
Σελίδα 1 από 3 

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αριθμ.πρωτ.: 11016/29-10-2015 

Αριθμό 188/2015 

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά 

Ταχ/κος Κώδικας: 40003  

Πληροφορίες: Μπουρνάκας Ιωάννης 

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315 

Τηλεομοιοτυπία: 2494350320 

email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της 11
ης

/ 27-10-2015 

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Θέμα 14
ο
:  Καθορισμός χώρου και ημερομηνίας για τη διεξαγωγή ειδικής συνεδρίασης για τον 

απολογισμό πεπραγμένων της δημοτικής αρχής για τη διετία 2013-2014, σύμφωνα με το 

άρθρο 217 του Ν. 3463/2006. 

 

Στην Αγιά, σήμερα 27 Οκτωβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 6:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων 

«Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με 

αριθμό πρωτοκόλλου 10820/23-10-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κου Ιωάννη Αργυρούλη, που 

δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012 και στον 

ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους 

Προέδρους – Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 

3852/2010 και την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν.4172/2013. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

Παρόντες 
1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος  

2. Αγγελακόπουλος Ρίζος 3. Αναστασίου Ιωάννης
1
 

4. Γιαννουλέα Χριστίνα 5. Βατζιάς Αντίγονος
2
 

6. Γιάνναρος Γεώργιος 7. Ζιούλη Αναστασία
3
 

8. Καλαγιάς Γρηγόριος
4
 9. Κασίδας Ιωάννης 

10. Μάρκου Σωτήριος 11. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 

12. Μασούρας Γεώργιος 13. Μπεϊνάς Αντώνιος
5
 

14. Λέτσιος Βασίλειος 15. Ολύμπιος Αθανάσιος 

16. Ριζούλης Στέφανος 17. Σιμούλης Θωμάς 

18. Σκαρκάλης Χρήστος 19. Σμυρλής Βασίλειος 

20. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 21. Τριανταφύλλου Ευθύμιος 

22. Τσιώνης Αστέριος  

Απόντες 

23. Αράπης Χρήστος 24. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 

25. Κούκας Γεώργιος 26. Μπάτσικας Βασίλειος 

27. Σουλιώτης Θεόδωρος  

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκε νόμιμα. 

                                                 
1
 Προσήλθε στη συζήτηση του 2

ου
 θέματος της ημερήσιας διάταξης και αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 7

ου
 θέματος της 

ημερήσιας διάταξης. 
2
 Προσήλθε στη συζήτηση του 7

ου
 θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

3
 Προσήλθε στη συζήτηση του 7

ου
 θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

4
 Αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 2

ου
 θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

5
 Αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 3

ου
 θέματος της ημερήσιας διάταξης. 
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και 

Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι κ.κ.: Έξαρχος Αστέριος (Μαρμαρίνης), 

Κολοβός Νικόλαος (Καστρίου), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου), 

Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς) και Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Αντώνης Γκουντάρας.  

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών 

Ιωάννης Σπανός.  

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης: 

 

Θέμα 14
ο
:  Καθορισμός χώρου και ημερομηνίας για τη διεξαγωγή ειδικής συνεδρίασης για τον 

απολογισμό πεπραγμένων της δημοτικής αρχής για τη διετία 2013-2014, σύμφωνα με το 

άρθρο 217 του Ν. 3463/2006. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αντώνης Γκουντάρας, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα 

εξής: 

 

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

 

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

Αγιάς για τη διετία 2013-2014, προτείνω να ορίσουμε την 17 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30 

ως ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής της συνεδρίασης. 

 

Όσον αφορά το χώρο της συνεδρίασης, προτείνω το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο «Χρυσαλλίδα» Αγιάς». 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη : 

- την εισήγηση του Δημάρχου κ. Αντώνη Γκουντάρα,  

- το άρθρο 217 του Ν. 3463/06, 

- τον χώρο που προτάθηκε για τη διεξαγωγή της συνεδρίασης για τον απολογισμό πεπραγμένων, 

και μετά από συζήτηση 

 

Αποφασίζει  ομόφωνα  

 
1. Ορίζει ως τόπο διεξαγωγής της συνεδρίασης για τον απολογισμό πεπραγμένων για τη διετία 2013-2014, 

το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο «Χρυσαλλίδα» Αγιάς. 

 

2. Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στις 17/12/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30 (6:30 μμ.) 

 

3. Η παρούσα απόφαση αναρτάται στο «Δι@ύγεια», στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγιάς και κοινοποιείται 

αρμοδίως. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 188/2015. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Αργυρούλης Ιωάννης 
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