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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Συνεδρίασης Δημοτικής  Επιτροπής Διαβούλευσης 

 

Σήμερα 1η Δεκεμβρίου 2021  ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00 συνήλθε σε τακτική μέσω 

τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, με  τα θέματα που 

αναφέρονται στην αριθμ. 11437/19-11-2021  πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε 

νόμιμα στα μέλη, διότι στην προγραμματισμένη τακτική μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση 

της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για την 30-11-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 17.00 δεν 

υπήρξε  απαρτία (συμμετείχαν 3 μέλη σε σύνολο 34). 

Σύμφωνα με τον κανονισμό της επιτροπής διαβούλευσης «Σε περίπτωση έλλειψης 

απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε 

θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία». 

Στη συνεδρίαση  σε σύνολο  τριάντα τεσσάρων (34) μελών συμμετείχαν τρία (3) μέλη και 

όπως παρακάτω: 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

Τσιάμης Κων/νος (Πρόεδρος)  

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 

1. Τσόχλα Βιβή  

Πολιτιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος 

«ΦΙΛΟΠΟΙΜΗΝ ΦIΝΟΣ» 

1. Μπαούρδος Κων/νος 

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου 

Ελάτειας 

       

 

2. Λιγνού Ελένη - Βαμβακούλα  

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού 

Σχολείου Κάτω Τιθορέας 

 3. Κολοκυθά  Λουκία 

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Λυκείου 

Κάτω Τιθορέας 

 4. Παλασάντζας Κων/νος 

Αγροτικός Σύλλογος Χορτονομής «ΑΓΙΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΤΙΝΟΣ» 

       

 

5. Τσιάμης Χρήστος 

Σωματείο Οικοδόμων Εργατών και 

Υπαλλήλων 

 6. Τσαπρούνης Νικόλαος 

Α.Ο. «ΕΛΑΤΕΙΑΚΟΣ» 

 7. Φορτάτος Αντώνιος 

Α.Σ. Αμφίκλειας «ΔΙΟΝΥΣΟΣ» 

 8. Καρανικόλας Νικόλαος  

ΑΔΑ: 6ΨΠΝΩΨΚ-8ΩΟ



Α.Σ. ΑΡΗΣ Αμφίκλειας 

 9. Μπακαστάμου Αγγελική  

Σύλλογος Γυναικών Κάτω Τιθορέας 

 10. Καραμήτρου Σεραφειμούλα  Σύλλογος 

Γυναικών Ελάτειας 

 11. Σκεπετάρα-  Ζυγούρου Ιωάννα  Λαογραφικός 

Χορευτικός Αμφίκλειας  

«Η Δαδιώτικη Εστία»  

 

 12. Σκουμής Ηλίας  

Εξωραιστικός Πολιτιστικός και 

ΜορφωτικόςΣύλλογος Κουμπουριανών 

Αμφίκλειας 

 13. Ταγκαλάκη Κική   

Προοδευτικός Σύνδεσμος Γυναικών Σ.Σ. 

Μπράλου «Η ΚΥΨΕΛΗ» 

 14. Ανδριτσόπουλος Γεώργιος  

Πολιτιστικός Σύλλογος Μπράλου 

 15. Μαρτίνου – Φιλίντα Γεωργία Πολιτιστικός 

Σύλλογος Ελάτειας 

 16. Ρεντίφης Στέφανος 

Πολιτιστικός Σύλλογος Στεφανιωτών 

«Η ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ» 

 17. Καλαμβόκης Παναγιώτης  

Μορφωτικός & Εξωραιστικός Σύλλογος 

Ελάτειας 

«Η ΚΡΑΝΑΙΑ ΑΘΗΝΑ» 

 18. Κορομπίλης Κων/νος 

Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος 

«ΧΟΡΩΔΙΑ ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑΣ 

 19. Καρανάσιου Βούλα 

Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Αγίας 

Παρασκευής 

 20. Βελαέτης Ιωάννης  

Σύλλογος Νεολαίας Ελάτειας 

 21. Δημητρακοπούλου Ασημίνα  

Σύλλογος Ηλικιωμένων Ελάτειας 

 22. Θάνου Γαρυφαλλιά  

Λέσχη Φιλίας Αμφίκλειας 

 23. Κουτσικούρης Πέτρος  

Σύλλογος Απανταχού Τιθρωνιωτών Λοκρίδας 

ΑΔΑ: 6ΨΠΝΩΨΚ-8ΩΟ



 24. Μπινιώρης Παναγιώτης 

Όμιλος Φίλων Κυνηγών Θερμαικού 

ΔΗΜΟΤΕΣ 

1. Μαγγλάρα Κομεσίδου Βασιλική 1. Κοτζαμανίδη Αναστασία 

 2. Παπαδιά Ελένη  

 3. Κουκουτσίδη Βασιλική 

 4. Γώγου Σοφία 

 5. Λέφας Γεώργιος 

 6. Σταμόπουλος Ιωάννης 

 7. Γαζή Αικατερίνη 

 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μπαούρδου Κων/να, υπάλληλο του Δήμου Αμφίκλειας-

