
 

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ  

 της 1/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 Στον Πολύγυρο, σήμερα δεκαεννέα (19) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2015, ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική 

δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από 

την με αριθ. 1/15.1.2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Σιμώνη, 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 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 15 Πάνος Ιωακείμ 

2 Δέας Παύλος 16 Ματθαίου Αθανάσιος 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Παπούλιος Ιωάννης 

4 Βορδός Χρήστος 18 Λαφαζάνης Βασίλειος 

5 Ζούνη Στέλλα 19 Ξάκης Ιωάννης 

6 Γκλάβας  Γεώργιος 20 Ζιούπου Άννα 

7 Ματέας Γεώργιος 21 Χριστιανού Αγγελική 

8 Φυλαχτός Χρήστος 22 Ζαβράκογλου Άγγελος 

9 Λιόντας  Γεώργιος 23 Βασιλάκης  Αθανάσιος 

10 Κοντογιώργης Δημήτριος 24 Δημητριάδης Χρήστος 

11 Σιδέρης Νικόλαος 25 Τσινάς Αργύριος 

12 Σαράντη Μαρία 26 Κανταράς Αναστάσιος 

13 Λακρός Αλέξανδρος    

14 Καραφουλίδης  Αναστάσιος     

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1 Κυριάκου Ιφιγένεια 

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 

παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου κ. Νικήτας Κατσιακιώρης, ο Πρόεδρος 

της Δ.Κ. Ορμύλιας κ. Αναστάσιος Σαραφίδης, ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Γαλάτιστας κ. 

Εμμανουήλ Σειράς,  η Πρόεδρος της Τ.Κ. Ταξιάρχη κ. Μπόλματη Φωτεινή, ο Πρόεδρος 

της Τ.Κ. Αγίου Προδρόμου Γεωργακούδης Στυλιανός, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Βάβδου κ. 

Κλαμούρης Νικόλαος, και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ολύνθου κ. Νικόλαος Αυγέρης. 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Γκλάβας Γεώργιος & Ζαβράκογλου Άγγελος προσήλθαν 

κατά την συζήτηση του 10
ου

 τακτικού θέματος. 

Ο αρχηγός της μείζονος μειοψηφίας κ. Κανταράς Αναστάσιος, αποχώρησε κατά την 

συζήτηση του 3
ου

 τακτικού θέματος. 

 

Αριθμός θέματος : 2ο έκτακτο Έγκριση Εισηγητικής έκθεσης της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης Δήμου Πολυγύρου, για την 

τεκμηρίωση των εσόδων και εξόδων αυτής του 

διαχειριστικού έτους 2015 

Αριθμός Απόφασης : 2  

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σιμώνης Ιωάννης, εισηγούμενος το 2ο 

κατεπείγον θέμα, μετά και την συναίνεση του κ. Δημάρχου για την συζήτηση του θέματος και 

την ομόφωνη έγκριση των μελών του Δ.Σ. για την κατεπείγουσα συζήτηση του θέματος. έδωσε 

το λόγο στον Πρόεδρο της Κ.Ε.ΔΗ.ΠΟ. κ. Γεώργιο Λιόντα, ο οποίος ανέφερε ότι : «- Με 
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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 

προφυματικού 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. 

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. 
Έχετε όλοι οι συνάδελφοι στα χέρια σας αναλυτικά τις δράσεις της ΚΕΔΗΠΟ και την 

τεκμηρίωση των εσόδων – εξόδων της επιχείρησης  

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από το σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Στο σημείο αυτό η αρχηγός της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Αγγελική Χριστιανού ψήφησε 

ΛΕΥΚΟ. 

Το δημοτικό συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη την υπ’ αριθμ. 32/2014 

απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Κ.Ε.ΔΗ.ΠΟ. τις παρ 1-3 του άρθρου 260 του Ν.3463/06, 

την παρ 1 Άρθρο 256 του Ν. 3463/06, την ΚΥΑ 50891/10.09.2007 άρθρο 2(ΦΕΚ 1876/14.09.2007 

τεύχος Β’)και μετά από διαλογική συζήτηση 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  κατά Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α  

 Εγκρίνει και ψηφίζει την Εισηγητική έκθεσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης 

Δήμου Πολυγύρου, για την τεκμηρίωση των εσόδων και εξόδων αυτής του 

διαχειριστικού έτους 2015, η οποία αποτελεί συνημμένο κομμάτι της 

παρούσης. 

 Επιχορηγεί την Κ.ΕΔΗ.ΠΟ. με το ποσό των 100.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

02.00.6737.001 
Επί της απόφασης η αρχηγός της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Αγγελική Χριστιανού ψήφησε 

ΛΕΥΚΟ. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 2/2015 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 26 -3-2015 

Μ.Ε.  ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ 
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