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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η διαδικασία αυτή περιγράφει τον Κανονισμό Λειτουργίας της Δημοτικής Παράταξης 

όπως αυτός εγκρίθηκε από την Καταστατική Συνέλευση της Δημοτικής Παράταξης στις 

………, και συνυπογράφεται από τα ιδρυτικά μέλη αυτής όπως αναγράφονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

2 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Υπεύθυνοι για την εφαρμογή της παρούσας διαδικασίας είναι όλα τα μέλη της Δημοτικής 

Παράταξης, όπως φαίνεται και στον Πίνακα της παρακάτω παραγράφου 5 

3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Όπως στο συνημμένος Κανονισμός στη σελίδα 2 

4 ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ – ΑΡΧΕΙΑ  

4.1 Σχετικά Έντυπα  

4.2 Αρχεία 

5 ΠΙΝΑΚΑΣ  ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

ΟΜΑΔΕΣ – ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ 

1 Πρόεδρος   

2 Γενικός Διευθυντής   

3 Όλα τα μέλη της Δ.Ε.Δ.   

4    

5   Εσωτερικός Έλεγχος και Διαφάνεια 

6 ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 

Αρ. Έκδοσης/Ημερομηνία:                                    Αλλαγή:                    
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ΑΡΘΡΟ 1:  Όνομα 

Η Δημοτική Παράταξη ονομάζεται «ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΟΝΥΣΟ» (Δ.Ε.Δ.). 

ΑΡΘΡΟ 2:  Έδρα 

Έχει έδρα το Δήμο Διονύσου. 

ΑΡΘΡΟ 3:  Έμβλημα 

 

ΑΡΘΡΟ 4: Αρχές Λειτουργίας  

Η «ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΟΝΥΣΟ» είναι μια ανοικτή στην κοινωνία και 

πολυσυλλεκτική Δημοτική Παράταξη. 

Η συλλογική λειτουργία της αποκλείει τα πελατειακά πρότυπα και τις αδιαφανείς 

διαδικασίες άσκησης πολιτικής και επιλογής προσώπων για αυτοδιοικητικά αξιώματα 

Η θεώρηση της για την Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ Βαθμού είναι, ότι αποτελεί τον πιο 

κοντινό θεσμό στον πολίτη και συγχρόνως το φυσικό σύνδεσμο του με την Πολιτεία και 

ότι έχει το μοναδικό προνόμιο να λειτουργεί ενωτικά, πέρα από κομματικές εντάξεις, 

ιδεολογικές ή άλλες αναφορές με αποκλειστικό γνώμονα το δημόσιο συμφέρον. 
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Η φιλοσοφία της είναι αντίθετη με το δημαρχοκεντρικό σύστημα στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση, τους ισόβιους κι επαγγελματίες Δημάρχους, τους ισόβιους αρχηγούς και 

τοπικούς αξιωματούχους. 

Βασική της επιδίωξη αποτελεί o διάλογος με στόχο τις συναινέσεις. Στην κατεύθυνση 

αυτή επιδιώκονται οι προγραμματικές συγκλίσεις και γενικότερα οι διαπαραταξιακές 

συνεργασίες. 

Τα μέλη της Δημοτικής Παράταξης ακολουθούν κανόνες σεβασμού προς όλα τα υπόλοιπα 

μέλη της παράταξης και γενικώς τηρούν κανόνες δεοντολογικής συμπεριφοράς και 

αποφυγής κάθε προσωπικής αντιδικίας 

Συνδετικό κρίκο των μελών της, αποτελεί η συναντίληψη, με βάση τις αρχές και τις αξίες 

της Παράταξης. Εσωτερικές διαιρέσεις και αντιθέσεις, οι οποίες αποσταθεροποιούν το 

κλίμα ηρεμίας, δημιουργούν αμφιβολίες στους πολίτες για την ικανότητα της να 

διαχειριστεί αποτελεσματικά τις δημοτικές υποθέσεις δεν είναι αποδεκτές και αν 

χρειασθεί αποδοκιμάζονται δημόσια από τα αρμόδια συλλογικά όργανα της Παράταξης. 

ΑΡΘΡΟ 5: Όραμα-Στόχοι για το Δήμο 

Η «ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΟΝΥΣΟ», οραματίζεται ένα ανθρωποκεντρικό Δήμο, που 

σχεδιάζει μια σύγχρονη πόλη, που σέβεται τους Πολίτες της, που συμφιλιώνει την 

καθημερινή ζωή με τις συνθήκες εργασίας, την οικονομική δραστηριότητα με την 

προστασία του περιβάλλοντος, την κατοικία με τον Άνθρωπο , τον πολιτισμό και την 

άθληση με την ποιότητα ζωής. 

Οραματίζεται ακόμη ένα Δήμο που θα λειτουργεί με σχέδιο, γνώση, μεθοδικότητα, με 

καινοτομία, έμπνευση, ιδέες, προτάσεις και μοντέλο συλλογικής προσπάθειας. 

