
 

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ  

 της 1/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  

  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 προσκλήθηκε και 

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 : 4ο έκτακτο Απολογισμός εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2013 

Δήμου Πολυγύρου 

Αριθμός Απόφασης : 4  

  

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σιμώνης Ιωάννης, εισηγούμενος το 4ο 

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 
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θέματος. ανέφερε ότι :  Σύμφωνα με τις παρ. 1, 2,  4 και 5 του άρθρου 163 του Δημοτικού 

και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται τα εξής:   

«1. Eκείνος που ενεργεί την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου υποβάλλει δια  μέσου του 

δημάρχου στη δημαρχιακή επιτροπή λογαριασμό της διαχείρισης του οικονομικού  έτους που 

έληξε. Τα στοιχεία που περιλαμβάνει ο λογαριασμός της διαχείρισης ορίζονται με  το προεδρικό 

διάταγμα της παρ. 2 του άρθρου 175. Ο λογαριασμός υποβάλλεται ενιαίος,  ανεξάρτητα από τις 

μεταβολές που έχουν τυχόν γίνει, ως προς τα πρόσωπα εκείνων που  ενεργούν την ταμειακή 

υπηρεσία. 

2. Μέσα σε δύο (2) μήνες αφότου παρέλαβε τα ανωτέρω στοιχεία, η δημαρχιακή επιτροπή 

τα  προελέγχει και, το αργότερο πέντε (5) ημέρες μετά τη λήξη του διμήνου, υποβάλλει τον  

απολογισμό, μαζί με έκθεσή της στο  δημοτικό συμβούλιο. 

4. Το συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου παρέλαβε τον απολογισμό και 

την έκθεση της δημαρχιακής επιτροπής  αποφασίζει με πράξη του για την έγκριση του 

απολογισμού και  διατυπώνει τις παρατηρήσεις του σχετικά με αυτόν, σε ειδική για αυτόν το 

σκοπό  συνεδρίαση, στην οποία παρίσταται και ο διευθυντής των οικονομικών υπηρεσιών του 

Δήμου. 

5. Ο απολογισμός, υποβάλλονται για έλεγχο στο  Ελεγκτικό Συνέδριο, μέσα σε έναν (1) 

μήνα αφότου εκδόθηκε η πράξη του δημοτικού συμβουλίου που προβλέπει η προηγούμενη 

παράγραφος και η υποβολή του  ανακοινώνεται στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας. 

Επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο N. 3548/07 άρθρο 6 παρ 7, η κατά τις διατάξεις 

του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα δημοσίευση των προϋπολογισμών, απολογισμών, 

ισολογισμών και λοιπών οικονομικών στοιχείων των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, καθώς και η δημοσίευση 

των προϋπολογισμών και απολογισμών Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού πρέπει να γίνεται σε εφημερίδες που 

έχουν την έδρα τους στο δήμο ή την κοινότητα, στην οποία εδρεύει ο φορέας για λογαριασμό του 

οποίου γίνονται η δημοσίευση και οι οποίες περιλαμβάνονται στην απόφαση του άρθρου 2 του 

νόμου 3548/07. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται τέτοια εφημερίδα, οι ανωτέρω δημοσιεύσεις 

καταχωρίζονται σε εφημερίδα που έχει την έδρα της εντός των ορίων του νομού στον οποίο 

εδρεύει ο δήμος ή η κοινότητα. 

Η Οικονομική Επιτροπή, με την αριθ.348/2014 απόφασή της σύμφωνα με την οποία 

κατάρτισε τον απολογισμό του Δήμου της χρήσης 2013, υπέβαλλε στο Δημοτικό Συμβούλιο τον 

Απολογισμό  του οικονομικού έτους 2013,  προς έγκριση μαζί με σχετική έκθεση. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κοινοποιήθηκαν από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου 

στο Ταμείο του Δήμου Πολυγύρου και βάσει του άρθρου 72, παράγραφος 1, του Ν. 3852/2010 

(Φ.Ε.Κ. 87/ τεύχος Α΄ /7-6-2010) συντάσσεται ο παρακάτω πίνακας:  

 

ΕΣΟΔΑ 2013  

Εισπραχθέντα Τακτικά Έσοδα 17.180.667,83 

Εισπραχθέντα Έκτακτα Έσοδα 10.651.801,43 

Χρηματικό Υπόλοιπο Χρήσης 2012 909.265,59 

Γενικό Σύνολο Εσόδων 28.741.734,85 

  

ΕΞΟΔΑ 2013  

Έξοδα Πληρωθέντα μέχρι 31-12-2013 26.676.113,91 

Χρηματικό Υπόλοιπο 2013 2.065.620,94 

Γενικό Σύνολο Εξόδων 28.741.734,85 

 

Τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν βάσει του απολογισμού του Δήμου Πολυγύρου που 

υπάρχει συνημμένα, μαζί με το Πρωτόκολλο Κλεισίματος οικονομικού έτους 2013. 

 

http://192.168.0.1:81/www.dimosnet.gr/website/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000001435_N0000001572_S0000006617
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Έχοντας υπ’ όψη όλα τα παραπάνω, σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά με την έγκριση του 

Απολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2013 Δήμου Πολυγύρου.  

Η μείζονα μειοψηφία δήλωσε ότι ψηφίζει με επιφύλαξη και θα το δούνε εκ των 

υστέρων οι δημοτικοί της σύμβουλοι, ενώ η αρχηγός της ελάσσονος μειοψηφίας κ. 

Αγγελική Χριστιανού ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου, έλαβε υπόψη το άρθρο 163 του Ν. 

3463/06 το N. 3548/07 άρθρο 6 παρ 7, την υπ’ αριθμ. 348/2014 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής για την υποβολή του απολογισμού του οικονομικού έτους 2013 και τη σχετική 

έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής, τον απολογισμό, της χρήσης του οικονομικού έτους 2013, 

την εισήγηση του προέδρου και έπειτα από διαλογική συζήτηση  

Αποφασίζει  κατά Π λ ε ι ο ψ η φ ί α 

1.  Την έγκριση του Απολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2013 Δήμου 

Πολυγύρου όπως εμφανίζονται συνημμένα και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της 

παρούσας απόφασης ως εξής: 

ΕΣΟΔΑ 2013  

Εισπραχθέντα Τακτικά Έσοδα 17.180.667,83 

Εισπραχθέντα Έκτακτα Έσοδα 10.651.801,43 

Χρηματικό Υπόλοιπο Χρήσης 2012 909.265,59 

Γενικό Σύνολο Εσόδων 28.741.734,85 

  

ΕΞΟΔΑ 2013  

Έξοδα Πληρωθέντα μέχρι 31-12-2013 26.676.113,91 

Χρηματικό Υπόλοιπο 2013 2.065.620,94 

Γενικό Σύνολο Εξόδων 28.741.734,85 

2. Τη δημοσίευση των ανωτέρω οικονομικών στοιχείων, όπως ορίζεται στο N. 3548/07 άρθρο 6 

παρ 7. 

3. Την αποστολή της παρούσας απόφασης και των δικαιολογητικών που ορίζονται στο άρθρο 

24 του ν.3202/2003 στο Ελεγκτικό Συνέδριο. 

 Επί της απόφασης η αρχηγός της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Αγγελική Χριστιανού ψηφίζει 

ΛΕΥΚΟ. 

 

    Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 4/2015 

 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 13 -3-2015 

Μ.Ε.  ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ 
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