
 

                                                                                                                                    

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ  

 της 13/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

  Στον Πολύγυρο, σήμερα τριακοστή πρώτη (31) του μηνός Αυγούστου του έτους 2016, 

ημέρα Τετάρτη 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. 13/26.08.2016 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  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 15 Λιόντας  Γεώργιος 

2 Βορδός Χρήστος 16 Κανταράς Αναστάσιος 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Παπούλιος Ιωάννης 

4 Γκλάβας  Γεώργιος 18 Χριστιανού Αγγελική 

5 Κοντογιώργης  Δημήτριος 19 Ζιούπου Άννα 

6 Ματέας Γεώργιος 20 Ξάκης Ιωάννης 

7 Καραφουλίδης Αναστάσιος 21 Λαφαζάνης Βασίλειος 

8 Σαράντη Μαρία 22 Πάνος Ιωακείμ 

9 Σιδέρης Νικόλαος 23 Τσινάς Αργύριος 

10 Κυριάκου  Ιφιγένεια 24 Ματθαίου Αθανάσιος 

11 Ζούνη Στέλλα    

12 Φυλαχτός Χρήστος    

13 Βασιλάκης  Αθανάσιος    

14 Ζαβράκογλου Άγγελος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1 Λακρός Αλέξανδρος 

2 Δέας Παύλος 

3 Δημητριάδης Χρήστος  

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. ΠΡΑΒΙΤΑ Γ. ΜΑΡΙΑ, για 

την τήρηση των πρακτικών.  

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και 

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

Τ.Κ. Βάβδου Νικόλαος Κλαμούρης, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ολύνθου κ. Νικόλαος Αυγέρης 

και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Παλαιοκάστρου κ. Χρήστος Γκαρανάτσιος. 

Η δημοτική σύμβουλος κ. Μαρία Σαράντη προσήλθε κατά την διάρκεια συζήτησης 

του 1
ου

 έκτακτου θέματος. 
 

Αριθμός θέματος :12
ο
  Αναθεώρηση της 28β/21.12.2015 απόφασης Δ.Σ. εισηγητικής 

έκθεσης της Κ.Ε.ΔΗ.ΠΟ. για την τεκμηρίωση των εσόδων 

εξόδων αυτής έτους 2016 

Αριθμός Απόφασης : 322  

  

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σιμώνης Ιωάννης, εκφώνησε το 12
ο
 της 

ημερήσιας διάταξης θέμα και έδωσε τον λόγο στον Πρόεδρο της Κ.Ε.ΔΗ.ΠΟ. κ. 
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Αναστάσιο Καραφουλίδη, ο οποίος ανέφερε τα εξής: «Με την 28β/21-12-2015 Απόφαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η Έκθεση της Κοινωφελούς Επιχείρησης 

Πολυγύρου, για την τεκμηρίωση τον εσόδων και εξόδων αυτής ώστε να καταστεί 

δυνατή η χρηματοδότηση από τον Δήμο Πολυγύρου η οποία στη συνέχεια εγκρίθηκε με 

την 19/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πολυγύρου.  

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. 

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. 

Σύμφωνα με τη παράγραφο 6 της έκθεσης τεκμηρίωσης το πρόγραμμα 

χρηματοδότησης δεν απαιτείται να αναθεωρηθεί εάν προκύψουν εντός του έτους 

ΑΔΑ: 6Κ58ΩΞΜ-7ΕΚ



 

αυξομειώσεις των εξόδων και εσόδων κατά δραστηριότητα ή παρεχόμενη υπηρεσία, που 

δεν οδηγούν σε αύξηση της συνολικής χρηματοδότησης από τον δήμο.  

 

Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται η αναθεώρησή του έπειτα από τις σχετικές 

αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων.  

