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Β΄: Υπόδειγμα πρακτικού συνεδρίασης Επιτροπής 
 

Ελληνική Δημοκρατία                                                          

Νομός ……… 

Δήμος ………. 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθ. ….. 

 

Την ……….. 202.., ημέρα ……… και ώρα ………… στ……………..(τόπος) συνήλθε στο 

δημοτικό κατάστημα σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή.., κατόπιν της αριθ. 

…………πρόσκλησης του προέδρου. 

 

Επίσης, προσήλθαν και παρέστησαν, οι παρακάτω: 

1. ………………………………………………………………………(Αντιδήμαρχος) 

2. ………………………………………………………………………(Αντιδήμαρχος) 

3. ………………………………………………………………………(τακτικό μέλος) 

4. ………………………………………………………………………(τακτικό μέλος) 

κ.ο.κ. 

Δεν προσήλθαν, μολονότι προσκλήθηκαν νόμιμα, οι παρακάτω: 

1. ………………………………………………………………………(τακτικό μέλος) 

 

2.  ………………………………………………………………………(τακτικό μέλος) 

κ.ο.κ. 

Επίσης, στη συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη ως γραμματέας της Επιτροπής ο 

κ…………………………, υπάλληλος με βαθμό ………του δήμου.  

 

Διαπιστώθηκε απαρτία, με την παρουσία ……..μελών από συνολικά ……μέλη, και ο 

πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

1ο θέμα ημερήσιας διάταξης91: 

«…………………………………………………………………………………………………………

……………» 

 

Ο πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον κ. ………………., εισηγητή του πρώτου θέματος, ο 

οποίος έθεσε υπόψη του συμβουλίου τα εξής: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

 
91Τίθεται ο τίτλος του θέματος, όπως αναγράφεται στην αντίστοιχη πρόσκληση. Σε περίπτωση που το 

θέμα συζητήθηκε εκτός ημερησίας διάταξης, πρέπει να φαίνεται ότι ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη 
διαδικασία. 

ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75



29 

 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε ο κ. ……………….., ο οποίος επισήμανε τα εξής: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

.. 

Τέλος, το λόγο πήρε ο κ. ……………………., ο οποίος είπε: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………........................................... 

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος διατύπωσε την οριστική πρόταση προς ψήφιση και κάλεσε τα 

μέλη να ψηφίσουν σχετικά με το θέμα. Οι σύμβουλοι ψήφισαν ως εξής: 

Υπέρ της πρότασης ψήφισαν …………..μέλη, και ειδικότερα οι κύριοι: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………................................

..............................................................................................................  

Κατά της πρότασης ψήφισαν ………….μέλη και ειδικότερα: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

Λευκή ψήφο έδωσαν …………μέλη, οι κ. 

…………………………………………………………………………………… 

Ο κ. …………………………απείχε από την ψηφοφορία. 

Κατόπιν των ανωτέρω,  

 

Η Επιτροπή… αποφάσισε (ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία92) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

Στη συνέχεια, το συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση του δεύτερου θέματος 

ημερήσιας διάταξης. 

 

 
92 Η απόφαση θεωρείται ομόφωνη ή κατά πλειοψηφία επί των καταμετρούμενων ψήφων, ακόμα και στην 
περίπτωση που σύμβουλοι έχουν αρνηθεί να μετέχουν στην ψηφοφορία ή έχουν δώσει λευκή ψήφο. 
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2ο θέμα ημερήσιας διάταξης: 

«…………………………………………………………………………………………………………

…………………» 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

… 

 

Ο πρόεδρος, αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, κήρυξε τη λήξη 

της συνεδρίασης της Επιτροπής. 

 

                   Ο πρόεδρος                                                     Ο γραμματέας93 

                   ………………….                                                      ……………………                              

         (υπογραφή)                                                                 (υπογραφή)               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
93 Εννοείται ο υπάλληλος του δήμου, ο οποίος εκτελεί χρέη πρακτικογράφου.  
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