
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                  
ΔΗΜΟΣ BΙΣΑΛΤΙΑΣ 

Απόσπασμα πρακτικού της  23ης/13-11-2019    ΤΑKΤIKΗΣ συνεδρίασης 
Δημοτικού Συμβουλίου  Δήμου Βισαλτίας 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

263/2019 

ΘΕΜΑ 
Κατανομή χρηματοδότησης ποσού 377.900,00 € που δόθηκε στο 
Δήμο Βισαλτίας    βάσει της  αριθ.30292/19-04-2019 Απόφασης του 
Υπουργείου Εσωτερικών περί Επιχορήγησης των Δήμων της χώρας 
από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».   

 
Στη Νιγρίτα, σήμερα 13-11-2019  και ώρα  18.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου 
Βισαλτίας συνήλθε σε δημόσια ΤΑΚΤIKΗ συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων 
Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από την αριθμ.πρωτ.13.290/08-11-2019 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 74  του Ν.4555/2018  (ΦΕΚ Α' 133/19-07-2018). 
           Υπήρξε νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο (27) μελών βρέθηκαν παρόντα 
αρχικά (25) και απόντα (2) και ονομαστικά οι: 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. ΜΠΑΚΑΛΟΥΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ,Πρόεδρος 
2. ΤΣΕΛΙΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ, Αντιπρόεδρος 
3. ΝΤΟΛΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ,Γραμματέας  
4. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
5. ΜΠΙΜΠΛΙΑΣ ΘΩΜΑΣ 
6. ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
7. ΒΑΔΑΡΛΗΣ ΒΑΪΟΣ 
8. ΒΑΔΙΚΟΛΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
9. ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 
10. ΑΔΑΜΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
11. ΨΑΡΡΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 
12. ΠΛΙΑΚΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ 
13. ΚΟΤΣΑΝΠΑΠΑΣ ΧΑΡΙΣΣΗΣ 
14. ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
15. ΜΠΑΛΤΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
16. ΜΑΛΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
17. ΡΑΚΙΤΖΗ ΤΙΜΟΘΕΑ 
18. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
19. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
20. ΣΑΜΑΡΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ  
21. ΠΛΑΣΤΗΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
22. ΤΖΙΑΓΚΑΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
23. ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ  
24. ΤΣΟΛΗΣ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΚΗΣ  
25. ΛΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΓΚΑΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
2. ΘΕΟΔΩΡΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  

 

Στη συνεδρίαση παρέστη ο Δήμαρχος κ.  Αθανάσιος Μασλαρινός , που κλήθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της   παρ.6  του  άρθρου 74 του  Ν.4555/2018. 

   Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων και οι Πρόεδροι 
των Συμβουλίων Κοινοτήτων του Δήμου Βισαλτίας.  
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Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν , Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας 
Αχινού κ.Κεμανιτζόγλου Α.,ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Δάφνης 
κ.Σίτσογλου Π.,ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Λευκοτόπου 
κ.Μπακιρτζίδης Π.,η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Αμπέλων κ.Γκούρμη 
Ε.,ο Πρόεδρος  του Συμβουλίου της Κοινότητας Βέργης κ.Βαρσαμούδης Η.,ο 
Πρόεδρος της Κοινότητας Λυγαριάς κ.Μαλιώκας Η., η Πρόεδρος του Συμβουλίου 
Κοινότητας Νικόκλειας  κ.Κουντούδη Δ., ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας 
Νιγρίτας κ.Πολυχρονίδης Ν. , ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Τερπνής 
κ.Μιχαλάκης Α.,ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Ευκαρπίας κ.Τσιάκαλος 
Χ., ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Ιβήρων κ.Δεληκωνσταντάς Ι. και ο 
Πρόεδρος της Κοινότητας Καστανοχωρίου κ.Μπουρμπούλας  Μ.    

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ-  

Ο δ.σ.κ.ΓΚΑΝΙΟΠΟΥΛΟΣ Κ. προσήλθε κατά τη διάρκεια υποβολής  
ερωτήσεων προς το Δήμαρχο  και τους Αντιδημάρχους .    

 

Μετά τη διαπίστωση  απαρτίας  ο  κ. Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης . 
          Κηρύσσοντας ο  κ. Πρόεδρος   την έναρξη της συζήτησης   του 5ου θέματος  
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ Ν.  ο  
οποίος είπε τα εξής : 
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ:Με την υπ΄αριθ.132/2019 απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο 
Βισαλτίας  αποδέχθηκε το  ποσό των  377.900,00€  το οποίο κατατέθηκε στο 
Λογαριασμό του Δήμου, σύμφωνα με την αριθ.30292/19-04-2019 απόφαση του κ. 
Υπουργού Εσωτερικών ,  για την εκτέλεση δράσεων βάση του άρθρου 5 της 
υπ΄αριθ.4748/20-02-2018 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών  του προγράμματος 
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» . 
Σήμερα καλούμαστε να εγκρίνουμε την κατανομή της χρηματοδότησης για την 
εκτέλεση δράσεων βάσει  του άρθρου 5 της υπ΄αριθ.4748/20-02-2018 απόφασης του 
Υπουργού Εσωτερικών  του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» .   
Προτείνουμε την κατανομή της χρηματοδότησης από την επιχορήγηση του 
προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στις παρακάτω δράσεις, για να καλυφθούν οι 
ανάγκες του τμήματος καθαριότητας ,με την προμήθεια  : 

