
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 
 Από το πρακτικό της αριθµ. 12/2016 συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αµφίκλειας - 
Ελάτειας 
 

Αρ. Απόφασης : 85/2016  Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Θέµα 7ο: Περί καθορισµού χώρου και  ηµεροµηνίας για την διεξαγωγή συνεδρίασης για τον 
απολογισµό πεπραγµένων της δηµοτικής αρχής . Εισηγητής ∆ήµαρχος  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 Στην Κάτω Τιθορέα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 16η του µήνα Ιουνίου του έτους 
2016 ηµέρα της εβδοµάδας Πέµπτη και ώρα 20:30µµ συνήλθε σε δηµόσια τακτική συνεδρίαση το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο ύστερα από την αρίθµ. 6210 - 09/06/2016 έγγραφη πρόσκληση του κ. 
Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύµβουλο σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 
3852/2010 
 
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 µελών ήταν 
παρόντα τα 14 µέλη του: 
 
          Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ                   Α  Π  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ        
 Μπεκιάρης Γεώργιος Γκιώνης Κων/νος 
 Σκλαβούνος Λουκάς Αυγερινάκος Ιωάννης 
 Βαφειάς Αθανάσιος Βαΐτσος Χρήστος 
 Στιβακτή Αθανασία Λαπατσάνης Ζήσιµος 
 Πόρρος Κων/νος Μπατσούτα Μαρία 
 Μπέτας Απόστολος Τσιάρας Κων/νος 
 Κουτρουµάνος Σωτήριος Καπερώνης Αριστοτέλης 
 Παπαγεωργίου Ελισσάβετ Καπερώνης Κων/νος 
 Παπακούσουλας Ανδρέας Θανασιάς Παναγιώτης 
 Γκενεράλης ∆ηµήτριος Τσάµης ∆ήµος 
 Καψής Αχιλλέας Βούλγαρης Κων/νος 
 Τασούλας Κων/νος Μπαούρδος Κων/νος 
 Ντάλας Γεώργιος Μαυραγάνης Γεώργιος 
 Αδρύµης ∆ηµήτριος Οι οποίοι δεν προσήλθαν 
  αν και προσκλήθηκαν νόµιµα   
 
 Παρόντος και του προσκληθέντος ∆ηµάρχου κ. Γώγου Γεώργιου 
 Στη Συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ∆ήµου Καραλή Παναγιώτα , για την 
τήρηση των πρακτικών. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Θέµα 7ο: Περί καθορισµού χώρου και  ηµεροµηνίας για την διεξαγωγή συνεδρίασης για τον 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 
Ο κ. Δήμαρχος εισηγούμενος  το 7

ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: 

Με το  άρθρο 217 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), όπως ισχύει, ορίζονται τα εξής:   

ΑΔΑ: 6ΚΑΥΩΨΚ-ΦΛΞ



«1. Κάθε χρόνο γίνεται ο απολογισμός πεπραγμένων της δημοτικής αρχής, σε ειδική δημόσια  συνεδρίαση του δημοτικού 

συμβουλίου, σε ότι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση  του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος 

δημοτικής δράσης. 

2. Η ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται μέχρι το τέλος Ιουνίου και ανακοινώνεται πριν από 

δεκαπέντε (15), τουλάχιστον, ημέρες με κάθε πρόσφορο μέσο. Σε αυτή καλούνται οι κάτοικοι, καθώς και οι 

συνδικαλιστικοί, επιστημονικοί και κοινωνικοί φορείς του Δήμου. Σε Δήμους άνω των 50.000 κατοίκων και σε Δήμους 

πρωτευουσών νομών η ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται μέχρι την 31η 

Ιανουαρίου του επόμενου έτους και καλούνται, μόνον, οι θεσμοθετημένοι συλλογικοί φορείς της πόλεως, όπως, 

επιστημονικοί, εμπορικοί, συνδικαλιστικοί και κοινωνικοί, για την ευρύτερη, δυνατή, εκπροσώπηση των κατοίκων. 

3. Το δημοτικό συμβούλιο επιλέγει τον προσφορότερο χώρο για τη διεξαγωγή της ανωτέρω  συνεδρίασης. 

4. Κατά την ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου τοποθετούνται όλες οι  δημοτικές παρατάξεις και 

μπορούν να πάρουν το λόγο τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου και  τα μέλη των συμβουλίων των δημοτικών και 

τοπικών διαμερισμάτων. 

5. Κάθε φορέας, δημότης, κάτοικος ή φορολογούμενος από το Δήμο έχει δικαίωμα να  διατυπώσει παρατηρήσεις 

σχετικές με τον απολογισμό στη συνεδρίαση αυτή.  

6. Σε περίπτωση που το χρονικό διάστημα που προβλέπει το παρόν άρθρο παρέλθει χωρίς να  κινηθούν οι διαδικασίες 

για την πραγματοποίηση της ειδικής δημόσιας συνεδρίασης  απολογισμού, μπορούν οι δημοτικές παρατάξεις ή οι 

δημοτικοί σύμβουλοι να προκαλέσουν τη  συνεδρίαση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 95.» 

Για τους παραπάνω λοιπόν λόγους και προκειμένου να προβούμε στον απολογισμό πεπραγμένων του Δήμου 

Αμφίκλειας-Ελάτειας  προτείνω να ορίσουμε την 7/7/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 μ.μ ως ημερομηνία διεξαγωγής 

της συνεδρίασης. 

Σχετικά με το χώρο της συνεδρίασης, φρονώ ότι κατάλληλος χώρος για αυτό το σκοπό είναι το Δημοτικό Σχολείο Κάτω 

Τιθορέας και σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά με τα παραπάνω 

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε 

• Το άρθρο 217 του Ν. 3463/06 

• Τον χώρο που προτείνει ο Πρόεδρος για τη διεξαγωγή της συνεδρίασης για τον απολογισμό πεπραγμένων 

• την εισήγηση του προέδρου 

Και έπειτα από διαλογική συζήτηση  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

1. Ορίζει ως τόπο διεξαγωγής της συνεδρίασης για τον απολογισμό πεπραγμένων του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας  

το Δημοτικό Σχολείο Κάτω Τιθορέας 

2. Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί την 7/7/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 μ.μ  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 6ΚΑΥΩΨΚ-ΦΛΞ



 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ.αριθµό 12/85/2016  

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω: 
 
 
 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 
 
.   

Α Κ Ρ Ι Β Ε Σ  Α Ν Τ Ι Γ Ρ Α Φ Ο 
 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ 
 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΩΓΟΣ 

ΑΔΑ: 6ΚΑΥΩΨΚ-ΦΛΞ
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