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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό 06/2016 της Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών
Αριθμός Απόφασης
75/2016

ΘΕΜΑ:
«Καθορισμός χώρου και ημερομηνίας για τη διεξαγωγή ειδικής
συνεδρίασης για τον απολογισμό πεπραγμένων της δημοτικής
αρχής για το έτος 2015 σύμφωνα με το άρθρο 217 Ν
3463/2006.»

Στους Φιλιάτες και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα στις 09 του μηνός Μαρτίου του έτους
2016 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:30 , συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση το
Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών

μετά

από την

με Αρ.:1722/03-03-2016 έγγραφη

πρόσκληση του Προέδρου αυτού, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου
και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε κάθε ένα ξεχωριστά από τα μέλη του ,ως και στον κ. Δήμαρχο ,
σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Σε σύνολο είκοσι ένα (21) μελών παραβρέθηκαν παρόντα τα
ονομαστικά οι:

δεκαεπτά (17) μέλη και

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.Γκίζας Χρήστος (Πρόεδρος Δ.Σ)
2.Βασιλείου Βασίλειος
3.Γκίκας Θωμάς

12. Παππάς Μηνάς
13.Βλάχος Παρασκευάς
(αποχώρησε στο 4ο θέμα ημερήσιας διάταξης)

4.Κόρος Ιωάννης
5.Κατσάρης Πέτρος
6.Τόλης Χριστόφορος
7.Μποροδήμος Κωνσταντίνος
8.Παππά-Μάλλιου Ουρανία
9.Μποροδήμος Ιωάννης
10. Μπέλλος Παύλος
11. Κατσαρός Ηλίας

14.Φερεντίνος Σπυρίδων
15. Μπότος Σπυρίδων
16. Μπεράτης Γεώργιος
17. Λένης Φίλιππος
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ΑΠΟΝΤΕΣ ( δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
1. Στεργίου Παναγιώτης ( Αντιπρόεδρος Δ.Σ)

2.

Ζιάκας Γρηγόριος (Γραμματέας Δ.Σ)

3. Καψάλης Δημήτριος
4. Κολιομίχος Σπυρίδων

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων ως και οι Εκπρόσωποι των
Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Φιλιατών:
Δημοτικής Κοινότητας Φιλιατών, Τ.Κ. Αγίου Νικολάου, Αγίων Πάντων, Αετού, Αναβρυτού,
Ασπροκκλησίου, Βρυσέλλας , Γιρομερίου , Γολάς ,Καλλιθέας,

Κεραμίτσας, Κεστρίνης, Κοκκινιάς,

Κουρεμαδίου, Κρυονερίου , Λίστας, Μαλουνίου , Μηλέας, Ξεχώρου, Παλαμπά, Πηγαδουλίων, Πλαισίου ,
Πλατάνου ,Ραβενής, Ραγίου , , Σμέρτου, Τρικορύφου , Φανερωμένης, Φοινικίου.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρέστη ο Δήμαρχος Φιλιατών, κ. Παππάς Σπυρίδων.
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η Διοικητική Υπάλληλος του Δήμου Φιλιατών, κα
Μάνου Αμαλία .

Ο κ. Πρόεδρος αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης του Δημοτικού συμβουλίου και εισήλθε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Επί του 9ου

θέματος της ημερήσιας διάταξης «Καθορισμός χώρου και ημερομηνίας για τη

διεξαγωγή ειδικής συνεδρίασης για τον απολογισμό πεπραγμένων της δημοτικής αρχής για το
έτος 2015 σύμφωνα με το άρθρο 217 Ν 3463/2006» έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ. Παππά

Σπυρίδωνα ο οποίος εισηγούμενος το θέμα εξέθεσε τα ακόλουθα:
Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής Άρθρο 217 Ν 3463/2006
1. Κάθε χρόνο γίνεται ο απολογισμός πεπραγμένων της δημοτικής αρχής, σε ειδική δημόσια
συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σε ό,τι 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."
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
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 "67 παρ.2 Ν 3852/2010".
Τα ανωτέρω προβλέπονται και