Ταυτόχρονα θα λειτουργεί δημοκρατικά, με πλήρη αποσυγκέντρωση και αποκέντρωση 

όλων των εξουσιών, με Διαφάνεια και λογοδοσία. Βασικοί στόχοι της Δ.Ε.Δ. είναι:  

o Να αντιμετωπίζει τα τοπικά προβλήματα, που από τη φύση τους, δεν έχουν 

κομματικό, παραταξιακό χρώμα και άρα έχει το προνόμιο να ενώνει και να 
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συσπειρώνει τους πολίτες και να εμψυχώνει και να απελευθερώνει κάθε ζωντανή και 

δημιουργική πρωτοβουλία τους. 

o Να συμβάλλει, μέσα από μια οργανωμένη δημόσια διαβούλευση στη λήψη των 

αποφάσεων και στην παρακολούθηση της εκτέλεσης τους, στην κοινωνική 

ενεργοποίηση και τη συμμετοχή των πολιτών στα δημόσια πεπραγμένα. 

o Να πρωτοστατεί στην αναπτυξιακή διαδικασία και να συντονίζει τις κοινωνικές και 

παραγωγικές δυνάμεις, για την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος 

τοπικής οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης. 

o Να αποτελεί το κέντρο παροχής φιλικών και υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τους 

δημότες με αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και να δίνει προτεραιότητα στην 

αποτελεσματική εξυπηρέτηση των Δημοτών και τη φιλική αντιμετώπιση κάθε εύλογου 

αιτήματος που αφορά την καθημερινότητα τους.  

o Να συμπαραστέκεται στους Δημότες του και στα γενικά προβλήματα που τους 

απασχολούν και σχετίζονται με την διαβίωση στο Δήμο.  

o Να συνθέτει τις αντιθέσεις που ανακύπτουν. 

o Να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τους Κοινωνικούς και Επαγγελματικούς 

Φορείς, με στόχο την ανάπτυξη του τόπου. 

o Να ενδυναμώνει τις πρωτοβουλίες των εθελοντικών Φορέων, για να μεγιστοποιείται 

το αποτέλεσμα συνεισφοράς, με στόχο μια κοινωνία πολιτικής προστασίας και 

αλληλεγγύης. 

o Να συμμετέχει ενεργά στα κινήματα ΠΕΔΑ και ΚΕΔΕ για την καλύτερη και 

αποτελεσματικότερη λειτουργία του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

o Να προωθεί μέσω των Δημοτικών Οργάνων Εθνικά – Ευρωπαϊκά προγράμματα 

Υπουργείων και Περιφέρειας που έχουν σχέση με την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Η Δημοτική Παράταξη αποτελεί το σταθερό πυλώνα  υποστήριξης του εκλεγμένου με τη ΔΕΔ 

Δημάρχου, των εκλεγμένων δημοτικών και τοπικών συμβούλων της παράταξης για τις αναγκαίες 

θεσμικές αλλαγές και την αποτελεσματικότητα στη λειτουργία του Δήμου και θα ενεργεί 

συλλογικά και δημοκρατικά, όπως αρμόζει στις αρχές της ΔΕΔ για να εμπλουτίζει τον δημόσιο 

λόγο και τις δράσεις της νέας Δημοτικής Αρχής με καινοτομίες για την φιλική εξυπηρέτηση των 
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δημοτών, με πολιτιστικές δραστηριότητες, με εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και εν γένει 

με δημόσιες ενέργειες που επικροτούνται από την πλειοψηφία των κατοίκων του Δήμου μας. 

Όλα τα παραπάνω, όραμα και στόχοι θα συντίθενται σε ένα επιχειρησιακό σχέδιο, για να 

οδηγηθεί ο Δήμος Διονύσου με τις ισχυρές Δημοτικές του Ενότητες, στο δρόμο μιας 

ολοκληρωμένης τοπικής ανάπτυξης, κοινωνικής, οικονομικής, πολιτιστικής και 

περιβαλλοντικής. 

ΑΡΘΡΟ 6: Μέλη-Φίλοι 

 6.1. ΜΕΛΗ  

Η ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΟΝΥΣΟ οργανώνεται αντίστοιχα με τους άξονες 

Κοινωνικής Παρέμβασης και Λειτουργίας του άρθρου 9, ώστε μέσα από τις συλλογικές 

επεξεργασίες στα όργανα της, να συνδεθούν οι δράσεις και αποφάσεις στο Δήμο με τις 

απόψεις της τοπικής Κοινωνίας. 

Η παράταξη είναι ανοικτή. Μέλος της μπορεί  να γίνει όποιος πολίτης συμφωνεί με τις 

αρχές και τους στόχους της παράταξης και ενδιαφέρεται να δραστηριοποιηθεί στο 

πλαίσιο της. Αυτοδίκαια, μέλη της παράταξης μπορούν να γίνουν όλοι οι υποψήφιοι στις 

τελευταίες δημοτικές εκλογές. Για τα υπόλοιπα μέλη χρειάζεται σύσταση από 2 

τουλάχιστον υπάρχοντα μέλη της παράταξης. 

Η ιδιότητα του ταμειακά εντάξει μέλους της Παράταξης, εξασφαλίζει τη συμμετοχή του 

στην ολομέλεια των μελών με δικαίωμα ψήφου, την άμεση επικοινωνία του με την 

παράταξη (e-mail, επιμέρους ενημερώσεις κ.λ.π.), την έκφραση γνώμης και  τη συμμετοχή 

σε ομάδες εργασίας και επιτροπές,  στη διαμόρφωση και προετοιμασία προγραμμάτων, 

θέσεων, εκδηλώσεων, δράσεων καθώς και τη συμμετοχή σε κάθε είδους εκλογές και  

δημοψηφίσματα γνώμης, εντός της παράταξης. 

Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει από την παράταξη με απλή έγγραφη δήλωσή του.  

Ως μέλος της Δημοτικής Παράταξης μπορεί να εγγραφεί, κατόπιν αίτησής του, κάθε 

ενήλικας δημότης ή κάτοικος του Δήμου Διονύσου που: 
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- Δηλώνει ότι αποδέχεται τον παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας. 

- Δε συμμετέχει ή δεν προσφέρει ταυτόχρονα τις υπηρεσίες του σε άλλη Δημοτική 

Παράταξη. 

- Δεν συμμετέχει σε οργάνωση που από τη φύση, το σκοπό και τη δραστηριότητά της 

έρχεται σε αντίθεση με τον  Κανονισμό Λειτουργίας της παράταξης «Δύναμη Ευθύνης 

για τον Διόνυσο». 

- Δεν έχει καταδικασθεί, ούτε είναι υπόδικος, για αδίκημα που από το Νόμο 

απαγορεύει την υποψηφιότητά του στις Δημοτικές Εκλογές.  

Οι αιτήσεις εγγραφής εξετάζονται και γίνονται δεκτές ή όχι, με απόφαση της Πολιτικής 

Γραμματείας. 

 

6.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ: 

Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα: 

- Να εκλέγει και να εκλέγεται στα όργανα της Δημοτικής Παράταξης και να συμμετέχει 

στις Επιτροπές Εργασίας. 

- Να συμμετέχει στη συζήτηση που αφορά τη διαμόρφωση του προγράμματος και την 

πολιτική της Δημοτικής Παράταξης στις τακτικές και έκτακτες συνελεύσεις και τα 

αρμόδια όργανα που έχει εκλεγεί. 

- Να εκφράζει ελεύθερα τη γνώμη του στα αρμόδια όργανα για θέματα σχετικά με την 

επίτευξη των στόχων της Παράταξης. 

- Να αποχωρήσει από μέλος της Δημοτικής Παράταξης  οικειοθελώς. 

6.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ: 

 Κάθε μέλος οφείλει: 
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- Να τηρεί και να φροντίζει για την τήρηση του παρόντος καταστατικού και κανονισμού 

λειτουργίας. 

- Να συμμορφώνεται στις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων της Δ.Ε.Δ και να μην 

λειτουργεί αντιδεοντολογικά έναντι των μελών της Παράταξης 

- Να συμμετέχει ενεργά στις δραστηριότητες της Δημοτικής Παράταξης. 

Να τηρεί τις ληφθείσες αποφάσεις και να επιδιώκει την υλοποίησή τους, με σεβασμό 

στην Αρχή της πλειοψηφίας. 

- Να αναπτύσσει δεσμούς αλληλεγγύης και συναδελφικότητας μεταξύ των μελών. 

- Να συμβάλει οικονομικά, μετά από απόφαση της Ολομέλειας της Δημοτικής 

Παράταξης με μηνιαία συνδρομή του. Το ύψος της συνδρομής θα καθοριστεί από τη 

Συνέλευση.  

6.4 ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ 

 Οι Φίλοι της Δ.Ε.Δ.  δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στις ψηφοφορίες για τα όργανα της 

παράταξης, μπορούν να συμμετέχουν σε επιτροπές εργασίας της Παράταξης καθώς και 

στις Γενικές Συνελεύσεις σαν παρατηρητές.  

ΑΡΘΡΟ 7: Συνέλευση Μελών  

7.1 ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ 

Η Συνέλευση των Μελών, είναι το ανώτατο όργανο της Παράταξης και συνέρχεται τακτικά 

μια φορά το εξάμηνο, βάσει ημερήσιας διάταξης, ή έκτακτα όποτε απαιτηθεί μετά  από 

πρόταση του Προέδρου ή του Συμβουλίου Διοίκησης ή μετά από αίτημα του 1/3 των 

Μελών της. 

Λόγοι έκτακτης σύγκλισης μπορεί να είναι ενημέρωση της Συνέλευσης επί θεμάτων της 

Παράταξης ή του Δήμου καθώς και για την λήψη εξαιρετικώς σοβαρών αποφάσεων.  

Η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία αν σε αυτή παρευρίσκονται το 50+1 των μελών της.   
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«Δύναμη Ευθύνης για τον Διόνυσο» 

ΟΜΑΔΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 

Έκδοση : 7η  

(για διαβούλευση) 

Ισχύει από :  

Κωδ. Αρ. :  Δ.100.60  Σελ. 9  από  19 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ.Ε.Δ.                                            Σελίδα 9 

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται και θεωρείται ότι 

βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα του αριθμού των παρευρισκομένων μελών της. 

Πριν από την έναρξη των εργασιών της Συνέλευσης ο Πρόεδρος προτείνει για έγκριση από 

το σώμα: 

 Το Προεδρείο της Γ.Σ. (Πρόεδρο και Πρακτικογράφο). 