Στις παρακάτω παραγράφους παρουσιάζονται συνοπτικά τα οικονομικά στοιχεία του 

Προϋπολογισμού της Επιχείρησης για το έτος 2016, βάση του οποίου υπολογίστηκε το 

ύψος της χρηματοδότησης από τον Δήμο Πολυγύρου, ο πίνακας χρηματοροών και η 

τεκμηρίωση για την αναθεώρηση της προγράμματος χρηματοδότησης ώστε η 

επιχείρηση να είναι λειτουργικά βιώσιμη.    

   

1. Οικονομικά στοιχεία προϋπολογισμού διαχειριστικού έτους 2016 

1.1 Έσοδα επιχείρησης  

Τα έσοδα της επιχείρησης, συνοπτικά, είναι τα εξής σύμφωνα με τον προϋπολογισμό 

του τρέχοντος έτους:   

  

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 671.900,96 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΔΗΜΟ 300.000,00 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ  223.600,00 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 236.931,88 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 96.750,00 

ΣΥΝΟΛΑ 1.529.182,84 

 

1.2 Έξοδα επιχείρησης  

Τα έξοδα της επιχείρησης, συνοπτικά, είναι τα εξής:  

Τα έξοδα της επιχείρησης, συνοπτικά, είναι τα εξής σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του 

τρέχοντος έτους:   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 901.392,74 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - 

ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ -    ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ 

ΔΑΠΑΝΕΣ 46.925,00 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 565.365,10 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 15.500,00 

ΣΥΝΟΛΑ 1.529.182,84 

 

2. Ύψος της χρηματοδότησης της επιχείρησης 

Το ύψος της χρηματοδότησης του Δήμου και η ανάλυση του προγράμματος 

χρηματοδότησης προς την επιχείρηση για ολόκληρη τη διάρκεια του έτους 

καθορίζεται από τη διαφορά μεταξύ των συνολικών δαπανών, 

συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων που προέρχονται από παρελθόντα έτη, μείον 

τα έσοδα, συμπεριλαμβανομένων και των εσόδων από απαιτήσεις προηγούμενων 

χρήσεων, από τις επιμέρους δραστηριότητες όπως αναλυτικά εκτέθηκαν ανωτέρω. 

Το ύψος της χρηματοδότησης από τον Δήμο προβλέπεται στον ΚΑ 06.00.0311 του 

προϋπολογισμού της επιχείρησης για το έτος 2016.  

Συγκεκριμένα έχουμε την εξής διαφορά:  

ΕΤΟΣ 

(Α) 

ΔΑΠΑΝΕΣ 

(ΠΟΣΟ ΣΕ 

€) 

(Β) 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

(ΠΟΣΟ ΣΕ €) 

(Γ) = (Α) – (Β) 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

ΑΠΟ ΟΤΑ 

(ΠΟΣΟ ΣΕ €) 

2016 1.529.182,84 1.229.182,84 300.000,00 
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Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι το σύνολο των εξόδων της επιχείρησης ανέρχεται σε 

1.529.182,84 € ενώ το σύνολο των εσόδων ανέρχεται σε 1.229.182,84€. Συνεπώς το 

υπολειπόμενο ποσό προκειμένου να καταστεί δυνατή η κάλυψη των αναγκαίων 

δαπανών της επιχείρησης ανέρχεται σε 300.000,00 € και το οποίο θα καλυφθεί από τον 

οικείο δήμο.  

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. 

3. Χρηματοροές  

Το ποσό της χρηματοδότησης θα καταβάλλεται τμηματικά από το Δήμο στην 

επιχείρηση και ανάλογα με τις χρηματοοικονομικές της ανάγκες.  

