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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 18ης/ 2-12-2012
ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα: Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής για το έτος 2011.
Στην Αγιά σήμερα 2/12/2012, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 πμ. στην αίθουσα
«Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια ειδική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του
Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 16489/16-11-2012 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου κου Σουλιώτη Θεόδωρου, που δημοσιεύθηκε στην
ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12 και
στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους
Δημοτικούς Συμβούλους και σε Προέδρους – Εκπροσώπους των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις: του άρθρου 217 του Ν 3463/2006
(ΔΚΚ), του άρθρου 20 παρ. 14 του Ν. 3731/2008 και του άρθρου 4 του πρότυπου
κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1. Σουλιώτης Θεόδωρος (Πρόεδρος)
2. Αργυρούλης Ιωάννης
3. Αργύρης Νικόλαος
4. Βαλάρης Γεώργιος
5. Βατζιάς Αντίγονος
6. Γιάνναρος Γεώργιος
7. Γιαννουλέα Χριστίνα
8. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
9. Καψάλης Βασίλειος
10. Λέτσιος Βασίλειος
11. Μαρούδας Ρίζος
12. Μαυρογιάννης Αντώνιος
13. Μπάτσικας Βασίλειος
14. Μπελιάς Αντώνιος
15. Ξαφάρας Χρήστος
16. Πατσάς Κυριάκος
17. Σιμούλης Θωμάς
18. Σμυρλής Βασίλειος
19. Στάθης Νικόλαος
20. Συρακούλης Γεώργιος
21. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
Απόντες
22. Βόγιας Δημήτριος
23. Καλαγιάς Γρηγόριος
24. Κουτσαντάς Βασίλειος
25. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
26. Τσαγκάλης Αντώνιος
27. Τσιτσές Δημήτριος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και
Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα,
παρόντες ήταν οι: Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου), Αλβίζος Δημήτριος
(Αμυγδαλής),
Κυριάκος
Αθανάσιος
(Ομολίου),
Λάμπρου
Ευάγγελος
(Μεγαλοβρύσου), Μπουρντένας Γρηγόριος (Ανάβρας), Πατσαβούρας Ιωάννης
(Μεταξοχωρίου), Πατσιαβούδης Στέργιος (Αγιάς) και Χαλάτσης Αντώνιος
(Ποταμιάς)
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Σελίδα 1

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος κ. Γκουντάρας
Αντώνης και οι υπηρεσιακοί παράγοντες: Σπυρούλη Φανή, Σπανός Ιωάννης και
Ντελής Αλέξανδρος. Τα πρακτικά τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας
Γιάννης.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης:
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, ειδική
δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου είπε τα εξής:
Στο άρθρο 217 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), όπως ισχύει, προβλέπονται τα εξής:
«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»
Βάσει των παραπάνω και σε εκτέλεση της 212/2012 (ΑΔΑ: Β42ΧΩ6Ι-74Τ)
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου μας, εκδόθηκε η 16489/16-11-2012
πρόσκλησή μας που δημοσιεύθηκε αρμοδίως.
Για την ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου σε ότι αφορά την
οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του
προγράμματος δημοτικής δράσης, καθώς και των πεπραγμένων της δημοτικής
αρχής, προτείνουμε να ακολουθηθεί η εξής διαδικασία:
1. Να γίνει ένας πεντάλεπτος συνοπτικός απολογισμός του έργου του Δημοτικού
Συμβουλίου, από τον Πρόεδρο.
2. Στη συνέχεια να δοθεί ο λόγος στον κ. Δήμαρχο για να εκθέσει τα πεπραγμένα
της Δημοτικής αρχής, σε ότι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του
Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης
3. Στη συνέχεια να δοθεί ο λόγος στους επικεφαλείς των παρατάξεων της
μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου, με τη σειρά εκλογής τους, για να
τοποθετηθούν σχετικά.
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ
Μετά και την τοποθέτηση των επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων της
μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου, προτείνουμε να ανοίξει κατάλογος
ομιλητών ως εξής:
1. Δημοτικοί Σύμβουλοι
2. Πρόεδροι και μέλη Συμβουλίων των Κοινοτήτων του Δήμου μας
3. Πρόεδροι Φορέων που δραστηριοποιούνται στο Δήμο μας και
4. Δημότες – κάτοικοι φορολογούμενοι του Δήμου μας.
Βάσει του άρθρο 4 του πρότυπου κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού μας
Συμβουλίου, η διάρκεια της πρωτομιλίας των Δημοτικών Συμβούλων δεν μπορεί να
ξεπερνά τα 5 λεπτά και της δευτερομιλίας, όσων μίλησαν, τα 3 λεπτά.
