
 

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ  

 της 5/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

  Στον Πολύγυρο, σήμερα δώδεκα (12) του μηνός Απριλίου του έτους 2016, ημέρα 

Τρίτη 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. 5/8.4.2016 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 Καραφουλίδης  Αναστάσιος  

2 Λακρός Αλέξανδρος 16 Παπούλιος Ιωάννης 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Λαφαζάνης Βασίλειος 

4 Βορδός Χρήστος 18 Τσινάς Αργύριος 

5 Δέας Παύλος 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 Ζιούπου  Άννα 

10 Ζαβράκογλου Άγγελος 24   

11 Σιδέρης Νικόλαος 25   

12 Κυριάκου  Ιφιγένεια 26   

13 Κανταράς Αναστάσιος    

14 Βασιλάκης  Αθανάσιος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1 Γκλάβας  Γεώργιος 

2 Λιόντας  Γεώργιος 

3 Ζούνη Στέλλα 

4 Δημητριάδης Χρήστος 

 

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 Τ.Κ. Βάβδου Νικόλαος Κλαμούρης, ο Πρόεδρος Τ.Κ. Ορμύλιας Αναστάσιος 

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

Πρόεδρος της Τ.Κ. Ολύνθου κ. Νικόλαος Αυγέρης. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Φυλαχτός Χρήστος αποχώρησε στο 3
ο
 θέμα της 

ημερήσιας διάταξης και επανήλθε στο 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

 

Αριθμός θέματος : 13
ο 

 Αναπλήρωση χρηματοδοτικής πηγής στη ΣΑΤΑ και στα ΙΔΙΑ 

ΕΣΟΔΑ λόγω διενεργηθείσας δαπάνης Ν. 4071 αρ. 9 παρ. 14 του 

έργου «Βελτίωση της κινητικότητας και ανάδειξης φυσικού 

περιβάλλοντος εντός οικισμού Γεροπλατάνου» 

Αριθμός Απόφασης : 142  

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σιμώνης Ιωάννης, εκφώνησε το 13ο 

θέμα και ανέφερε ότι: «Σύμφωνα με την παρ. 14 του άρθρου 9 του Ν. 4071/2012 «Απαιτητές 

υποχρεώσεις φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού που αφορούν έργα και επενδυτικές 

δραστηριότητες συγχρηματοδοτούμενες από εθνικά/ ευρωπαϊκά προγράμματα δύναται να 

αντιμετωπίζονται είτε από τα τακτικά ή έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα είτε από άλλους 
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θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες (λ.χ. ΣΑΤΑ) είτε από δάνεια που αφορούν 

την κάλυψη των συγκεκριμένων δαπανών των φορέων με την κίνηση των αντίστοιχων 

κωδικών αριθμών εσόδων - εξόδων των προϋπολογισμών τους. Όταν περιέλθει η σχετική 

έκτακτη οικονομική ενίσχυση στον φορέα για το έργο ή την επενδυτική δραστηριότητα, υπό 

την προϋπόθεση ότι έχουν καλύψει τη σχετική απαίτηση με μία εκ των ανωτέρω 

αναφερόμενων χρηματοδοτικών πηγών, αναπληρώνουν τα έσοδα αυτά κατά το μέρος της 

διενεργηθείσας δαπάνης, τηρώντας τις κείμενες περί αναμορφώσεων του προϋπολογισμού τους 

διατάξεις», επιτρέπεται ρητά στους δήμους να καλύπτουν προσωρινά τις υποχρεώσεις από 

συγχρηματοδοτούμενα έργα ή επενδύσεις με άλλα έσοδά τους (τακτικά, έκτακτα ανειδίκευτα, 

έσοδα για επενδύσεις όπως η ΣΑΤΑ). Το ποσό που εκταμιεύεται προσωρινά για το λόγο αυτό, 

αναπληρώνεται μόλις περιέλθει στο δήμο η εγκεκριμένη χρηματοδότηση. 

Το Δημοτικό συμβούλιο με την υπ. αριθμ. 114/2016 απόφασή του, κάνοντας χρήση της παρ. 

14 του άρθρου 9 του Ν. 4071/2012 αποφάσισε την εξόφληση του 3
ου

 και 4
ου

 λογαριασμού του 

έργου «Ανάπλαση Κοινόχρηστων χώρων Δημοτικών & Τοπικών κοινοτήτων Δήμου 

Πολυγύρου Υποέργο 4  Βελτίωση της κινητικότητας & ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος 

εντός Οικ. Γεροπλατάνου του Δήμου Πολυγύρου» συνολικού ποσού σαράντα τριών 

χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (43.864,33 €), 

διαθέτοντας ποσό τριάντα οχτώ χιλιάδες εξακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ και σαράντα 

λεπτά (38.654,40 €) από το υπόλοιπο της επιχορήγησης για υλοποίηση έργων και επενδυτικών 

δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ) και ποσό πέντε χιλιάδων διακοσίων εννιά ευρώ και 

ενενήντα τριών λεπτών (5.209,93 €) από τακτικά έσοδα, με την δέσμευση ότι το ποσό θα 

εκταμιευθεί προσωρινά και θα αναπληρωθεί αμέσως μόλις περιέλθει στο δήμο η σχετική 

χρηματοδότηση. 

