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Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η  

   

 

Θ Ε Μ Α:  « Απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής περιόδου 1-9-2015 

έως 30-8-2017». 

 

Σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 217 του Ν. 3463/2006(ΔΚΚ): 

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». 

3.Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού 

Συμβουλίου ((Αριθ. αποφ. Δ.Σ 134/27-6-2011): 



 

4. H 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 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. 

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. 

Βάσει των παραπάνω  θα εκδοθεί σχετική  πρόσκλησή για την διεξαγωγή της ειδικής 

συνεδρίασης. 

Για την ειδική αυτή συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου, προτείνεται  να 

ακολουθηθεί η εξής διαδικασία: 

1. Να γίνει από τον Δήμαρχο η έκθεση των πεπραγμένων της Δημοτικής αρχής 

Αρχής περιόδου 1-9-2015 έως 30-8-2017 σε ό,τι αφορά την οικονομική 

κατάσταση, τη διοίκηση  του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος 

δημοτικής δράσης. 

2. Στη συνέχεια να δοθεί ο λόγος στους επικεφαλείς των παρατάξεων της 

μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου, με τη σειρά εκλογής τους, για να 

τοποθετηθούν σχετικά. 

Λόγω της ιδιαιτερότητας του θέματος προτείνουμε να δοθεί χρόνος ομιλίας έως 

6 λεπτών για τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων της μειοψηφίας του 

Δημοτικού Συμβουλίου  4 λεπτών για τους ανεξάρτητους Δ.Σ και 3 λεπτών για 

δευτερολογίες. 

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 η μέλη Τοπικών Συμβουλίων, των επτά (7)Δημοτικών Κοινοτήτων  

του Δήμου μας. 

3. Πρόεδροι Φορέων που δραστηριοποιούνται στο Δήμο μας και 

4. Δημότες – κάτοικοι φορολογούμενοι του Δήμου μας. 

Για τους Δ.Σ  και  τους Προέδρους των Δ.Κ προτείνουμε να δοθεί χρόνος ομιλίας  

έως 3 λεπτά και 2 λεπτά για δευτερολογίες. 

    Για τους Προέδρους  Φορέων που δραστηριοποιούνται στο Δήμο μας και  

Δημότες – κάτοικους φορολογούμενους του Δήμου μας προτείνουμε να δοθεί 

χρόνος ομιλίας  έως 3 λεπτά. 

       

                                                                             Ο  Δήμαρχος  

 

 

 

                                                                           Ζαμάνης Διονύσιος 


