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1.1    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

          ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

1.2 ∆ΗΜ.  ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ 

1.3   ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥT/ΣΗΣ 

∆/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ 
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ 
 
Ταχ. ∆/νση: Σταδίου  27 
Ταχ. Κώδικας: 101 83 � ΑΘΗΝΑ 

Πληροφορίες: Κίµων Σιδηρόπουλος 
Τηλέφωνα: 210- 3744342 
Αριθ. Fax:    210- 3744383                  
 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 48 

ΘΕΜΑ: Χαρακτήρας συνεδρίασης δηµοτικού συµβουλίου για την ανάδειξη των µελών του προεδρείου 
και της δηµαρχιακής επιτροπής (Γνωµοδότηση 234/ 2007 ΝΣΚ)   
 
Σας αποστέλλουµε την αριθµ. 234/ 2007 γνωµοδότηση του Γ΄ Τµήµατος του Νοµικού Συµβουλίου 
του Κράτους, η οποία έχει γίνει αποδεκτή από τον Υφυπουργό Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & 
Αποκέντρωσης, κ. Αθανάσιο Νάκο, και σας πληροφορούµε τα εξής: 
 
Οι συνεδριάσεις του δηµοτικού συµβουλίου, σύµφωνα µε το άρθρο 96 Κ∆Κ, είναι δηµόσιες 
εισάγοντας, κατά αυτό τον τρόπο µια γενική ρύθµιση που ανατρέχει στις συνεδριάσεις του οργάνου 
αυτού. Με τη συγκεκριµένη, όµως, γνωµοδότηση του ΝΣΚ γίνεται αποδεκτό ότι οι συνεδριάσεις του 
άρθρου 92 Κ∆Κ (εκλογή προεδρείου) και 104 Κ∆Κ (εκλογή δηµαρχιακής επιτροπής) του δηµοτικού 
συµβουλίου αποτελούν εσωτερικό λειτουργικό θέµα του οικείου ΟΤΑ, που αποβλέπει στη συγκρότηση 
των οργάνων αυτών, και εναπόκειται, εποµένως, στη διακριτική ευχέρεια των µελών του δηµοτικού 
συµβουλίου για το αν η συνεδρίαση θα είναι δηµόσια ή κλειστή. 
 
Από τη γνωµοδότηση αυτή συνάγουµε, εποµένως, ότι σε θέµατα που αναφέρονται σε εσωτερικά 
λειτουργικά ζητήµατα των οργάνων διοίκησης των ΟΤΑ (δηµοτικό συµβούλιο και δηµαρχιακή 
επιτροπή) και για τα οποία δεν υπάρχει ειδική ρύθµιση στον Κ∆Κ αλλά και στον Κώδικα ∆ιοικητικής 
∆ιαδικασίας (ν. 2690/ 1999, Α΄45), η ρύθµισή τους εναπόκειται  στον κανονισµό εσωτερικής 
λειτουργίας ή στις ad hoc αποφάσεις της πλειοψηφίας των οργάνων αυτών. 
 
Την εγκύκλιο µπορείτε να την αναζητήσετε και στον δικτυακό τόπο του ΥΠΕΣ∆∆Α:  www.ypes.gr.  
 
                        Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

  

              Πάτροκλος Γεωργιάδης 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ  

Αθήνα, 27 Ιουλίου 2007 
Αριθ. Πρωτ.: 42404  

ΠΡΟΣ: Τις Περιφέρειες της Χώρας 
 α) κκ. Γενικούς Γραµµατείς 

β) ∆/νσεις Αυτ/σης και Αποκ/σης, 
έδρας 
γ) ∆/νσεις Τοπ. Αυτ/σης και 
∆/σης, νοµών 
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1. Υφυπουργό, κ. Αθ. Νάκο 
2. Γενικό Γραµµατέα, κ. Π. Γεωργιάδη 
3. Νοµικό Σύµβουλο κ. Ν. Μαυρίκα 
4. Γεν. ∆/ντή κ. Γρ. Φρέσκο 
5. ∆/νση Μηχ/σης & ΗΕΣ  
(µε την παράκληση να την αναρτήσει στο  
δικτυακό τόπο του ΥΠΕΣ∆∆Α) 
6. ∆/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ 
 

 
 


