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ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 3/2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ. 1ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης.
Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28η Ιανουαρίου του έτους 2019 ημέρα Δευτέρα και
ώρα 19:00 έχει συνέλθει σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Προσοτσάνης, ύστερα από την αριθμ. 645/23-12019 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία έχει δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα και έχει επιδοθεί σε
καθένα Σύμβουλο και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 και 69 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ
Α΄87) και με τις διατάξεις των άρθρων 92, 95, 96 και 97 του Δ.Κ.Κ.(N.3463/2006). Στην συνεδρίαση ήταν
παρόντες ο Δήμαρχος κ. Λύσσελης Άγγελος και η υπάλληλος του Δήμου κ. Ζιαμπάρη Αικατερίνη που ορίστηκε
ειδικός Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου 27
μελών βρέθηκαν παρόντα τα κατωτέρω μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Σ. ΚΑΙ ΕΚΠΡ.Τ.Κ.
1 ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
1 ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ)
2 ΒΟΣΚΟΥ -ΒΛΑΧΟΥ ΙΟΡΔΑΝΑ
2 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ(ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ)
3 ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
3 ΜΠΟΥΤΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ)
4 ΚΑΠΑΝΤΖΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
4 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ)
5 ΜΑΡΤΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
5 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ)
6 ΜΕΣΟΝΥΧΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
6 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ)
7 ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
7 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ)
8 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ) 8 ΤΣΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ)
9 ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
9 ΓΕΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ)
10 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
11 ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΝΝΗΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
12 ΤΣΑΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ
1 ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΝΝΗΣ (ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
13 ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2 ΚΑΠΑΓΕΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)
14 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
3 ΜΑΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ)
15 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
4 ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ (ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΣ)
16 ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.)
5 ΜΠΙΑΖΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ)
17 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
6 ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΣΙΤΑΓΡΩΝ )
ΑΠΟΝΤΕΣ
7 ΤΑΣΚΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
1 ΓΑΡΑΜΠΕΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
8 ΤΣΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΠΥΡΓΩΝ)
2 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩ/ΝΟΣ
9 ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ (ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ)
3 ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
4 ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ)
5 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ
6 ΦΑΤΡΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
7 ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ
8 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
9 ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
10 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 3/2019
ΘΕΜΑ : « Επιπλέον επιχορήγηση του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης για την κάλυψη
του προϋπολογισμού του έργου του Βρεφικού τμήματος και λοιπών αναγκών για
το οικονομικό έτος 2019».
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 2ο θέμα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
και έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τα εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 235 του Ν.3463/06, ορίζεται ότι «Πόροι των δημοτικών
νομικών προσώπων είναι ιδίως: α) η ετήσια τακτική ή τυχόν έκτακτη επιχορήγηση
του Δήμου ή της Κοινότητας, β) κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές,
κληρονομίες και κληροδοσίες, γ) εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή των
υπηρεσιών, που παρέχουν τα ιδρύματα, δ) πρόσοδοι από τη δική τους περιουσία,
καθώς και από τη συμμετοχή τους σε προγράμματα».
Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/18: «1. Η περίπτωση ε' της
παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «ε) Αποφασίζει για
την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον
προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που
εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης
ανάληψης υποχρέωσης. Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται
προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη,
προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης. Στην
τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του δημάρχου, προηγείται
σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Εξειδικευμένη θεωρείται η
πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την οποία
προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης
του προϋπολογισμού.»
Κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του Δήμου Προσοτσάνης ο οποίος
ψηφίστηκε με την υπ’ αριθ. 260/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και
επικυρώθηκε με την υπ’ αριθ. 77/29-01-2019 απόφαση του Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης εγγράφηκε στον Κ.Α. 00/6715
πίστωση ύψους 700.000,00 € για Επιχορήγηση Δημοτικών ή Κοινοτικών ΝΠΔΔ, τα
οποία και αποδόθηκαν στο Ν.Π.Δ.Δ. Δ. Προσοτσάνης. Υφίσταται η ανάγκη για την
επιχορήγηση του ΝΠΔΔ «Δήμου Προσοτσάνης» με το ποσό των 85.000,00€ λόγω
του ότι δεν συμπεριλήφθηκε στον προϋπολογισμό του 2019 το έργο: «Δημιουργία
ενός Νέου Βρεφικού Τμήματος στο Δήμο Προσοτσάνης» προϋπολογισμού
110.000,00 ευρώ με ΦΠΑ το οποίο θα χρηματοδοτηθεί με 50.000,00 ευρώ από το
Υπουργείο Εργασίας και υπολείπονται άλλα 60.000,00 ευρώ, της ανάγκης ένταξης
με αναμόρφωση του έργου στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2019 του ΝΠΔΔ για να
είναι δυνατή η συνέχιση των ενεργειών υλοποίησης του έργου, της διαφοράς
μεταξύ του προϋπολογισθέντος Ταμειακού Υπολοίπου (προϋπολογισμού 2019) και
του πραγματικού Ταμειακού Υπολοίπου στις 31-12-2018 ύψους :166.134,51 147.276,54 = 18.857,97 ευρώ και της ανάγκης ένταξης στον προϋπολογισμό ΚΑΕ
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για την αποζημίωση των μελών του ΔΣ ύψους 8.000,00 ευρώ (25,65 ευρώ
αποζημίωση ανά συνεδρίαση * 9 μέλη=230,85* 3*12=8.310,60 ευρώ- όσων
απουσιάζουν- των συνεδριάσεων που δεν θα γίνουν).
Κατόπιν τούτου σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού έλαβε υπόψη του:
- το άρθρο 235 του Ν.3463/06
- το αριθ. 8/09-01-2019 έγγραφο της Προϊσταμένης Διοικητικών και Οικονομικών
Υπηρεσιών του ΝΠΔΔ
- την περίπτ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε
από την παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/18
- Την υπ’ αριθ. 260/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την κατάρτιση του
Π/Υ και την υπ’ αριθ. 77/29-01-2019 Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης για την επικύρωσή του
- την εγγεγραμμένη πίστωση 700.000,00€ στον Κ.Α. για Επιχορήγηση Δημοτικών ή
Κοινοτικών ΝΠΔΔ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την καταβολή έκτακτης επιχορήγησης στο ΝΠΔΔ του Δήμου μας με
την επωνυμία «ΝΠΔΔ Δ. Προσοτσάνης», που συστάθηκε με την αριθ. 65/2011
απόφαση (ΦΕΚ 1241/14-6-2011/Β΄) με 85.000,00€ .

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 3/2019
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως
κατωτέρω :
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Άγγελος Λύσσελης
Άγγελος Λύσσελης

Ο Ειδικός γραμματέας

Τα Μέλη :

