
 

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ  

 της 4/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

  Στον Πολύγυρο, σήμερα είκοσι οκτώ (28) του μηνός Μαρτίου του έτους 2016, ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ 

δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από 

την με αριθ. 4/24.3.2016 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 Λιόντας  Γεώργιος 

2 Λακρός Αλέξανδρος 16 Παπούλιος Ιωάννης 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Λαφαζάνης Βασίλειος 

4 Βορδός Χρήστος 18 Τσινάς Αργύριος 

5 Ζούνη Στέλλα 19 Ξάκης Ιωάννης 

6 Κοντογιώργης Δημήτριος 20 Χριστιανού Αγγελική 

7 Ματέας Γεώργιος 21 Πάνος Ιωακείμ 

8 Φυλαχτός Χρήστος 22 Ματθαίου Αθανάσιος 

9 Σαράντη Μαρία 23   

10 Ζαβράκογλου Άγγελος 24   

11 Σιδέρης Νικόλαος 25   

12 Κυριάκου  Ιφιγένεια 26   

13 Κανταράς Αναστάσιος    

14 Βασιλάκης  Αθανάσιος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1 Γκλάβας  Γεώργιος 

2 Δέας Παύλος 

3 Καραφουλίδης  Αναστάσιος  

4 Δημητριάδης Χρήστος 

5 Ζιούπου  Άννα 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Ψαθά Δ. Κωνσταντία, 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. Γαλάτιστας Εμμανουήλ Σειράς, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Βάβδου Νικόλαος 

Κλαμούρης, ο Πρόεδρος Τ.Κ. Ορμύλιας Αναστάσιος Σαραφίδης, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. 

Μεταμόρφωσης Ιωάννης Καγιακεϊσίδης, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ριζών Χρήστος 

Παπαδημητρίου, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Παλαιόχωρας Νικόλαος Καμπούρης, ο Πρόεδρος 

της Τ.Κ. Κρήμνης Αθανάσιος Παπαρνάκης, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Μαραθούσας 

Αλέξανδρος Βογιατζής, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Βραστάμων Ιωακείμ Μελανδίνος & η 

Πρόεδρος της Τ.Κ. Ταξιάρχη Φωτεινή Μπόλματη. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Λιόντας Γεώργιος αποχώρησε στο 23
ο
 θέμα της ημερήσιας 

διάταξης 
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Αριθμός θέματος : 7
ο 

έκτακτο
 
 

Έγκριση δαπάνης για απονομή τιμητικών πλακετών στους 

μαθητές της Ε’ τάξης του δημοτικού σχολείου Ζερβοχωρίων 

για τη διάκρισή τους στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα 

“etwinning” 

Αριθμός Απόφασης : 124  

  

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σιμώνης Ιωάννης, εισηγούμενος το 7ο 

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 εισηγητή Αντιδήμαρχο κ. Κοντογιώργη Δημήτρη, ο οποίος ανέφερε ότι: «Το 

Δημοτικό Σχολείο Ζερβοχωρίων βραβεύτηκε για δεύτερη  φορά στον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό 

προγραμμάτων  etwinning  κερδίζοντας ένα ακόμα Ευρωπαϊκό βραβείο. 

Τη σχολική χρονιά 2014-2015 συμμετείχε  στο πρόγραμμα  “young scientists”  ( νέοι 

επιστήμονες) το οποίο στο φετινό διαγωνισμό βγήκε πρώτο στην κατηγορία  του , ανάμεσα σε 

219 υποψήφια προγράμματα  για βράβευση. Η  περυσινή Ε΄τάξη με την εκπαιδευτικό 

Μελαχροινή Παπαρδέλη  δούλεψαν στο πρόγραμμα  αυτό και συνεργάστηκαν με άλλα 40 

σχολεία  από διάφορες χώρες της Ευρώπης. 

Το βραβείο που κέρδισαν είναι το ειδικό βραβείο “Μαρία Κιουρί”.  

 

Ο Δήμος Πολυγύρου θέλοντας να επιβραβεύσει τους μαθητές που συμμετείχαν και 

διακρίθηκαν στο παραπάνω ευρωπαϊκό πρόγραμμα επιδεικνύοντας ιδιαίτερο ζήλο και επιμονή 

για μάθηση και επειδή αποτελούν παράδειγμα για τους υπόλοιπους μαθητές αποφασίζει να 

τους απονέμει αναμνηστικές τιμητικές πλακέτες, μια ενέργεια που συνάδει με την μέριμνα για 

την πολιτιστική προαγωγή των δημοτών και συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών του 

Δήμου.  

