςλίος Ένηαξηρ Μεηαναζηών
Έξγν ηνπ ζπκβνπιίνπ είλαη ε θαηαγξαθή θαη ε δηεξεύλεζε πξνβιεκάησλ πνπ
αληηκεησπίδνπλ νη κεηαλάζηεο πνπ θαηνηθνύλ κόληκα ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ δήκνπ
γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ έληαμή ηνπο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία, ζηελ επαθή
ηνπο κε ηε δεκνηηθή αξρή ή άιιεο δεκόζηεο αξρέο, ζηελ ππνβνιή εηζεγήζεσλ
πξνο ην δεκνηηθό ζπκβνύιην γηα ηελ αλάπηπμε ηνπηθώλ δξάζεσλ πξνώζεζεο ηεο
νκαιήο θνηλσληθήο έληαμεο ησλ κεηαλαζηώλ θαη, ελ γέλεη, ζηελ επίιπζε ησλ
πξνβιεκάησλ πνπ απηνί αληηκεησπίδνπλ, ηδίσο κέζσ ηεο νξγάλσζεο
ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ από ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο, θαζώο θαη ζηε
δηνξγάλσζε ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ δήκν, εθδειώζεσλ επαηζζεηνπνίεζεο θαη
ελίζρπζεο ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο ηνπ ηνπηθνύ πιεζπζκνύ. Έξγν επίζεο ηνπ
ζπκβνπιίνπ είλαη ε ζπλεξγαζία ηδίσο κε ην ΤΠ.Δ.Α.Η.Γ., ην Τπνπξγείν
Παηδείαο θαη δηα Βίνπ Μάζεζεο, ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ
Αζθαιίζεσλ θαζώο θαη κε άιινπο θνξείο γηα ηα ζέκαηα πνπ απαζρνινύλ ηνπο
κεηαλάζηεο όπσο είλαη ε εθπαίδεπζε ηνπο, ε νκαιή ελζσκάησζε ηνπο, ε
πνιηηνγξάθεζε θηι θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο.
Άπθπο 5
Σύγκληζη ηος Σςμβοςλίος Ένηαξηρ Μεηαναζηών
1. Σν ζπκβνύιην έληαμεο κεηαλαζηώλ ζπλεδξηάδεη, ύζηεξα από πξόζθιεζε
ηνπ πξνέδξνπ ηνπ, ε νπνία δεκνζηεύεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ θαη

επηδίδεηαη ή γλσζηνπνηείηαη ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ από ηελ
εκεξνκελία ζπλεδξίαζεο. ηελ πξόζθιεζε αλαθέξνληαη ν ηόπνο, ν ρξόλνο θαη ηα
ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, σο εμήο:
α) κία θνξά θάζε δύν κήλεο ππνρξεσηηθά αθόκε θαη αλ δελ ππάξρνπλ ζέκαηα
πξνο ζπδήηεζε,
β) όπνηε ην δεηήζεη ην έλα ηξίην (1/3) ηνπιάρηζηνλ ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ
κειώλ ηνπ ζπκβνπιίνπ κε γξαπηή αίηεζε ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ηα ζέκαηα πνπ
ζα ζπδεηεζνύλ, θαζώο θαη ηα κέιε, κεηαμύ ησλ αηηνύλησλ, ηα νπνία ζα
εηζεγεζνύλ ηα πξνο ζπδήηεζε ζέκαηα,
γ) όπνηε αλαθύπηνπλ ζέκαηα κε θαηεπείγνληα ραξαθηήξα, ηα νπνία επηβάιινπλ
ηελ άκεζε ζύγθιηζε ηνπ ζπκβνπιίνπ από ηνλ πξόεδξν. ηηο πεξηπηώζεηο απηέο, ε
πξόζθιεζε κπνξεί λα επηδνζεί ή λα γλσζηνπνηεζεί, θαζώο θαη λα δεκνζηεπηεί
ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ ηελ εκέξα ηεο ζπλεδξίαζεο. ηελ πξόζθιεζε
αλαθέξεηαη ν ιόγνο γηα ηνλ νπνίνλ ε ζπλεδξίαζε έρεη θαηεπείγνληα ραξαθηήξα,
ελώ πξηλ από ηε ζπδήηεζε ην ζπκβνύιην απνθαίλεηαη γηα ην θαηεπείγνλ ησλ
ζεκάησλ.
Άπθπο 6
Τόπορ Σςνεδπίαζηρ ηος Σςμβοςλίος Ένηαξηρ Μεηαναζηών
Οη ζπλεδξηάζεηο ηνπ ζπκβνπιίνπ έληαμεο κεηαλαζηώλ είλαη δεκόζηεο θαη
πξαγκαηνπνηνύληαη ζην δεκνηηθό θαηάζηεκα ή όπνπ νξίδεη ε πξόζθιεζε.
Άπθπο 7
Απαπηία - Λήτη Αποθάζευν
1. Σν ζπκβνύιην έληαμεο κεηαλαζηώλ ζπλεδξηάδεη λόκηκα εθόζνλ έρεη
απαξηία, δει. εθόζνλ ηα παξόληα είλαη πεξηζζόηεξα από ηα απόληα κέιε ηνπ.
Πξνϋπόζεζε ηεο απαξηίαο είλαη λα έρνπλ θιεζεί λόκηκα, έγθαηξα θαη θαλνληθά
όια ηα κέιε ηνπ νξγάλνπ λα κεηάζρνπλ ζηε ζπλεδξίαζε, όκσο ε απαξηία
θαιύπηεηαη όηαλ ηα κε θιεζέληα κέιε πξνζέιζνπλ θαη ζπκκεηέρνπλ ζηε
ζπλεδξίαζε.
2. Αλ κεηά από δύν ζπλερείο πξνζθιήζεηο ην ζπκβνύιην δελ έρεη απαξηία,
ζπλεδξηάδεη ύζηεξα από ηξίηε πξόζθιεζε θαη ιακβάλεη απνθάζεηο κόλν γηα ηα
ζέκαηα πνπ είραλ εγγξαθεί ζηελ αξρηθή εκεξήζηα δηάηαμε, εθόζνλ ηα κέιε πνπ
είλαη παξόληα απνηεινύλ ην έλα ηξίην (1/3) ηνπιάρηζηνλ ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ
ησλ κειώλ ηνπ. ηελ ηξίηε πξόζθιεζε γίλεηαη εηδηθή αλαθνξά ησλ αλσηέξσ.
4. Οη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε θαλεξή ςεθνθνξία γηα θάζε ζέκα
μερσξηζηά, θαηά ηελ νπνία θαινύληαη νη ζύκβνπινη νλνκαζηηθά θαη ηάζζνληαη

