
 

 

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο  

της 12/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Στον Πολύγυρο, σήμερα την τριακοστή (30η) του μηνός Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 14:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια 

συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ. 

12/25.6.2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Δημητρίου Ζαγγίλα, 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 Λαφαζάνης Βασίλειος 

2 Γκλάβας Γεώργιος 16 Καπλάνης  Θωμάς 

3 Βορδός Χρήστος 17   

4 Κυριάκου Ιφιγένεια 18   

5 Λιόντας  Γεώργιος 19   

6 Σαράντη Μαρία 20   

7 Ζούνη Στέλλα 21   

8 Λακρός Αλέξανδρος 22   

9 Σοφοτάσιος Χρήστος 23   

10 Βουλγαράκης Χρυσόστομος 24   

11 Δημητριάδης Χρήστος 25   

12 Κοντογιώργης Δημήτριος 26   

13 Σταμούδης Ελευθέριος 27   

14 Παρθενιώτης Νικόλαος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1 Χλιούμης Ανδρέας 

2 Πύρρος Ιωάννης 

3 Παπανικολάου Ευτυχία 

4 Πλιάκος Αστέριος 

5 Μπάτσιος Αστέριος 

6 Πιτσιόρλας  Αστέριος 

7 Ευαγγελινός Δημήτριος 

8 Μαραγκός  Διονύσιος 

9 Γκολόης  Γεώργιος 

10 Αβέρης   Αθανάσιος 

11 Βαγιωνάς Αθανάσιος 

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 κ. Ρόκου Άννα, Πρόεδρος Δ.Κ. Πολυγύρου, ο κ. Μαχαίρας Ανδρέας, Πρόεδρος Τ.Κ. 

Μεταμόρφωσης και ο κ. Σαραφίδης Αναστάσιος, Πρόεδρος της Δ.Κ Ορμύλιας. 

 

Αριθμός θέματος:3ο  Έγκριση και ψήφιση απολογισμού οικονομικού 

έτους 2013 της κατασκήνωσης «Παιδικής Εξοχής 

Μεταμόρφωσης» 

Αριθμός Απόφασης :184  

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 3ο 

θέμα, ανέφερε: « Ο αριθμός των κατασκηνωτών πλέον έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Ενδεικτικά να 

σας αναφέρω ότι το 2001-2010 φιλοξενούσαμε 600-700 παιδιά, ενώ πέρσι φιλοξενήσαμε 
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2.102. Και φέτος οι αιτήσεις που υπάρχουν για τα πρώτα τρία δεκαήμερα είναι πάνω από 

1.500.  

Ο αρχηγός της πρώτης ελάσσονος μειοψηφίας κ. Θωμάς Καπλάνης πήρε τον λόγο: « Δεν 

έχουμε εικόνα αυτή τη στιγμή για να ρωτήσουμε συγκεκριμένα. Είχαμε πει να έρθει ως θέμα, 

να υπάρξει πλήρης καταγραφή των εξόδων της κατασκήνωσης, για να μπορέσουμε να τα 

συζητήσουμε. Ζητώ την αναβολή του θέματος Πρόεδρε καθώς μπορεί κι άλλοι Σύμβουλοι 

να πειστούν από τα στοιχεία που θα έρθουν για τον απολογισμό και να μην τον ψηφίσουν, 

ή να πειστούν όλοι και να τον ψηφίσουν. Άρα δεν είναι θέμα προσωπικό να ενημερωθούμε 

μετά».  

Ο αρχηγός της μείζονος μειοψηφίας κ Σταμούδης Ελευθέριος πήρε τον λόγο: Θέλω 

να αιτιολογήσετε πώς ενώ στους άλλους τομείς της κοινωνικής πρόνοιας έχουμε τα μαύρα μας 

τα χάλια, σ’ αυτή την περίπτωση πάμε λαμπρά. 

Ο κ. Ζαγγίλας απήντησε: «Επειδή πάρα πολλές πλέον από τις κατασκηνώσεις είναι σε 

αναστολή, ήμαστε από τις οκτώ που λειτουργούν πανελλαδικά, μέσω αξιολόγησης συμβαίνει 

αυτό, αξιολογούν οι κατασκηνωτές, αξιολογούν οι αρμόδιοι φορείς που επισκέπτονται διότι 

εμείς φιλοξενούμε πάρα πολλά ιδρύματα – δεν θέλω να τα ονομάσω – ακόμη και ιδρύματα από 

παιδιά με γονείς που είναι και οι δύο φυλακισμένοι, παίρνουμε πάντα όλα τα ιδρύματα της 

Θεσσαλονίκης και δεν βάζουμε φραγμούς αν θα καθίσουν 10 μέρες ή 15, όλο το καλοκαίρι 

έτσι; γιατί εκεί πέρα η κατάσταση λίγο – πολύ γνωρίζετε πώς είναι, άρα ότι το έργο το 

κοινωνικό και η κοινωνική προσφορά της κατασκήνωσης εν συγκρίσει με τα προηγούμενα 

χρόνια δεν συγκρίνεται, δεν το συζητάμε.  