Επίσης, σύμφωνα με την παρ 2 του άρθρου 37 του Ν. 3801/09:  

“α. Κατά τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

(Ο.Τ.Α.) πρώτου βαθμού από τα αρμόδια όργανα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θεωρείται για 

πληρωμή χρηματικό ένταλμα, όταν αυτό αφορά σε δαπάνη που δεν προβλέπεται μεν από το 

νόμο, αλλά είναι λειτουργική για τον οικείο Ο.Τ.Α., σχετίζεται δε, με την ανάπτυξη 

δραστηριοτήτων εκ μέρους του Ο.Τ.Α., οι οποίες προάγουν τα κοινωνικά, πολιτικά, 

πνευματικά και οικονομικά συμφέροντα των δημοτών ή συμβάλλει στην ενεργό συμμετοχή 

τούτων για την προαγωγή των τοπικών υποθέσεων και δραστηριοτήτων του Ο.Τ.Α., εφόσον 

ανταποκρίνεται στο ανάλογο ή προσήκον μέτρο, χωρίς να υπερβαίνει τα εύλογα όρια που 

διαγράφονται με την τήρηση της αρχής της οικονομικότητας, εν όψει των συνθηκών 

πραγματοποίησης της. 

β. Λειτουργικές δαπάνες κατά την έννοια της προηγούμενης περίπτωσης είναι ιδίως: 

αα) Η περιοδική ενίσχυση άπορων δημοτών με είδη ένδυσης, παροχή φαρμάκων και 

διατακτικών προμήθειας αναγκαίων για τη διατροφή τους ειδών κατά τις εορτές 

Χριστουγέννων, νέου έτους και Πάσχα. 

ββ) Η προσωρινή στέγαση άπορων δημοτών και η προσωρινή λειτουργία ημερήσιων 

συσσιτίων για άπορους δημότες. Άποροι δημότες για τη λήψη των ως άνω παροχών είναι 

εκείνοι που περιλαμβάνονται σε κατάσταση την οποία συντάσσει η Δημαρχιακή Επιτροπή, του 

οικείου Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού, η οποία μπορεί να λάβει πληροφορίες για τους άπορους 

δημότες από τους εφημέριους των Ιερών Ναών του οικείου Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού. 

γγ) Η παροχή βραβείων πάσης φύσεως σε αριστούχους δημότες μαθητές, σπουδαστές και 

φοιτητές. 

δδ) Η παροχή αναμνηστικών ειδών σε συμμετέχοντες σε πρόγραμμα πολιτιστικών 

εκδηλώσεων των Ο.Τ.Α.”  
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Το Δ.Σ. αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη  

• Το άρθρο 158 παρ.3α Ν.3463/06 

• την παρ 2 του άρθρου 37 του Ν. 3801/09 

• την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον Κ.Α. 02.00.6433 του προϋπολογισμού του 

Δήμου του τρέχοντος έτους 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια τιμητικών αναμνηστικών πλακετών στους 

μαθητές της Ε’ τάξης του δημοτικού σχολείου Ζερβοχωρίων για τη συμμετοχή και διάκρισή 

τους στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα  “young cientists”  ( νέοι επιστήμονες) κατά τη σχολική 

περίοδο 2014-2015, το οποίο στο φετινό διαγωνισμό βγήκε πρώτο στην κατηγορία  του , 

ανάμεσα σε 219 υποψήφια προγράμματα  για βράβευση  κερδίζοντας το ειδικό βραβείο 

“Μαρία Κιουρί” και οι οποίοι επέδειξαν ιδιαίτερο ζήλο και επιμονή για μάθηση και αποτελούν 

παράδειγμα για τους υπόλοιπους μαθητές και συνεπώς συνάδει με την μέριμνα για την 

πολιτιστική προαγωγή των δημοτών και συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών του Δήμου.  

2. Διαθέτει πίστωση 255,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6433 Τιμητικές διακρίσεις, 

αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών του 

προϋπολογισμού του Δήμου του τρέχοντος έτους για την προμήθεια των αναμνηστικών 

τιμητικών πλακετών. Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει απευθείας από τον Δήμαρχο.  

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 124/2016 

 

 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 5-4-2016 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ 
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