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Αρθρο 65

Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου

1.Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα

που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο

το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.

2.Το δημοτικό συμβούλιο εκφράζει τις θέσεις του σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος και γνωμοδοτεί

όποτε δημόσιες αρχές ή αρμόδια όργανα ζητούν τη γνώμη του.

3.Ορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές. [7]

4.Καταρτίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του τον κανονισμό λειτουργίας

του, με βάση τον πρότυπο κανονισμότου άρθρου 67 του παρόντος.

Αν δεν έχει θεσπισθεί κανονισμός λειτουργίας από το δημοτικό συμβούλιο, τότε ισχύει ο εν λόγω

πρότυπος κανονισμός.

5.Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων

δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε

έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης «, καθώς και για θέματα που

αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.» [2] [5] [8] [9]

6. Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει στην οικονομική επιτροπή και

στην επιτροπή ποιότητας ζωής αρμοδιότητές του σχετικές με το αντικείμενό τους. [6] 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 

[1] ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. 57960/7.10.2010 Λήψη αποφάσεων από τα όργανα διοίκησης του Δήμου,
αναφορικά με την εφαρμογή του ΕΣΠΑ
 

[2] Η εντός των εισαγωγικών φράση στο τέλος της παρ. 5 προστέθηκε από την παρ. 2 του άρθρου

1 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α'). 

 

[3] ΥΠ.ΕΣ. οικ.24823/19.06.2014 Κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού των ΟΤΑ, έτους 2015. 

 

[4] ΥΠ.ΕΣ. οικ. 27161/04.07.2014 Εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 9 του άρθρου 266 και 10 του
άρθρου 268 του ν. 3852/2010. 

 

[5] ΥΠ.ΕΣ. 25933/15.07.2013 Εφαρμογή άρθρου 65 παρ.5 του ν.3852/2010.

 

[6] Η παρ. 6 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 72 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α').

Σύμφωνα με το άρθρο 92 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α'): "Οι διατάξεις του

Κεφαλαίου Ε' ισχύουν από τη δημοτική περίοδο που αρχίζει μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος."

 

[7] Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’): "Ο κατά την

παράγραφο 3 του άρθρου 65 του ν. 3852/2010 ορισμός φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών
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πραγματοποιείται σύμφωνα με το σχέδιο της οικονομικής επιτροπής και τις τυχόν εναλλακτικές

προτάσεις που συντάσσονται και κατατίθενται από τους επικεφαλής των παρατάξεων. Οι τυχόν

εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται από εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας. Κατά τη σύνταξη

των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν

κάθε σχετικό στοιχείο. Ως εγκεκριμένη θεωρείται η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη

πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώσει

την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του συμβουλίου, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται

μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που λαμβάνει

τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων."

 

[8] Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’): "3. Οι

διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 65 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το

άρθρο 68 του ν. 4555/2018, ισχύουν αναλόγως και για το περιφερειακό συμβούλιο." 

 

[9] ΥΠ.ΕΣ. 46197/18.06.2019: Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 65 του ν.
3852/2010.
 

[10] ΥΠ.ΕΣ. εγκ.375/39167/02.06.2022: Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου
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