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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  
 της 2/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  

 Στον Πολύγυρο, σήμερα δέκα (10) του μηνός Ιανουαρίου, του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου, ύστερα από την με 
αριθ.2/5.1.2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Δημητρίου Ζαγγίλα του Λεωνίδα, 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                             ΑΠΟΝΤΕΣ :Ουδείς   
Α/Α Επίθετο Όνομα Πατρώνυμο 

1 Ζαγγίλας Δημήτριος Λεωνίδας 

2 Γκλάβας Γεώργιος Δημητρίου 

3 Βορδός Χρήστος Κωνσταντίνου 

4 Κυριάκου Ιφιγένεια Σταύρου 

5 Λιόντας  Γεώργιος Στάμου 

6 Σαράντη Μαρία Αργυρίου 

7 Ζούνη Στέλλα Χριστοφόρου 

8 Πύρρος Ιωάννης Ζαφειρίου 

9 Πλιάκος Αστέριος Δημητρίου 

10 Λακρός Αλέξανδρος Δούκα 

11 Σοφοτάσιος Χρήστος Ευάγγελου 

12 Βουλγαράκης Χρυσόστομο Αστέριου 
13 Κοντογιώργης Δημήτριος Χρήστου 
14 Δήμητσας Δημήτριος Χρήστου 

15 Δημητριάδης Χρήστος Αγαπητού 

16 Χλιούμης Ανδρέας Σαραφιανού 

17 Μπογδάνος Κων/νος Νικολάου 

18 Ευαγγελινός Δημήτριος Γεώργιος 

19 Σιμώνης Ιωάννης Νικολάου 

20 Μπάτσιος Αστέριος Γεώργιος 

21 Λαφαζάνης Βασίλειος Γεώργιος 

22 Σταμούδης Ελευθέριος Δημητρίου 

23 Καπλάνης Θωμάς Πετρος 

24 Γκολόης Γεώργιος Χρήστος 

25 Αβέρης Αθανάσιος Αστέριου 

26 Βαγιωνάς Αθανάσιος Φαίδων 

27 Παρθενιώτης Νικόλαος Γεώργιος 

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 
παραβρέθηκε η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου κ. Άννα Ρόκου. 
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Αριθμός θέματος: 3ο  Εκτέλεση του Προϋπολογισμού εξόδων μέχρι την 31η 