4. Αναθεώρηση προγράμματος χρηματοδότησης 

Όπως προκύπτει από τα βιβλία της επιχείρησης ο Απολογισμός Εσόδων – Εξόδων έως 

και τον Ιούνιο (30/06/2016), συνοπτικά, σε αντιπαραβολή με τον Προϋπολογισμό της 

χρήσεως 2016 έχουν ως κατωτέρω: 

 

Προϋπολογισθέντα 

ποσά χρήσεως 

2016 

Πραγματοποιηθέντα 

ποσά έως και Ιούνιο 

2016 

Προϋπολογισμένα 

ποσά  από Ιούλιο 

ως Δεκέμβριο 2016 

Έσοδα 1.229.182,84 414.169,97 196.000,00 

Έξοδα 1.529.182,84 520.169,97 490.000,00 

    Έλλειμα για 

χρηματοδότηση -300.000,00 -106.000,00 -294.000,00 

 

Αναλυτικά  
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Έσοδα  

Έσοδα από επιχορηγήσεις ΕΣΠΑ  

Προϋπολογίζεται ότι προς το τέλος Δεκεμβρίου θα εισπραχθούν περίπου 196.000,00 € 

από τα προγράμματα που επιχορηγούνται από το ΕΣΠΑ για την υλοποίηση δράσεων 

«εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής». 

 

 

Έξοδα  

Προϋπολογίζεται ότι ως τέλος του έτους θα πραγματοποιηθούν τα παρακάτω έξοδα 

Περιγραφή εξόδου Ποσό 

Έξοδα από μισθοδοσία προσωπικού (μισθοδοσία έξι 

μηνών) 283.983,42 

Λειτουργικά  Έξοδα 206.016,58 

Σύνολα εξόδων από 01/7 έως 31/12 χρήσης 2016 

         

490.000,00 

 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα χρηματοροών, αλλά και σε συμφωνία με τα βιβλία 

της επιχείρησης (αναλυτικά καθολικά) η Κ.Ε.ΔΗ.ΠΟ. χρηματοδοτήθηκε από τον Δήμο 

έως και τον  Ιούνιο του 2016 ποσό 167.500,00 € και υπολείπεται ποσό 132.500,00 € έως 

τέλος του έτους. 

Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει ότι οι ανάγκες της επιχείρησης για 

χρηματοδότηση ανέρχονται στο ποσό των  490.000,00 €, αναλυτικά 106.000,00 € 

υπόλοιπο έως και τον Ιούνιο και 294.000,00 € έως τέλος του έτους.  

Η μη όμως έγκαιρη καταβολή ποσού 196.000,00 € από τη ΕΕΤΑΑ ή οποία αναμένεται 

έτσι η αλλιώς προς το τέλος του μήνα Δεκέμβριο θα δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα 

στην επιχείρηση αδυνατώντας από μόνη της να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της 

υποχρεώσεις. 
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Για τον παραπάνω λόγο προτείνεται αναθεώρηση του προγράμματος χρηματοδότησης 

της επιχείρησης με αύξηση της συνολικής χρηματοδότησης από τον Δήμο κατά το ποσό 

των  

 

100.000,00 €. Η εκταμίευση να γίνεται αναλόγως των χρηματοοικονομικών αναγκών 

της επιχείρησης.  

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

  Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, και μετά από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

Α) Την Αναθεώρηση της 28β/21-12-2015  Απόφασης Δ.Σ Εισηγητικής έκθεσης της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πολυγύρου, για την τεκμηρίωση των εσόδων και εξόδων 

αυτής του έτους 2016 

Β) Την αύξηση της συνολικής χρηματοδότησης από τον Δήμο κατά το ποσό των 

100.000,00 €. Η εκταμίευση να γίνεται αναλόγως των χρηματοοικονομικών αναγκών της 

επιχείρησης.  

Επί της απόφασης μειοψήφησαν οι οκτώ (8) παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι της μείζονος 

μειοψηφίας κ. κ. Κανταράς Αναστάσιος, Παπούλιος Ιωάννης, Τσινάς Αργύριος και 

Ματθαίου Αθανάσιος, Ζιούπου Άννα, Ξάκης Ιωάννης, Λαφαζάνης Βασίλειος, Πάνος 

Ιωακείμ και η αρχηγός της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Αγγελική Χριστιανού. 

 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 322/2016 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 26-9-2016 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ 
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