Κατόπιν της κατάθεσης του ποσού των σαράντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα 

τεσσάρων ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (43.864,33 €), στο λογαριασμό του Δήμου, 

προτείνουμε την αναπλήρωση του ποσού από τον λογαριασμό του έργου «Ανάπλαση 

Κοινόχρηστων χώρων Δημοτικών & Τοπικών κοινοτήτων Δήμου Πολυγύρου Υποέργο 4  

Βελτίωση της κινητικότητας & ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος εντός Οικ. 

Γεροπλατάνου του Δήμου Πολυγύρου», πιστώνοντας αντίστοιχα τριάντα οχτώ χιλιάδες 

εξακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ και σαράντα λεπτά (38.654,40 €) τον λογαριασμό της 

επιχορήγησης για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ) και 

ποσό πέντε χιλιάδων διακοσίων εννιά ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (5.209,93 €) τον 

λογαριασμό τακτικά έσοδα. 

Επίσης προτείνουμε, από το ποσό του νέου αδιάθετου υπολοίπου όπως προκύπτει, της 

επιχορήγησης για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ), την 

διάθεση ποσών στις ακόλουθες δαπάνες: 

 

Α/Α K.A. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

1 02.30.7412.036 
Τακτοποίηση του ν. 4178/13 των εγκαταστάσεων του 

δημοτικού κυνοκομείου Πολυγύρου 
1.917,10 

ΒΑΓΙΩΝΑΣ Δ. 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

2 02.30.7412.024 

Ειδική αρχιτεκτονική μελέτη με τιτλο: "Ανάπλαση 

τμήματος παραδοσιακού ιστού οικισμού Ορμύλιας 

του Δήμου Πολυγύρου" 

5.332,54 
ΒΑΓΙΩΝΑΣ Δ. 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

3 02.30.7412.037 

Ειδική αρχιτεκτονική μελέτη με τίτλο "Ανάπλαση 

κεντρικής οδού και πλατείας Ταξιάρχη του Δήμου 

Πολυγύρου" 

5.332,54 
ΒΑΓΙΩΝΑΣ Δ. 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

4 02.30.7311.013 
Ολοκλήρωση εγκαταστάσεων δημοτικού 

κυνοκομείου 
7.200,00 

Μ & Κ 

ΤΕΧΝΙΚΑ 
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ΕΡΓΑ 

 

Αδιάθετο υπόλοιπο για νέα κατανομή μετά την παρούσα, δεκαοχτώ χιλιάδες οκτακόσια 

εβδομήντα δύο ευρώ και είκοσι δύο λεπτά (18.872,22 €). 

Ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.  

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη παρ. 14 του άρθρου 9 του Ν. 

4071/2012, την υπ. αριθμ. 114/2016 απόφασή και μετά από διαλογική συζήτηση  

Αποφασίζει ομόφωνα  

Α. Την αναπλήρωση του ποσού των σαράντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα 

τεσσάρων ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (43.864,33 €) από τον λογαριασμό του 

έργου «Ανάπλαση Κοινόχρηστων χώρων Δημοτικών & Τοπικών κοινοτήτων 

Δήμου Πολυγύρου Υποέργο 4  Βελτίωση της κινητικότητας & ανάδειξη φυσικού 

περιβάλλοντος εντός Οικ. Γεροπλατάνου του Δήμου Πολυγύρου», πιστώνοντας 

αντίστοιχα τριάντα οχτώ χιλιάδες εξακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ και σαράντα 

λεπτά (38.654,40 €) τον λογαριασμό της επιχορήγησης για υλοποίηση έργων και 

επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ) και ποσό πέντε χιλιάδων διακοσίων 

εννιά ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (5.209,93 €) τον λογαριασμό τακτικά έσοδα. 

Β. Την διάθεση ποσού στις ακόλουθες δαπάνες: 

Α/Α K.A. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

1 02.30.7412.036 

Τακτοποίηση του ν. 4178/13 των 

εγκαταστάσεων του δημοτικού κυνοκομείου 

Πολυγύρου 

1.917,10 
ΒΑΓΙΩΝΑΣ Δ. 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

2 02.30.7412.024 

Ειδική αρχιτεκτονική μελέτη με τιτλο: 

"Ανάπλαση τμήματος παραδοσιακού ιστού 

οικισμού Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου" 

5.332,54 
ΒΑΓΙΩΝΑΣ Δ. 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

3 02.30.7412.037 

Ειδική αρχιτεκτονική μελέτη με τίτλο 

"Ανάπλαση κεντρικής οδού και πλατείας 

Ταξιάρχη του Δήμου Πολυγύρου" 

5.332,54 
ΒΑΓΙΩΝΑΣ Δ. 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

4 02.30.7311.013 
Ολοκλήρωση εγκαταστάσεων δημοτικού 

κυνοκομείου 
7.200,00 

Μ & Κ 

ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΕΡΓΑ 

 

Αδιάθετο υπόλοιπο για νέα κατανομή μετά την παρούσα, δεκαοχτώ χιλιάδες 

οκτακόσια εβδομήντα δύο ευρώ και είκοσι δύο λεπτά (18.872,22 €). 

Γ. Εγκρίνει, ψηφίζει και διαθέτει πίστωση σε βάρος των παραπάνω Κ.Α.Ε. 
 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 142/2016 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 26-4-2016 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ 
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