 Κατ’ αρχήν μπορείτε από μόνοι σας αύριο μεθαύριο αν θα ανοίξει, πρώτα ο Θεός, να 

επισκεφτείτε το χώρο και να δείτε και να διαπιστώσετε από κοντά αν αυτό το οποίο σας λέω 

είναι αλήθεια. 

Τον λόγο πήρε ο κ. Δήμαρχος, ο οποίος αφού έδωσε πλήρεις διευκρινήσεις για το 

ιδιοκτησιακό καθεστώς της περιοχής και τις δικαστικές περιπέτειες που αφορούν στην 

Κατασκήνωση αλλά και τις κινήσεις μέσω Επιτροπής που προτίθεται να κάνει ως Δήμος 

Πολυγύρου για την λύση των προβλημάτων αυτών, τόνισε ότι ο απολογισμός ελέγχεται και 

από τον Επίτροπο και κυρίως από το Υπουργείο, οπότε δεν δίνεται χρηματοδότηση για την 

επόμενη χρονιά αν δεν είναι όλα εντάξει. Άρα λοιπόν το γεγονός ότι πήραμε έγκριση πλέον και 

για τη φετινή χρονιά, πάει να πει ότι όλα είναι νόμιμα .  

Τον λόγο πήρε η δημοτική σύμβουλος κ. Σαράντη Μαρία: «Κύριε Πρόεδρε 

καλησπέρα σας και συγχαρητήρια στους εκλεγέντες. Όσον αφορά τον απολογισμό, για την 

εισήγηση που μας δώσατε, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ περιληπτική. Δεν μας δίνει κάποια 

εικόνα. Η Οικονομική Υπηρεσία μού έδωσε μία κατάσταση η οποία στον κωδικό αναφέρει: 

«οργάνωση και λειτουργία της κατασκήνωσης Μεταμόρφωσης», τιμολόγιο 2752. Τι αφορά 

αυτό; Δεν έχουμε εικόνα. Και σ’ αυτό είμαι πολύ επιφυλακτική. Θα ζητήσω αναβολή του 

θέματος για να μπορέσουμε να ελέγξουμε και αν δεν δοθεί αναβολή, εγώ δεν ψηφίζω αυτό το 

θέμα. Δυστυχώς στους καιρούς που ζούμε θα πρέπει να ήμαστε πολύ επιφυλακτικοί και να 

γίνεται έλεγχος από τον καθένα μας. 

Ο αρχηγός της μείζονος μειοψηφίας κ Σταμούδης Ελευθέριος πήρε τον λόγο: «Τα 

απολογιστικά στοιχεία δεν τα έχουμε πλήρη. Έχει δίκιο η συνάδελφος. Αυτά θα έπρεπε να τα 

έχουμε έστω μια βδομάδα πριν, αλλά πιο αναλυτικά, για να δούμε τι δαπάνες γίνονται στην 

κατασκήνωση.  

Πολλά ακούγονται, για να βάλω στο κάδρο όλη την οικουμένη, πολλά ακούγονται. 

Επομένως για να ακούγονται κάποια, σημαίνει ότι υπάρχει καπνός.  

Ο κ. Ζαγγίλας απήντησε: «Κύριε Σταμούδη εγώ νομίζω είναι στη διάθεσή σας όλα τα 

στοιχεία. Εγώ σας έδειξα την πρόσκληση πριν δέκα μέρες και δεν μου είπατε τίποτα.  

Τον λόγο πήρε ο κ. Δήμαρχος: « Όταν περνάμε τους απολογισμούς του Δήμου όλων 

των ετών τώρα μπαίνουμε σε τέτοιες διαδικασίες; Όταν υπάρχει ο έλεγχος του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου; Έχετε πάρει την πρόσκληση, κατεβείτε κάτω, δείτε όλα τα στοιχεία. Εάν υπάρχει 
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αντίρρηση από οποιονδήποτε συνάδελφο, εμείς θα πάρουμε μία απόφαση σήμερα, στο μεταξύ 

χρονικό διάστημα μέχρι να καθαρογραφεί η απόφαση λάβετε γνώση των εγγράφων και εάν 

έχετε την παραμικρή αμφιβολία σας βάζουμε μειοψηφία, αλλά να προχωρήσουμε για να 

μπορέσει να λειτουργήσει η κατασκήνωση, διαφορετικά χωρίς έγκριση απολογισμού δεν 

μπορεί να ανοίξει». 