Μαρτίου 2011 
Αριθμός Απόφασης : 7  
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. 
Χρήστο Βορδό, ο οποίος ανέφερε: «Για την απρόσκοπτη λειτουργία της ταμειακής υπηρεσίας όσον 
αφορά στην πληρωμή των εξόδων από 01/01/2011 και ως την ψήφιση του νέου προϋπολογισμού 2011, 
(προθεσμία κατάθεσης έως και 31/03/2011), εφαρμόζονται οι μεταβατικές διατάξεις της παρ. 2 του 
άρθρου 267 του Ν. 3852/2010.  Σύμφωνα με τα παραπάνω ο προϋπολογισμός του δήμου εκτελείται ως 
δωδεκατημόριο των προϋπολογισμών των συνενωμένων ΟΤΑ, δηλαδή θα πρέπει να ξοδεύουμε σε 
δωδεκατημόρια, όσα προέβλεπαν. Οι προϋπολογισμοί των συνενωμένων ΟΤΑ τους έτους 2010 ισχύουν 
για ένα το πολύ τρίμηνο ως ενιαίος προϋπολογισμός του νέου δήμου. Μετά την πάροδο της προθεσμίας 
(31/03/2011), δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης με εξαίρεση την καταβολή 
των αποδοχών και των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών. 
 Σας επισυνάπτουμε τον αρ. εγκύκλιου 45 του Υπουργείου Εσωτερικών (28/12/2010) που 
αφορά στην ρύθμιση θεμάτων οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης των δήμων. 
 Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον αρχηγό της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Κωνσταντίνο 
Μπογδάνο: «Με την διαδικασία των δωδεκατημορίων το Δημοτικό Συμβούλιο, δεν έχει να αποφασίσει 
τίποτε γιατί οι προϋπολογισμοί των συνενωμένων Δήμων έχουν ήδη ψηφιστεί από τα προηγούμενα 
Δημοτικά Συμβούλια και προχωράμε με τα δωδεκατημόρια του αθροίσματος των πιστώσεων των 
ψηφισμένων προϋπολογισμών. Επειδή το θέμα είναι καθαρά ενημερωτικό και δεν χρειάζεται να 
πάρουμε καμία απόφαση σαν Δημοτικό Συμβούλιο απλώς οι υπηρεσίες θα αθροίσουνε τα 
δωδεκατημόρια των προϋπολογισμών των τεσσάρων Δήμων, θα θέλαμε να ξέρουμε, που περίπου 
κινείται ο προϋπολογισμός μας στα δωδεκατημόρια, για να κινηθούμε μέχρι της 31/12.  
 Και ένα δεύτερο, όσον αφορά την συγκεκριμένη εγκύκλιο και πριν πάμε στην διαδικασία 
ψήφισης του προϋπολογισμού, που νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία μέχρι το τέλος 
του Φεβρουαρίου, θα πρέπει να δούμε και το θέμα των ανταποδοτικών τελών και των χρήσεων 
κοινόχρηστων χώρων, είναι ένα σοβαρό ζήτημα που θα πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία από τώρα 
νομίζω, για να μην βρεθούμε προ εκπλήξεων»  
 Ο κ. Δήμαρχος πήρε τον λόγο: «Καταρχήν τα περιθώρια που έχει βάλει το Υπουργείο είναι 
πάρα πολύ σφιχτά, ομολογήθηκε αυτό από όλους τους απογραφείς και προϋπόθεση να κάνεις τον 
προϋπολογισμό είναι να τελειώσει η απογραφή. Καταλυτική ημερομηνία ολοκλήρωσης της απογραφής 
είναι 28/2/2011 για να φτάσουμε 31/3 θέλει τουλάχιστον δέκα με δώδεκα συνεδριάσεις, υπάρχει 
σοβαρό ερώτημα αν και κατά πόσο θα προλάβουμε, αλλά ακόμα δεν έχουν κλείσει τα ταμεία. Δεν έχει 
γίνει παράδοση ακόμη, γιατί πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία, ταμειακό υπόλοιπο δεν έχουμε πάρει 
ακόμη από τους τέσσερεις Δήμους.  
 Εν πάση περιπτώσει, μάλλον επανερχόμαστε σε αυτό που είχα πει εγώ, έπρεπε τουλάχιστον τα 
τρεισήμισι χρόνια να είναι μεταβατικής ισχύος, να προετοιμαστεί το ελληνικό δημόσιο, αλλά είχαμε 
εγκλωβιστεί στο σύμφωνο σταθερότητας, έπρεπε να μειωθούν οι δαπάνες για να μειωθεί το έλλειμμα 
και την πληρώνει η αυτοδιοίκηση δυστυχώς.  
 Τώρα σε σχέση με τα δημοτικά τέλη, κατ’ εξαίρεση προβλέπεται, θα έχουμε αυτήν την 
δυνατότητα αλλά και να δούμε κατά πόσο θα παίξουμε, θα πάμε σε ισοσκελισμό, τι θα πληρώνει η 
Παλαιόχωρα, τι θα πληρώνει ο Πολύγυρος; Θα παίξουμε ανάλογα με τις ανάγκες και το είδος των 
παρεχομένων υπηρεσιών; Αυτά τα στοιχεία πρέπει να μας τα δώσουν, αυτοί οι οποίοι θα ασχοληθούν 
με την απογραφή για να μην αδικήσουμε και κανέναν». 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 7/2011. 
 

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 
Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ  Μ Ε Λ Η 
Υπογραφή                Υπογραφή 

Ακριβές απόσπασμα 
Πολύγυρος  14 -1-2011 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
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