ππέξ ηεο κίαο ή ηεο άιιεο δηακνξθσζείζαο πξόηαζεο. Απνθάζεηο πνπ
ιακβάλνληαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία όπνπ δελ ην επηηάζζεη ν λόκνο, είλαη άθπξεο.
5. Γηα όιεο ηηο ππόινηπεο πεξηπηώζεηο ηζρύνπλ θαηά πεξίπησζε ηα άξζξα
ηνπ εθάζηνηε ηζρύνληνο Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ
δήκνπ.
Άπθπο 8
Ππακηικά Σςνεδπιάζευν Σςμβοςλίος Ένηαξηρ Μεηαναζηών
1. ηε ζπλεδξίαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ έληαμεο κεηαλαζηώλ όπσο θαη ζηελ
πεξίπησζε καηαίσζήο ηεο, ηεξνύληαη πξαθηηθά κε ηε βνήζεηα ηνπ δεκνηηθνύ
ππαιιήινπ «πξαθηηθνγξάθνπ», πνπ έρεη νξηζηεί γηα ην ζθνπό απηό. ηα πξαθηηθά
θαηαρσξνύληαη νη ζπδεηήζεηο, νη ςεθνθνξίεο, νη απνθάζεηο θαη νη κεηνςεθνύζεο
γλώκεο γηα θάζε ζέκα.
2. Σα πξαθηηθά ππνγξάθνληαη από όια ηα κέιε πνπ κεηέρνπλ ζηε
ζπλεδξίαζε. Η άξλεζε ππνγξαθήο θαη ε αηηία ηεο αλαθέξνληαη ζηα πξαθηηθά,
αθνύ πξνεγνπκέλσο ην κέινο πνπ αξλήζεθε λα ππνγξάςεη, θαηαζέζεη εγγξάθσο
ηνπο ιόγνπο ηεο άξλεζήο ηνπ. Σόηε, ε κε ππνγξαθή ησλ πξαθηηθώλ δελ επεξεάδεη
ην θύξνο ηεο απόθαζεο. Σα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ κπνξνύλ κε ηε θξνληίδα
ηνπ πξνέδξνπ ηνπ ζπκβνπιίνπ λα θαηαρσξνύληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ.
Άπθπο 9
Γπαθεία Σςμβοςλίος Ένηαξηρ Μεηαναζηών - Υποζηήπιξη
1. Η δεκνηηθή αξρή δύλαηαη λα παξαρσξήζεη ρώξν ζην ζπκβνύιην έληαμεο
κεηαλαζηώλ ζε θηίξην ηεο έδξαο ηνπ δήκνπ.
2. Σν ηκήκα ππνζηήξημεο πνιηηηθώλ νξγάλσλ παξέρεη θάζε είδνπο
δηνηθεηηθή θαη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ζην ζπκβνύιην έληαμεο κεηαλαζηώλ
(νξγάλσζε ζπλεδξηάζεσλ, ηήξεζε πξαθηηθώλ ζπλεδξηάζεσλ, παξαγσγή,
δηεθπεξαίσζε, δηαρείξηζε θαη αξρεηνζέηεζε εγγξάθσλ, ξύζκηζε ζπλαληήζεσλ,
ηήξεζε πξσηνθόιινπ, ηήξεζε αξρείνπ απνθάζεσλ ζπιινγηθώλ νξγάλσλ θα).
Άπθπο 10
Δημοζίεςζη αποθάζευν ζςμβοςλίος -Έλεγσορ νομιμόηηηαρ
Οη απνθάζεηο ηνπ ζπκβνπιίνπ ππόθεηληαη ζηνπο ίδηνπο θαλόλεο
δεκνζηόηεηαο θαη ειέγρνπ λνκηκόηεηαο, πνπ ηζρύνπλ γηα ηηο απνθάζεηο ηνπ
δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ.
Άπθπο 11

Ιζσύρ - Τποποποίηζη κανονιζμού
1. Η ηζρύο ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ αξρίδεη από ηελ ςήθηζή ηνπ από ην
δεκνηηθό ζπκβνύιην. ηα ζέκαηα, πνπ δελ ξπζκίδνληαη από απηόλ εθαξκόδνληαη
νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010, όπσο ηζρύεη, νη αληίζηνηρνη θαλόλεο ηνπ
Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ηνπ Καλνληζκνύ
Λεηηνπξγίαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, θαζώο θάζε άιιε ζρεηηθή δηάηαμε.
2. Η ηξνπνπνίεζε ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ γίλεηαη θαηόπηλ απνθάζεσο
ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ
ζπλόινπ ησλ κειώλ ηνπ.