στον Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου

Δήμου

απόφασης

Φιλιατών,

Αριθμός

:

82/

2011

Άρθρο

14

Απολογισμός

πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής και ειδικότερα:
1. Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε χρόνο σε ειδική δημόσια συνεδρίαση, σύμφωνα με
το άρθρο 217 του Ν. 3463/2006, όπου γίνεται απολογισμός των πεπραγμένων της Δημοτικής
Αρχής σε ό,τι αφορά την διοίκηση του Δήμου, την εφαρμογή του ετήσιου προγράμματος δράσης
και την εν γένει οικονομική κατάσταση του δήμου.
2. Η ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται μέχρι τέλος Ιουνίου και
ανακοινώνεται δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα, με κάθε πρόσφορο τρόπο, με
ευθύνη του Προέδρου. Σε αυτήν καλούνται οι κάτοικοι και όλοι οι φορείς της πόλης.
3. Το Δημοτικό Συμβούλιο επιλέγει τον προσφορότερο χώρο για τη διεξαγωγή της ανωτέρω
συνεδρίασης.

4. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου επιμελείται σε συνεργασία με το Δήμαρχο και τις
αρμόδιες υπηρεσίες, για τη σωστή οργάνωση της συνεδρίασης και την εμπεριστατωμένη
σύνταξη του απολογισμού των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής στους τομείς που αφορούν
την οικονομική κατάσταση, τη Διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος
δημοτικής δράσης. Με ευθύνη του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου πέντε (5) μέρες πριν
από τη συνεδρίαση βρίσκονται στη διάθεση των δημοτικών παρατάξεων το κείμενο του
απολογισμού πεπραγμένων με όλα τα στοιχεία που το συνοδεύουν.
5. Κατά την ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη συζήτηση διευθύνει ο
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο Δήμαρχος εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου
ενημερώνει το ακροατήριο για τα πεπραγμένα της δημοτικής αρχής και στη συνέχεια
τοποθετούνται όλες οι δημοτικές παρατάξεις δια των εκπροσώπων τους με τη σειρά της
εκλογικής τους δύναμης. Επίσης, μπορούν να πάρουν το λόγο τα μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου και τα μέλη των Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.
6. Στη συνέχεια, κάθε φορέας, δημότης, κάτοικος ή φορολογούμενος από τον δήμο έχει
δικαίωμα να διατυπώσει παρατηρήσεις σχετικές με τον απολογισμό στη συνεδρίαση αυτή.
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7. 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 67, παρ. 2, του Ν. 3852/2010.
Ύστερα από τα παραπάνω εισηγούμαι

όπως η

ειδική συνεδρίαση για τον απολογισμό των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής,

πραγματοποιηθεί την Τρίτη 03 Μαίου 2016 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου
θεωρώντας και τον χρόνο αλλά και τον χώρο προσφορότερο για το θέμα αυτό.
Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν
σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την εισήγηση του Δημάρχου κ. Παππά Σπυρίδωνα, την
διαλογική συζήτηση που ακολούθησε και αφού είδε και τις σχετικές διατάξεις: Το άρθρο 217 του Ν.
3463/06,τον Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φιλιατών,
Αριθμός απόφασης : 82/ 2011 Άρθρο 14 Απολογισμός πεπραγμένων
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Ορίζει ως τόπο διεξαγωγής της ειδικής

συνεδρίασης για τον απολογισμό

πεπραγμένων του Δήμου Φιλιατών την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου θεωρώντας
και τον χρόνο αλλά και τον χώρο προσφορότερο για το θέμα αυτό.
2. Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί την 03/05/2016.
Επίσης το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για κάθε παραπέρα ενέργεια.
Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται καθώς ακολουθεί από εκείνους που έλαβαν μέρος στη
συνεδρίαση αυτή.
Η παρούσα να κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 75/2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

TA MΕΛΗ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

(Υπογραφές)

Ακριβές αντίγραφο
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Χρήστος Ν. Γκίζας
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