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Γ΄: Υπόδειγμα απόφασης  

 

Σημείωση: το υπόδειγμα που παρατίθεται σκοπό έχει να αποτελέσει οδηγό και να 

διευκολύνει τις υπηρεσίες στη σύνταξη αποφάσεων της Επιτροπής χωρίς, ωστόσο, το 

ακριβές περιεχόμενο του να είναι δεσμευτικό για αυτές. 

 

                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ94 

Ελληνική Δημοκρατία                                                         

………………………………………………..95 

Νομός …………. 

Δήμος ………….. 

 

Απόφαση αριθ. …./202… 

Θέμα: «….»  

   Την ……….. 2021, ημέρα ………και ώρα …………στ……………..(τόπος) συνήλθε στο 

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

πρόσκλησης του προέδρου. Ο πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, 

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.   

   Ο πρόεδρος της Επιτροπής, αναφερόμενος στο δεύτερο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης, έδωσε το λόγο στον εισηγητή κ. ………………….., αντιδήμαρχο, ο οποίος 

εισηγήθηκε τα κάτωθι: 

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

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

………………………………………………………………………… 

   Αφού τελείωσε η εισήγηση, ακολούθησε διαλογική συζήτηση, όπως αυτή 

αποτυπώνεται στο πρακτικό αριθ. …………, μετά την οποία 

Η Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπόψη96: 

1. Τις διατάξεις: 

 
94 Εφόσον προβλέπεται από την παρ. 3 του άρθρου 76 του ν. 4727/2020. 
95 Αναγράφεται ο τόπος και η χρονολογία.  
96 Αναφέρονται με πληρότητα όλες οι διατάξεις που αποτελούν έρεισμα για την έκδοση της διοικητικής 

πράξης καθώς και τυχόν ενδιάμεσες διοικητικές πράξεις, όπως π.χ. η παροχή σύμφωνη γνώμης από 
συμβούλιο κοινότητας.  
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α) ….. 

β) ….. 

2. …………………………………………………………………………………………………

…………………………………. 

3. Την αριθ. ……… απόφαση του συμβουλίου δημοτικής κοινότητας…………….. 

4. Τα στοιχεία του σχετικού φακέλου. 

 

                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία97) 

«…..» 

   Υπέρ της πρότασης ψήφισαν οι κύριοι: 

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

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

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

   Κατά της πρότασης ψήφισαν οι κ.κ. ………………………………….., επικαλούμενοι τα 

εξής98: 

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

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

………………………………………………………………………… 

Λευκή ψήφο έδωσε ο κ. …………………, ενώ ο κ. …………………………απείχε από την 

ψηφοφορία. 

   Κατά της παραπάνω απόφασης, χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 227 του ν.3852/2010. Επιπλέον, κατά της παραπάνω 

απόφασης χωρεί  και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγή για λόγους νομιμότητας 

σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 

του ν. 4555/2018 (Α’ 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την 

κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής99. 

Ο πρόεδρος της Επιτροπής    Ο Γραμματέας 

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

         (υπογραφή)                                                           (υπογραφή) 

 
97 Στην περίπτωση που μέλη έχουν αρνηθεί να μετέχουν στην ψηφοφορία ή έχουν δώσει λευκή ψήφο, 
η απόφαση θεωρείται ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία επί των καταμετρούμενων ψήφων. 
98 Πρέπον είναι να παρατίθενται οι απόψεις των μελών που μειοψήφησαν ή έδωσαν λευκή ψήφο ή 
αρνήθηκαν να ψηφίσουν. 
99 Σε περίπτωση που η απόφαση είναι κανονιστικού περιεχομένου, η προθεσμία των δεκαπέντε (15) 
ημερών άρχεται από τη δημοσίευσή της ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο.  
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