 Μέλη για την Εφορευτική Επιτροπή (αν απαιτείται) 

Δύο (2) χρόνια πριν από τις Δημοτικές Εκλογές, συγκαλείται με ευθύνη του προσωρινά 

Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Καταστατική Γενική Συνέλευση, στην οποία 

αποφασίζεται η στάση της Παράταξης στις επικείμενες Δημοτικές Εκλογές και εκλέγονται:  

 Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Παράταξης, όταν απαιτείται, όπως καθορίζεται στην 

παράγραφο 8.1 του άρθρου 8. 

 Τα 4 μέλη που συμμετέχουν στο Συμβούλιο Διοίκησης. 

 Η Επιτροπή Διαφάνειας και Εσωτερικού Ελέγχου. 

Από την ημέρα κένωση της θέσης του Προέδρου, έως την εκλογή νέου Επικεφαλής, δεν 

επιτρέπεται η εγγραφή νέων μελών. 

Οι Συνελεύσεις είναι ανοικτές εκτός αν εκτιμηθεί διαφορετικά για κάποια Συνέλευση.   

7.2. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ 

Λόγοι και διαδικασία διαγραφής μέλους είναι: 

- Η παραβίαση των Αρχών της Παράταξης 

- Η αντικαταστατική συμπεριφορά. 

Η σχετική απόφαση λαμβάνεται από την Πολιτική Γραμματεία, λειτουργώντας και ως 

Πειθαρχικό Όργανο, για την διαγραφή ή μη μέλους της Παράταξης.  
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Εναλλακτικώς, μπορεί να συσταθεί Πειθαρχικό Όργανο το οποίο αποτελείται από 3 μέλη 

και στο οποίο μετέχει ex officio ο επικεφαλής της παράταξης, ο Γενικός Γραμματέας και 

ένα μέλος που ορίζεται από το Συμβούλιο Διοίκησης. 

7.3. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Τηρείται ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας. Συνοπτικά η διαδικασία έχει ως εξής:  

- Κλήση του μέλους προς απολογία και παροχή εξηγήσεων σε ανοιχτή συνεδρίαση του 

Πειθαρχικού Οργάνου, εκτός περιπτώσεων που εμπίπτουν στην προστασία 

προσωπικών δεδομένων του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών 

Δεδομένων. 

-  Η απόφαση λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Πειθαρχικού 

Οργάνου. 

ΑΡΘΡΟ 8: Οργανωτική διάρθρωση 

8.1 ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Πρόεδρος της Παράταξης, είναι ο Δήμαρχος, αν προέρχεται από τη Δημοτική Παράταξη, ή 

αυτός που θα εκλεγεί από τη Γ.Σ. για τη θέση αυτή, σύμφωνα με τον τρόπο που 

περιγράφεται παρακάτω. 

Όσο διαρκή η Δημαρχιακή θητεία δεν διενεργείται εκλογική διαδικασία για τη θέση του 

Προέδρου, εκτός και εάν προκύψει προσωπικό κώλυμα. 

Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο Πρόεδρος εκλέγεται, δύο (2) χρόνια πριν τις εκλογές, από τη 

Συνέλευση της Δημοτικής Παράταξης με μυστική ψηφοφορία για 4ετή θητεία και το πολύ 

για δύο θητείες. Στην περίπτωση αυτή κάθε μέλος έχει δικαίωμα να υποβάλει 

υποψηφιότητα. 

Πρόεδρος εκλέγεται εκείνος που θα συγκεντρώσει το 50%+1 των έγκυρων ψηφοδελτίων.  
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Σε περίπτωση που κανείς από τους υποψήφιους δεν συγκεντρώσει το 50%+1, 

επαναλαμβάνεται ή ψηφοφορία μεταξύ των 2 πρώτων. Πρόεδρος εκλέγεται εκείνος, που 

θα συγκεντρώσει τα περισσότερα ψηφοδέλτια. 

Η ψηφοφορία είναι μυστική, έστω και  αν υπάρχει ένας μόνο υποψήφιος. 

Αρμοδιότητες: 

 Ηγείται και εκπροσωπεί την Παράταξη  

 Προεδρεύει στο Συμβούλιο Διοίκησης και τη Συντονιστική Γραμματεία.  

 Ορίζει, με απόφασή του, τα 2 αριστίδην μέλη στο Συμβούλιο Διοίκησης. 

8.2. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

Είναι όργανο με αποφασιστικές αρμοδιότητες, που συντονίζει συνολικά τη Δημοτική 

Παράταξη. Στο Συμβούλιο Διοίκησης συμμετέχουν: 

 Ο Πρόεδρος της Παράταξης, που είναι ταυτόχρονα και επικεφαλής του Συμβουλίου 

Διοίκησης. 

 Oι εκλεγμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι Σύμβουλοι των Δημοτικών Κοινοτήτων. 

 Τέσσερα μέλη που εκλέγονται από τη Συνέλευση των Μελών που είναι και  Μέλη της 

Συντονιστικής Γραμματείας.  

 Δύο αριστίδην μέλη που προτείνονται από τον Πρόεδρο της Δημοτικής Παράταξης.  