 Στην συνέχεια μπήκε σε ψηφοφορία η πρόταση της κ. Σαράντη και του κ. 

Καπλάνη για αναβολή του θέματος, η οποία και δεν πέρασε. 

Ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά με την πρόταση του 

εισηγητή, και ψήφισαν αρνητικά οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. : 1. Σταμούδης Ελευθέριος, 

2. Καπλάνης Θωμάς, 3. Σαράντη Μαρία, 4. Λαφαζάνης Βασίλειος, 5. Κυριάκου Ιφιγένεια, 

6. Παρθενιώτης Νικόλαος. 

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη τα απολογιστικά στοιχεία της 

κατασκήνωσης, τις ενστάσεις των δημοτικών συμβούλων και μετά από διαλογική συζήτηση  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     κ α τ  ά       Π λ ε ι ο ψ η φ ί α 

 

Την Έγκριση και ψήφιση απολογισμού οικονομικού έτους 2013 της 

κατασκήνωσης «Παιδικής Εξοχής Μεταμόρφωσης» 
 

ΕΤΟΣ 2013- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ 

 

Κατηγορία 

κατασκηνωτών 

Προσω

πικό  

Συνοδοί  

 

Κατασκηνωτές 

φυσιολογικής 

ανάπτυξης  

Κατασκηνωτέ

ς ΑΜΕΑ  

 

Στελέχη  

 

Προσωπικό 

ΑΜΕΑ  

 

 

163 345 777 623 16 36  

Αριθμός ατόμων 

σύμφωνα με τον 
προγραμματισμό 

ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΒΛΕΠΕ 3 + 2 ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΕΓΙΝΕ 1 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΜΕΑ, ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

 

Χρονικό 

διάστημα 

φιλοξενίας 

Α΄ περίοδος  

01-07-13 ως 

10-07-13 

Β΄ περίοδος 

11-07-13 ως  

20-07-13 

Γ΄ περίοδος 

21-07-13 ως  

30-07-13 

Δ΄ περίοδος  

01-08-13 ως  

10-08-13 

Ε΄ περίοδος  

11-08-13 ως  

20-08-13 

ΣΤ΄ περίοδος  

21-08-13 ως  

31-08-13 

Z΄ περίοδος  

01-09-13 ως  

08-09-13 

Αριθμός 

ατόμων που 

συμμετείχαν 

307 319 310 359 379 271 150 

 

ΕΣΟΔΑ  

ΕΤΟΥΣ 2013 

Α/Α Κατηγορία εσόδων Ποσό 

1 Επιχορήγηση οικονομικού έτους 2013 410.000,00 

2 Συμμετοχή κατασκηνωτών 14.882,00 

3 Λοιπά έσοδα: Υπόλοιπο χρήσης 2012 36.549,85 

 Σύνολο Εσόδων 461.431.85 

 Συμπληρωματική επιχορήγηση (έγγραφο με Αρ. Πρ. Δ27 38192/1749) 110.000,00 

 Γενικό Σύνολο Εσόδων 2013  571.431,85 

 

ΕΞΟΔΑ  
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ΕΤΟΥΣ 2013 

Α/Α Κατηγορία εξόδων Ποσό 

 Τιμολογηθέντα χρήσης 2013 431.361,13 

 Τιμολογηθέντα χρήσης 2014 56.937,15 

 Ενταλθέντα χρήσης 2013  301.123,25 

 Ακυρωθέντα χρήσης 2013 -12.075,41 

 Προμηθευτές (πληρωθέντα το 2013) 289.047,84 

 Μισθοδοσία (πληρωθέντα το 2013) 65.803,47 

 Σύνολο Πληρωθέντων 2013 354.851,31 

 Υπόλοιπο χρήσης μεταφερόμενο το 2014 216.580,54 

   

 Γενικό Σύνολο Εξόδων  571.431,85 

 

Επί της απόφασης μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. : 1. Σταμούδης 

Ελευθέριος, 2. Καπλάνης Θωμάς, 3. Σαράντη Μαρία, 4. Λαφαζάνης Βασίλειος, 5. 

Κυριάκου Ιφιγένεια, 6. Παρθενιώτης Νικόλαος για τους λόγους που αναφέρθηκαν 

στην εισήγηση. 

 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 184/2014 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Τ Α  Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 7 -7-2014 

Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΛΑΣ 
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