Ελάτειας 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

Παρουσίαση της Α’ φάσης «Στρατηγικός Σχεδιασμός (Υφιστάμενη Κατάσταση –   

Στρατηγική του Ο.Τ.Α.)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Αμφίκλειας-

Ελάτειας 2020-2023- Υποβολή Προτάσεων 

 

 

 

Με την έναρξη της συνεδρίασης το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ο οποίος 

ενώπιον των παρευρισκομένων μελών είπε τα εξής: 

 

Κατά την παρ.2α του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης γνωμοδοτεί στο δημοτικό 

συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό 

πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου. 

 

Σύμφωνα με τις παρ.1 έως 4 του άρθρου 2 του Π.Δ. 185/2007 (ΦΕΚ 221/12.09.2007 τεύχος Α’) όπως 

τροποποιήθηκαν με το άρθρο 2 του Π.Δ.89/2011 (ΦΕΚ 213/29.09.2011 τεύχος Α') ορίζονται τα εξής: 

"1. Η αρμόδια, κατά τις οργανικές διατάξεις κάθε δήμου, υπηρεσία επί θεμάτων προγραμματισμού 

συγκεντρώνει τα απαιτούμενα στοιχεία από τις υπηρεσίες του δήμου, των νομικών προσώπων του, καθώς και τις 

εισηγήσεις των συμβουλίων των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων του δήμου προς την εκτελεστική επιτροπή 

σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση και τις προτάσεις τους για τις αναπτυξιακές προτεραιότητες του δήμου 

και συντάσσει σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού του δήμου, το οποίο υποβάλλει στην εκτελεστική επιτροπή.  

2. Η εκτελεστική επιτροπή, πριν εισηγηθεί το σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού στο δημοτικό συμβούλιο, 

συνεργάζεται με τους όμορους δήμους για τη διασφάλιση του συντονισμού των δράσεων υπερτοπικής 

ανάπτυξης και την προώθηση τυχόν διαδημοτικών συνεργασιών.  

3. (2). Η εκτελεστική επιτροπή εισηγείται το σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού στο δημοτικό συμβούλιο για 

συζήτηση και ψήφιση. 

4. (3).Το εγκεκριμένο από το δημοτικό συμβούλιο κείμενο στρατηγικού σχεδιασμού, τίθεται προς συζήτηση στη 

Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης (άρθρο 76 ν.3852/2010), και παράλληλα δημοσιοποιείται για διαβούλευση 

τουλάχιστον επί δύο (2) εβδομάδες, με καταχώρηση στην ιστοσελίδα του δήμου, καθώς και με κάθε άλλο 

πρόσφορο μέσο. Κατά τη διάρκεια της δημοσιοποίησης υποβάλλονται προτάσεις, εγγράφως ή ηλεκτρονικά." 

 

Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις η εκτελεστική επιτροπή με την υπ’ αριθ. 6/23-12-2020 (ΑΔΑ: 6ΘΘ2ΩΨΚ-ΣΛ7) 

απόφασή της εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και ψήφιση το σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού 

του επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου  Αμφίκλειας-Ελάτειας έπειτα από τη σύνταξη του σχεδίου από την 

υπηρεσία προγραμματισμού η οποία έλαβε υπόψη της στοιχεία από τις υπηρεσίες του δήμου, των νομικών 

προσώπων του, καθώς και τις εισηγήσεις των συμβουλίων των κοινοτήτων του δήμου. 

 

ΑΔΑ: 6ΨΠΝΩΨΚ-8ΩΟ



Κατόπιν αυτών το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθ. 140/28-12-2020 (ΑΔΑ:6ΜΧΦΩΨΚ-ΘΛΟ)  απόφασή του 

ενέκρινε το κείμενο του στρατηγικού σχεδιασμού όπως του υποβλήθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή και στη 

συνέχεια το δημοσιοποίησε με καταχώρηση στην ιστοσελίδα του δήμου για διαβούλευση. 