Το Συμβούλιο Διοίκησης ορίζει: 

Ένα (1) μέλος του για τη θέση του αναπληρωτή Προέδρου, ο οποίος αντικαθιστά τον 

Πρόεδρο σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του και ασχολείται αποκλειστικά και μόνο 

με την παραγωγή, επεξεργασία και ενοποίηση της πολιτικής της Παράταξης και την 

εφαρμογή της σε επίπεδο Δημοτική δράσης.  

 Ένα (1) μέλος του, για τη θέση του Γενικού Διευθυντή της Παράταξης. 

 Ένα (1) μέλος του για τη θέση του Υπεύθυνου του Γραφείου Τύπου & Δημοσίων 

Σχέσεων. 



 

Τίτλος: Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικής Παράταξης 
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 Ένα (1) μέλος του για τη θέση του Υπεύθυνου της ομάδας Εκλογικών Διαδικασιών. 

 Ο Δήμαρχος ή ο Πρόεδρος της Παράταξης προτείνει ένα (1) μέλος, για τη θέση του 

Γενικού Συντονιστή των Ενοτήτων-Ομάδων εργασίας. Στο ίδιο πρόσωπο, εφ΄ όσον 

αυτό είναι Δημοτικός Σύμβουλος, μπορεί να συμπίπτει και ο ρόλος του συντονιστή της 

παραγράφου 8.5, του άρθρου 8. 

 Τους υπευθύνους για τη λειτουργία των Ενοτήτων-Ομάδων εργασίας. 

 Το Γραφείο Νομικής Υποστήριξης. 

 Το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων. 

 Την 3μελή Οικονομική Επιτροπή. 

 Την 5μελή Ομάδα Εκλογικών Διαδικασιών. 

Κώλυμα εκλογιμότητας έχουν μόνον τα μέλη του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων. 

Για να αρθεί αυτό πρέπει να παραιτηθούν δύο μήνες πριν τις εκλογές. 

Αρμοδιότητες: 

 Εξειδίκευση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και χάραξη της στρατηγικής και 

της πολιτικής της Παράταξης που προκύπτει από τις αποφάσεις αυτές. 

 Επικοινωνιακή πολιτική. 

 Σύγκλιση της Συνέλευσης των μελών και των Κοινωνικών Εταίρων. 

 Διοίκηση της απόδοσης του εκτελούμενου έργου. 

 Συντονισμό των δράσεων της Δημοτικής Παράταξης. 

 Επισκόπηση των τρεχουσών δραστηριοτήτων και επίλυση των τυχόν εκκρεμοτήτων. 

Το Συμβούλιο Διοίκησης συνεδριάζει μια φορά το μήνα και έκτακτα μετά από απόφαση 

του Προέδρου, του Δήμαρχου ή της Συντονιστικής Επιτροπής. Σε αυτό συμμετέχουν, 

ανάλογα με τη θεματολογία, χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι υπεύθυνοι των Ενοτήτων 

Παρέμβασης της Δημοτικής Παράταξης. 

Το Συμβούλιο Διοίκησης επιλύει και όλα τα άλλα θέματα που δεν διαλαμβάνονται στον 

παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας. 

8.3 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  
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Έργο της είναι, ο προγραμματισμός και συντονισμός της Δημοτικής Παράταξης, σύμφωνα 

με τις αποφάσεις του Συμβουλίου Διοίκησης καθώς και η ευθύνη λειτουργίας του site της 

Δημοτικής Παράταξης. 

Συμμετέχουν: 

 Ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής του. 

 Τα 4 μέλη που εκλέχτηκαν από τη Συνέλευση των Μελών. 

 Τα 2 αριστίδην μέλη που υποδείχθηκαν από τον Πρόεδρο. 

 Ο Γενικός διευθυντής της Παράταξης. 

 Ο Υπεύθυνος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων. 

 Ο Γενικός Συντονιστής των Ενοτήτων-Ομάδων εργασίας. 

Σε περίπτωση ζυγού αριθμού μελών, προσαυξάνεται κατά ένα, ο αριθμός των μελών από 

τον κατάλογο των επιλαχόντων των εκλεγομένων από τη Συνέλευση των Μελών. 

Το Συμβούλιο Διοίκησης έχει και τη δυνατότητα συμπλήρωσης ή αιτιολογημένη 

αντικατάστασης μέλους ή μελών της. 

Η Συντονιστική Γραμματεία μπορεί να λειτουργήσει και με ελλιπή σύνθεση μέχρι να 

υποδειχθούν τα αριστίδην μέλη από τον Πρόεδρο. 

8.4 ΕΚΦΡΑΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Δ. ΣΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  

Οι θέσεις των εκλεγμένων εκπροσώπων της Δημοτικής Παράταξης στα θεσμικά όργανα 

του Δήμου, εκφράζονται στη βάση της αρχής του σεβασμού της πλειοψηφίας, που 

διαμορφώνεται στα όργανα της Παράταξης, μετά από αναλυτική συζήτηση, 

λαμβανομένων υπ΄ όψη ή των προγραμματικών συγκλίσεων με άλλες Δημοτικές 

Παρατάξεις/Κινήσεις.  

