
Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ
 της 8/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

        Στον Πολύγυρο, σήμερα τέσσερις (4) του μηνός Ιουνίου του έτους 2013, ημέρα Τρίτη 
και ώρα 20:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια 
συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου,  ύστερα από την με 
αριθ. 8/240.5.2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ.  κ. Δημητρίου Ζαγγίλα, η 
οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 67 του 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
       Πριν  από  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  αυτής  ο  Πρόεδρος  διαπίστωσε  ότι   ΔΕΝ 
παρίσταται   ο Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος     και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων 
ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:                        
   

Α/Α Επίθετο Όνομα Α/Α Επίθετο Όνομα
1 Ζαγγίλας Δημήτριος 14 Αβέρης Αθανάσιος
2 Δημητριάδης Χρήστος 15 Παρθενιώτης Νικόλαος
3 Βορδός Χρήστος 16 Σιμώνης Ιωάννης
4 Χλιούμης Ανδρέας 17 Καπλάνης Θωμάς
5 Λιόντας Γεώργιος 18 Ευαγγελινός Δημήτριος
6 Σαράντη Μαρία 19 Λαφαζάνης Βασίλειος
7 Ζούνη Στέλλα 20 Μπάτσιος Αστέριος
8 Λακρός Αλέξανδρος
9 Σοφοτάσιος Χρήστος
10 Βουλγαράκης Χρυσόστομος
11 Κοντογιώργης Δημήτριος
12 Γκλάβας Γεώργιος
13 Μπογδάνος Κων/νος

ΑΠΟΝΤΕΣ :
1 Πλιάκος Αστέριος
2 Κυριάκου Ιφιγένεια
3 Πύρρος Ιωάννης
4 Σταμούδης Ελευθέριος
5 Γκολόης Γεώργιος
6 Δήμητσας Δημήτριος
7 Βαγιωνάς Αθανάσιος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πραβίτα Γ. Μαρία, για 
την τήρηση των πρακτικών. 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 
και  δεν παραβρέθηκε κανείς.

Αριθμός θέματος: 22ο Έγκριση εισηγητικής έκθεσης της Κ.Ε.ΔΗ.ΠΟ., για την 
τεκμηρίωση  των  εσόδων  και  εξόδων  αυτής  του 
διαχειριστικού έτους 2013 

Αριθμός Απόφασης : 232

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 
22ο θέμα, τόνισε τα εξής :«Με την υπ' αριθ. 4α/2013 απόφαση η Κ.Ε.ΔΗ.ΠΟ. παραθέτει στο 
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Δημοτικό Συμβούλιο  Εισηγητική Έκθεση  για την τεκμηρίωση των εσόδων και εξόδων 
αυτής  του  διαχειριστικού  έτους  2013  και  ζητά  την  έγκρισή  της,  και  παράλληλα  μας 
ενημερώνει  για τα παρακάτω:  με την  παρ.14  του  άρθρου  10  του  Ν.4071/2012,  αλλάζει  
ριζικά  ο  τρόπος  χρηματοδότησης  των κοινωφελών επιχειρήσεων από  το  Δήμο,  καθώς δεν 
απαιτείται πλέον σύναψη σύμβασης χρηματοδότησης, βάσει καταρτισθέντος από την επιχείρηση  
διετούς προγράμματος δράσης. Συνεπώς, λόγω της μη κατάρτισης σύμβασης δεν θα απαιτείται  
πλέον διενέργεια προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο. (βλ. και το σχετικό με το  
προσυμβατικό  έλεγχο  άρθρο  278  του  Ν..3852/2010,  από  το  οποίο  παραλήφθηκε  μετά  την  
τροποποίησή του από την παρ 2 του άρθρου 9 του ν. 4071/2012 η φράση «και των συμβάσεων 
υλοποίησης των διετών προγραμμάτων δράσης των κοινωφελών επιχειρήσεων») Σύμφωνα με  
την Αιτιολογική Έκθεση του Νόμου,  με την ανωτέρω διάταξη επιτρέπεται η χρηματοδότηση  
κοινωφελούς δημοτικής επιχείρησης από τον οικείο δήμο προκειμένου να καταστεί δυνατή η  
κάλυψη των αναγκαίων δαπανών της όταν τα έσοδα υπολείπονται των αναγραφομένων στον  
προϋπολογισμό της. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού  
αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου.

Πλέον η χρηματοδότηση του Δήμου θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων  
του ετήσιου προϋπολογισμού της επιχείρησης,  χωρίς τους περιορισμούς  (ως προς το είδος των  
δαπανών) που επέβαλαν οι προϊσχύουσες διατάξεις. 

Επιπλέον,  μόνο για το έτος  2012,  μπορούν να εγγραφούν στο σκέλος των εξόδων του  
οικείου προϋπολογισμού και οι οφειλές παρελθόντων ετών της επιχείρησης που υφίσταντο στις  
31/12/2011, ώστε να καταστεί δυνατή η κάλυψή τους από την χρηματοδότηση του Δήμου.

Οι  διατάξεις  του  άρθρου  259,  που  προέβλεπαν την  κατάρτιση  διετούς  προγράμματος  
δράσης,  εκ μέρους της επιχείρησης,  καταργούνται.  Για την καταβολή της χρηματοδότησης θα  
αρκεί η υποβολή του προϋπολογισμού της επιχείρησης συνοδευόμενου από εισηγητική έκθεση του  
Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία θα τεκμηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα αυτής, σύμφωνα με 
το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της παραγράφου 3 του άρθρου 206 του Ν.3463/2006”.

Ακολούθησε διάλογος μεταξύ των συμβούλων και ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να 
αποφασίσει σχετικά. 

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη την υπ’ αρ.4α/2013 απόφαση της 
Κ.Ε.ΔΗ.ΠΟ.,  και μετά από διαλογική συζήτηση, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 

Εγκρίνει την εισηγητική έκθεσης τη Κ.Ε.ΔΗ.ΠΟ., για την τεκμηρίωση των εσόδων 
και εξόδων αυτής του διαχειριστικού έτους 2013, η οποία και αποτελεί συνημμένο 
μέρος της παρούσης .

  Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 232/2013

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ Μ Ε Λ Η

Υπογραφή              Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Πολύγυρος 20-6-2013
Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΛΑΣ
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