 

Επί του εγκεκριμένου σχεδίου στρατηγικού σχεδιασμού καλείται να συζητήσει η Δημοτική Επιτροπή 

Διαβούλευσης προκειμένου να θέσει τις προτάσεις της ώστε να συνταχθεί το σχέδιο του επιχειρησιακού 

προγράμματος κατά τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 2 του Π.Δ. 185/2007 (ΦΕΚ 221/12.09.2007 τεύχος Α’) 

όπως τροποποιήθηκε με την παρ.6 του άρθρου 2 του Π.Δ.89/2011 (ΦΕΚ 213/29.09.2011 τεύχος Α'). 

 

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας κάλεσε όλα τα μέλη να 

εκφέρουν τις απόψεις τους σχετικά με τις ανάγκες που υπάρχουν στην περιοχή και τα έργα που πρέπει να 

εκτελεστούν. 

 

Οι εκπρόσωποι των τοπικών φορέων και οι δημότες- μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης εξέφρασαν 

τις απόψεις τους και διατύπωσαν γνώμες επί του ανωτέρω θέματος ως εξής: 

 

Το μέλος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης κ. Κομεσίδου Βασιλική Δημότισσα ζήτησε να ενημερωθεί αν 

στο επιχειρησιακό σχέδιο προβλέπονται συγκεκριμένες δράσεις που αφορούν τον Μπράλο καθώς επίσης και αν 

εργασίες προγραμματισμένες για το 2021 όπως η επισκευή της στέγης και το βάψιμο του κοινοτικού 

καταστήματος Μπράλου που δεν θα προλάβουν να εκτελεστούν θα  μεταφερούν οι σχετικές πιστώσεις για το 

2022. 

 

Το μέλος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης κ. Τσόχλα Βιβή, εκπρόσωπος του  Πολιτιστικού Εξωραϊστικού 

Συλλόγου «ΦΙΛΟΠΟΙΜΗΝ ΦIΝΟΣ» ανέφερε τα παρακάτω: 

 Συντήρηση Κατασκευή γηπέδου μπάσκετ Δημοτικού Σχολείου Κάτω Τιθορέας λόγω επικινδυνότητας του 

εδάφους (λιμνάζοντα νερά) 

 Τι γίνεται με το κτίριο που έχει αγοράσει ο Δήμος (Πολιτιστικό κέντρο) λόγω έλλειψης χώρου στην Κάτω 

Τιθορέα για την πραγματοποίηση ομιλιών, συνεδρίων, εκδηλώσεων κ.λ.π. 

 Επέκταση προαστικού μέχρι το σιδηροδρομικό σταθμό στην Κάτω Τιθορέα 

 Διαμόρφωση του μικρού γηπέδου που βρίσκεται  κοντά στο κυρίως γήπεδο ποδοσφαίρου στην Κάτω 

Τιθορέα καθώς και συντήρηση αποδυτηρίων 

 Επισκευή συντήρηση οργάνων παιδικής χαράς (κούνιες) στην Αγία Παρασκευούλα 

 Καθάρισμα ποταμού (Κηφισσός) για αξιοποίηση με δραστηριότητες από τους συλλόγους 

 Δημιουργία ποδηλατόδρομου στην κάτω πλευρά του σιδηροδρομικού στην Κάτω Τιθορέα 

Στη συνέχεια δόθηκαν διευκρινίσεις και απαντήσεις επί των θεμάτων που τέθηκαν από την Δήμαρχο κ. Αθανασία 

Πλ. Στιβακτή η οποία συμμετείχε στη συνεδρίαση. 

 

Οι ανωτέρω γνώμες και απόψεις να προωθηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο είναι αρμόδιο να 

αποφασίσει για την ψήφιση και έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος κατά το άρθρο 208 του Ν.3463/2006 σε 

συνδυασμό με το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 και του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Αμφίκλειας-

Ελάτειας  κατά το άρθρο 2 του Π.Δ. 185/2007 (ΦΕΚ 221/12.09.2007 τεύχος Α’) 

 

Μετά το τέλος της συνεδρίασης συντάχθηκε το παρόν πρακτικό. 

 

Ακριβές Αντίγρφαο 

Κάτω Τιθορέα 9-12-2021 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΛ. ΣΤΙΒΑΚΤΗ 

 

 

 

ΑΔΑ: 6ΨΠΝΩΨΚ-8ΩΟ
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