Η έκφραση διαφορετικής γνώμης είναι σεβαστή αλλά δεν πρέπει να συγκρούεται με τις 

Ιδρυτικές Αρχές και Θέσεις της Παράταξης. Σε περίπτωση διαφοροποίησης σε σοβαρά 

θέματα αυτά επιλύονται στο Συμβούλιο Διοίκησης. 
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8.5 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  

Το όργανο αυτό αποτελείται από όλους τους εκπροσώπους της Δημοτικής Παράταξης στα 

θεσμικά όργανα του Δήμου. 

Προβλέπονται, αν απαιτείται, ειδικές συναντήσεις των μελών της Δημοτικής Παράταξης 

που συμμετέχουν στα θεσμικά όργανα πριν από τη Συνεδρίασή τους. 

Την ευθύνη λειτουργίας της, την έχει ο Δήμαρχος ή ο επικεφαλής του Δημοτικού 

Συνδυασμού που έχει υποδειχθεί από τη Δημοτική Παράταξη, ή Δημοτικός Σύμβουλος, 

που προτείνεται από το Συμβούλιο Διοίκησης. 

Το όργανο: 

 Είναι υπεύθυνο για το συντονισμό της Δημοτικής δράσης στα θεσμικά όργανα του 

Δήμου (Δημοτικό Συμβούλιο, Τοπικά Συμβούλια Δημοτικών Κοινοτήτων, Οικονομική 

Επιτροπή, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, Νομικά Πρόσωπα ΘΕΣΠΙΣ και ΕΣΤΙΑ, Σχολικές 

Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ή όποιο άλλο Νομικό 

πρόσωπο ήθελε προκύψει). 

 Συνεργάζεται, όταν απαιτείται, με τη Συντονιστική Γραμματεία και τις Ομάδες - 

Ενότητες Εργασίας για την πληρέστερη επεξεργασία των θεμάτων. 

8.6 ΔΙΑΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΩΝ/ΚΙΝΗΣΕΩΝ  

Αποτελείται από τους επικεφαλείς ή τους οριζόμενους από αυτούς των συνεργαζομένων 

Δημοτικών Παρατάξεων/Κινήσεων με την ‘’ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ’’. 

Η ευθύνη λειτουργίας του οργάνου, ανατίθεται σε μέλος του, ύστερα από διαβούλευση 

με τις συνεργαζόμενες Παρατάξεις-Κινήσεις. 

Το όργανο έχει την ευθύνη για το συντονισμό της Δημοτικής δράσης των συνεργαζομένων 

Παρατάξεων-Κινήσεων σε όλα τα θεσμικά όργανα του Δήμου (Δημοτικό Συμβούλιο, 

Τοπικά Συμβούλια Δημοτικών Ενοτήτων, Οικονομική Επιτροπή, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, 

Νομικά Πρόσωπα ΘΕΣΠΙΣ και ΕΣΤΙΑ, Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ή όποιο άλλο Νομικό πρόσωπο ήθελε προκύψει). Στα 
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πλαίσια αυτά μπορεί να παίρνει οποιαδήποτε πρωτοβουλία με γνώμονα τις αρχές και της 

αξίες της Δημοτικής Παράταξης. 

8.7. ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ   

Καθήκοντα Γενικού Διευθυντή ανατίθενται από το Συμβούλιο Διοίκησης, σε ένα από τα 

μέλη του. 

 Συντονίζει την οργανωτική λειτουργία του Συμβουλίου Διοίκησης, προετοιμάζει τα 

θέματα για υποβολή και συζήτηση σε αυτό. 

 Εισηγείται στην Πολιτική Γραμματεία Έκθεση οικονομικών Στοιχείων του Συνδυασμού. 

 Συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Συντονιστικής Γραμματείας χωρίς ψήφο. 

 Ορίζει, Στελεχώνει και Διευθύνει την Γραμματεία της Δημοτικής Παράταξης. 

8.6 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ  

Καθήκοντα υπευθύνου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων ανατίθενται από το Συμβούλιο 

Διοίκησης, σε ένα από τα μέλη του. Από το Συμβούλιο Διοίκησης ορίζονται επίσης και τα 

μέλη του  Γραφείου Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων  

Το γραφείο αυτό έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

 Ενημέρωση & πληροφόρηση των Πολιτών, των Φορέων, των ΜΜΕ για τις δράσεις και 

θέσεις της Δημοτικής Παράταξης. 

 Διοργάνωση εκδηλώσεων. 

 Συνεργασία της Παράταξης με τους συλλόγους & φορείς του Δήμου Διονύσου.  

 Συνεργασία με τα ΜΜΕ για την ανάδειξη των θεμάτων, που ενδιαφέρουν την τοπική 

κοινωνία και την προβολή των θέσεων – δράσεων της δημοτικής παράταξης. 

 Τήρηση επικαιροποιημένου αρχείου των Αρχών, Υπηρεσιών, Φορέων, Βουλευτών, 

ηλεκτρονικών διευθύνσεων πολιτών. 



 

Τίτλος: Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικής Παράταξης 

«Δύναμη Ευθύνης για τον Διόνυσο» 

ΟΜΑΔΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 

Έκδοση : 7η  

(για διαβούλευση) 

Ισχύει από :  

Κωδ. Αρ. :  Δ.100.60  Σελ. 16  από  19 
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 Παρακολούθηση των δημοσιευμάτων των ΜΜΕ, που αφορούν το Δήμο και τη 

Δημοτική Παράταξη, δημόσια παρέμβαση όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο από τη 

Διοίκηση της Παράταξης. 