Λόγω της ιδιαιτερότητας του θέματος δεν νομίζουμε ότι υφίσταται θέμα
δευτερομιλίας και προτείνουμε να δοθεί χρόνος ομιλίας έως 15 λεπτών για τους
επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου.
Χρόνος ομιλίας έως 5 λεπτών για τους Δημοτικούς Συμβούλους, τους Προέδρους
των Τοπικών Συμβουλίων και τους Προέδρους των Φορέων που δραστηριοποιούνται
στο Δήμο μας.
Χρόνος ομιλίας έως 3 λεπτών για τους Δημότες και κατοίκους και φορολογούμενους
του Δήμου μας.
Παρακαλώ πρώτα να αποφασίσουμε, εάν συμφωνούμε με την διαδικασία που
περιέγραψα και μετά να συνεχίσουμε τη συνεδρίασή μας.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, ομόφωνα ενέκρινε την διαδικασία που πρότεινε το
Προεδρείο και ομόφωνα αποφάσισε τη συνέχιση της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος έκανε την τοποθέτησή του και ανάγνωσε επιστολή του απόντος
δημοτικού συμβούλου κ. Καλαγιά Γρηγόριου.
Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στο κ. Δήμαρχο, ο οποίος εξέθεσε στο συμβούλιο τα
πεπραγμένα της Δημοτικής αρχής του έτους 2011, σε ότι αφορά την οικονομική
κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής
δράσης.
Στη συνέχεια τοποθετήθηκαν:
1. Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Ανεξάρτητη
Δημιουργική Πορεία» κ. Πατσάς Κυριάκος.
2. Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή
Συσπείρωση» κ. Μαρούδας Ρίζος.
Στο σημείο αυτό άνοιξε κατάλογος ομιλητών, ως εξής:
Δημοτικοί Σύμβουλοι:
Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων:
Μέλη Τοπικών Συμβουλίων:
Πρόεδροι Φορέων:
Δημότες – κάτοικοι – Φορολογούμενοι πολίτες.
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ
Στη συνέχεια τοποθετήθηκαν:
1. Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας
«Ανεξάρτητη Δημιουργική Πορεία» κ. Καψάλης Βασίλειος.
2. Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας
«Ανεξάρτητη Δημιουργική Πορεία» κ. Τριανταφύλλου Αθανάσιος.
3. Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Νέοι
Ορίζοντες» κ. Σιμούλης Θωμάς.
4. Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς κος Πατσιαβούδης Στέργιος.
5. Η πρώην Δήμαρχος Αγιάς κα Χριστούλα Χριστίνα.
6. Η κάτοικος του Δήμου Αγιάς κα Κουφάκη.
Ακολούθησε η δευτερολογία του Δημάρχου.
(Οι τοποθετήσεις, οι ερωτήσεις, καθώς και οι συζήτηση που πραγματοποιήθηκε
έχουν καταγραφεί ηλεκτρονικά)
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:
˗ το άρθρο 217 του Ν. 3463/06,
˗ την έκθεση πεπραγμένων της Δημοτικής αρχής του έτους 2007 του Δημάρχου,
˗ τις τοποθετήσεις των επικεφαλείς των Δημοτικών Παρατάξεων της μειοψηφίας
του Δημοτικού Συμβουλίου
˗ των λοιπών Δημοτικών Συμβούλων
˗ των Προέδρων Κοινοτήτων και
˗ των δημοτών, κατοίκων και φορολογούμενων πολιτών

Β Ε Β ΑΙ Ω Ν Ε Ι
Ότι τα πεπραγμένα της Δημοτικής αρχής του έτους 2011, σε ότι αφορά την
οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του
προγράμματος δημοτικής δράσης, εξετέθησαν όπως ακριβώς καταγράφηκαν σε
ηλεκτρονική μορφή (μαγνητοφωνημένα πρακτικά).
Βεβαιώνει επίσης, ότι οι τοποθετήσεις και παρατηρήσεις των υπόλοιπων ομιλητών
εξετέθησαν όπως ακριβώς καταγράφηκαν σε ηλεκτρονική μορφή (μαγνητοφωνημένα
πρακτικά).
Αφού ολοκληρώθηκε η συζήτηση, που έχει καταγραφεί σε ηλεκτρονική μορφή
(μαγνητοφωνημένα πρακτικά), ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 199/2012.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Σουλιώτης Θεόδωρος
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