 Σύνταξη, σε συνεννόηση με τη Διοίκηση της Παράταξης, και αποστολή Δελτίων Τύπου 

και άλλων ενημερωτικών υλικών, οργάνωση και διεξαγωγή Συνεντεύξεων Τύπου.  

 Τήρηση αρχείου δημοσιευμάτων των ΜΜΕ, που μας ενδιαφέρουν,  τήρηση αρχείου 

με υλικό, που αφορά θέσεις και δράσεις της Παράταξης. 

 Φροντίδα για την Ιστοσελίδα και το face book της Παράταξης. 

 Εποπτεία της διενέργειας των Ερευνών Κοινής Γνώμης. 

8.7 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Ορίζεται από το Συμβούλιο Διοίκησης. 

 Σχεδιάζει την οικονομική Πολιτική της Δημοτικής Παράταξης. 

 Τηρεί τα βιβλία της Παράταξης και εισηγείται τον οικονομικό προϋπολογισμό και 

απολογισμό στη Συνέλευση των Μελών, σε συνεργασία με το Γενικό Διευθυντή. 

 Διαχειρίζεται τα έσοδα και έξοδα και είναι υπεύθυνη για το σχεδιασμό της 

οικονομικής διαχείρισης της Παράταξης. 

8.8  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ  

Είναι 3μελής και εκλέγεται από τη Γενική  Συνέλευση της Δημοτικής Παράταξης.  

Έργο της είναι ο έλεγχος των οικονομικών της Παράταξης και η εφαρμογή των 

διαδικασιών που περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Λειτουργίας και στις διαδικασίες που 

τον εξειδικεύουν.  

Όλα τα όργανα της Δημοτικής Παράταξης είναι υποχρεωμένα να παρέχουν κάθε δυνατή 

βοήθεια για την εκτέλεση του έργου της. 

Η ανεξάρτητη αυτή Επιτροπή στην ετήσια Γενική Συνέλευση της Παράταξης ετοιμάζει και 

παρουσιάζει τη δική της εισήγηση. 



 

Τίτλος: Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικής Παράταξης 

«Δύναμη Ευθύνης για τον Διόνυσο» 

ΟΜΑΔΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 

Έκδοση : 7η  

(για διαβούλευση) 

Ισχύει από :  

Κωδ. Αρ. :  Δ.100.60  Σελ. 17  από  19 
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8.9 ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

Ορίζεται από το Συμβούλιο Διοίκησης και υποστηρίζει σε νομικής φύσεως θέματα τη 

Δημοτική Παράταξη. 

8.10 ΟΜΑΔΑ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ  

Ορίζεται από το Συμβούλιο Διοίκησης και έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες: 

 Τηρεί το αρχείο των εκλογικών καταλόγων. 

 Προωθεί τη διαδικασία των μεταδημοτεύσεων. 

 Συγκεντρώνει τις υποψηφιότητες για τους Δημοτικούς Συμβούλους και τους 

Συμβούλους των Δημοτικών Κοινοτήτων, τις επεξεργάζεται και υποβάλλει το σχετικό 

φάκελο για έγκριση στο Συμβούλιο Διοίκησης. 

 Ορίζει τους εκλογικούς αντιπροσώπους της Παράταξης. 

 Είναι υπεύθυνη για τη διανομή του εκλογικού υλικού. 

 Υποστηρίζει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την κατάθεση όλων των 

απαραίτητων δικαιολογητικών στις αρμόδιες κρατικές αρχές. 

ΑΡΘΡΟ 9:  Ανάδειξη υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων και Συμβούλων 

Δημοτικών Κοινοτήτων 

 Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Δημότες ή Κάτοικοι του Δήμου Διονύσου και σύμφωνα 

με την κείμενη νομοθεσία. 

 Τα ψηφοδέλτια καταρτίζονται, μετά από πρόταση της Επιτροπής Εκλογικών 

Διαδικασιών, από το  Συμβούλιο Διοίκησης και τη σύμφωνη γνώμη του Υποψηφίου 

Δημάρχου που έχει και την τελική ευθύνη κατάρτισής τους.  

 Σε περίπτωση συνεργασιών ακολουθείται ανάλογη διαδικασία και σε συνεργασία με 

τους εκπροσώπους τους συνεργαζόμενων Παρατάξεων . 

ΑΡΘΡΟ 10: Άξονες Κοινωνικής Παρέμβασης  (Ενότητες - Ομάδες Εργασίας) 



 

Τίτλος: Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικής Παράταξης 

«Δύναμη Ευθύνης για τον Διόνυσο» 

ΟΜΑΔΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 

Έκδοση : 7η  

(για διαβούλευση) 

Ισχύει από :  

Κωδ. Αρ. :  Δ.100.60  Σελ. 18  από  19 
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Η Δημοτική Παράταξη διαρθρώνεται σε ενότητες, όπως αυτές προβλέπονται στο 

Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ & ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ και είναι: 

 Περιβάλλον & Ποιότητα Ζωής –Σχέδια Πόλης, οδικό δίκτυο, αποχετευτικό σύστημα, 

χώροι στάθμευσης, υποδομές κοινής ωφέλειας & ελεύθεροι χώροι. 

 Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη –Δημοτικά Πολυϊατρεία και Γυμναστήρια, 

Συμβουλευτική & Ψυχολογική Υπηρεσία, Πρόγραμμα ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, ένταξη των 

οικονομικών μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες. 

 Παιδεία, Αθλητισμός, Πολιτισμός –Ανοικτό Σχολείο, εκπαίδευση ενηλίκων μέσω 

προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης, σύγχρονοι χώροι άθλησης για όλους, πολιτιστικές 

υποδομές, στήριξη & οργάνωση εκδηλώσεων. 

 Πολιτική Προστασία –Σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών & κρίσεων, 

αυτοδύναμη λειτουργία πιστοποιημένων εθελοντικών ομάδων πολιτικής προστασίας.  

Τις Ενότητες – Ομάδες Εργασίας συντονίζει ο Δήμαρχος, ή σε κάθε περίπτωση ο 

Πρόεδρος, που ενημερώνει το Συμβούλιο Διοίκησης και τη Συντονιστική Γραμματεία για 

θέματα που προκύπτουν και χρήζουν αντιμετώπισης και γενικά για την πορεία 

υλοποίησης των στοχοπρογραμμάτων. 

Το Δήμαρχο, ή Πρόεδρο αναπληρώνει και βοηθά ο Γενικός Συντονιστής που ορίζεται από 

το Συμβούλιο Διοίκησης, σύμφωνα με το εδάφιο του ορισμού μελών, της παράγραφο 8.2 

του άρθρου 8. 

Στις επί μέρους Ενότητες – Ομάδες Εργασίας συμμετέχουν: 

 Ο Υπεύθυνος της Ομάδας, που ορίζεται από το Συμβούλιο Διοίκησης που συντονίζει 

τη λειτουργία της Ομάδας του. 

 Δημοτικοί Σύμβουλοι και Τοπικοί Σύμβουλοι, μέλη και Φίλοι της Παράταξης, κατόπιν 

σχετικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος και Απόφασης της Συντονιστικής Γραμματείας, 

μέλη και Φίλοι των συνεργαζομένων Παρατάξεων-Κινήσεων, κατόπιν σχετικής 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος και Απόφασης του Διαπαραταξιακού οργάνου της 

παραγράφου 8.6.  

 Τα μέλη της Δημοτικής Παράταξης, που συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια 

Συλλόγων & Φορέων. 



 

Τίτλος: Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικής Παράταξης 

«Δύναμη Ευθύνης για τον Διόνυσο» 

ΟΜΑΔΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 

Έκδοση : 7η  

(για διαβούλευση) 

Ισχύει από :  

Κωδ. Αρ. :  Δ.100.60  Σελ. 19  από  19 
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Οι Ομάδες Εργασίες συνεδριάζουν τακτικά πριν από κάθε Δημοτικό Συμβούλιο, ή μια 

φορά το μήνα και έκτακτα, όποτε κρίνεται απαραίτητο από τον Δήμαρχο. Σχεδιάζουν το 

έργο τους, Προγραμματίζουν τις δράσεις τους, Συντονίζονται για την επίλυση τυχόν 

διαφορών, Παρακολουθούν την υλοποίηση του έργου τους και Ελέγχουν την όλη 

διαδικασία. 

Στην περίπτωση νικηφόρου εκλογικού αποτελέσματος και για το χρονικό διάστημα μέχρι 

την ανάληψη των καθηκόντων της Παράταξης, ως νέας Δημοτικής Αρχής, οι παραπάνω 

ομάδες αναλαμβάνουν να προσαρμόσουν τους τομείς του προγράμματος, στη μορφή και 

το περιεχόμενο συγκεκριμένων και ιεραρχημένων βημάτων και μέτρων Δημοτικής 

πολιτικής. Στην ίδια περίπτωση και ανάλογα με την συγκυρία, μπορεί να λειτουργήσουν 

at hock ομάδες εργασίας. 

ΑΡΘΡΟ 11: ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ  (Σ.Κ.Ε.)  

Εκτός των ανωτέρω θεσμοθετημένων οργάνων, για θέματα που άπτονται γενικότερου 

τοπικού και κοινωνικού συμφέροντος συστήνεται και λειτουργεί μια διευρυμένη ομάδα 

Κοινωνικών Εταίρων (Σ.Κ.Ε.) στην οποία συμμετέχουν εκτός όλων των προαναφερομένων 

οργάνων της Παράταξης και κάτοικοι της περιοχής, πολιτικοί φορείς ή συνασπισμοί 

πολιτών. 

Οι αποφάσεις της Σ.Κ.Ε. δεν είναι δεσμευτικές, θα πρέπει όμως να λαμβάνονται υπόψη 

στη χάραξη της πολιτικής και στρατηγικής. Οι συναντήσεις θα γίνονται η μορφή Forum 

Επικοινωνίας με συγκεκριμένο θεματολόγιο (θέμα ή σύνολο θεμάτων) και η συχνότητα 

συναντήσεων προσδιορίζεται 2 φορές το χρόνο ή όποτε κρίνεται απαραίτητο από τα 

θεσμοθετημένα όργανα της Δημοτικής Παράταξης. 