 Δύο  (2)  Απορριμματοφόρων    με ενδεικτικό προϋπολογισμό περίπου 
250.000,00 ευρώ και το υπόλοιπο ποσό να διατεθεί για την προμήθεια, 

 Πλαστικών κάδων  χωρητικότητας 1100 και 770 λίτρων.  
Στη συνέχεια  το λόγο πήρε ο δ.σ.κ.ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Χ.  ο οποίος υπέβαλε   την εξής 
πρόταση για την κατανομή της χρηματοδότησης από την επιχορήγηση του 
προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στις παρακάτω δράσεις, για να καλυφθούν οι 
ανάγκες του τμήματος καθαριότητας, με την προμήθεια : 

 ενός  (1) Απορριμματοφόρου. 
 ενός (1) Φορτηγό. 
 δύο (2) αυτοκίνητων για την υπηρεσία  (ηλεκτροφωτισμού κ.λ.π.). 
 τριακόσιους (300) κάδους μεγάλους . 
 εκατό (100) κάδους μικρούς.   

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των Δημοτικών Συμβούλων για τις δύο 
προτάσεις που υποβλήθηκαν. 
Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο  να αποφασίσει: 
Α. Επί της εισήγησης του Προεδρείου η οποία  έχει ως εξής : την κατανομή της 
χρηματοδότησης από την επιχορήγηση του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στις 
παρακάτω δράσεις ,για να καλυφθούν οι ανάγκες του τμήματος καθαριότητας ,με την 
προμήθεια  : 

 Δύο  (2)  Απορριμματοφόρων    με ενδεικτικό προϋπολογισμό περίπου 
250.000,00 ευρώ και το υπόλοιπο ποσό να διατεθεί για την προμήθεια, 

 Πλαστικών κάδων  χωρητικότητας 1100 και 770 λίτρων.  
Β. Επί της πρότασης του δ.σ.κ.ΑΓΓΕΛΑΚΗ Χ. η οποία έχει ως εξής : 
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την κατανομή της χρηματοδότησης από την επιχορήγηση του προγράμματος 
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στις παρακάτω δράσεις ,για να καλυφθούν οι ανάγκες του 
τμήματος καθαριότητας ,με την προμήθεια : 

 ενός  (1) Απορριμματοφόρου. 
 ενός (1) Φορτηγό. 
 δύο (2) αυτοκίνητων για την υπηρεσία  (ηλεκτροφωτισμού κ.λ.π.). 
 τριακόσιους (300) κάδους μεγάλους . 
 εκατό (100) κάδους μικρούς.   

 Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και τον εισηγητή  και αφού 
έλαβε υπόψη του,  

 Την υπ΄αριθ.30292/19-04-2019 απόφαση του κ. Υπουργού 
Εσωτερικών, 

 Την υπ΄αριθ.4748/20-02-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών  
του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», 

 Την υπ΄αριθ.132/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  
 Την εισήγηση του Προεδρείου , 
 Την πρόταση του δ.σ.κ.ΑΓΓΕΛΑΚΗ Χ., 
 Τις διατάξεις της  παρ. 10 του άρθρου 74 του   Ν.4555/2018  (ΦΕΚ 

Α' 133/19-07-2018), 
  και  μετά από διαλογική συζήτηση, 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 
Α)Εγκρίνει την κατανομή της χρηματοδότησης ποσού 377.900,00 € που δόθηκε στο 
Δήμο Βισαλτίας βάσει της  αριθ.30292/19-04-2019 Απόφασης του Υπουργείου 
Εσωτερικών περί Επιχορήγησης των Δήμων της χώρας από το Πρόγραμμα 
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στις παρακάτω δράσεις ,για να καλυφθούν οι ανάγκες του 
τμήματος καθαριότητας ,με την προμήθεια  : 

 Δύο  (2)  Απορριμματοφόρων με ενδεικτικό προϋπολογισμό περίπου 
250.000,00 ευρώ και το υπόλοιπο ποσό να διατεθεί για την προμήθεια, 

 Πλαστικών κάδων  χωρητικότητας 1100 και 770 λίτρων.  
Β)Εξουσιοδοτεί  τον κ. Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες.  
Παρόντες δημοτικοί Σύμβουλοι κατά τη λήψη της απόφασης  είκοσι πέντε (25). 
 
Ο   δ.σ.κ. ΤΖΙΑΓΚΑΛΟΣ Α. απουσίαζε   κατά τη συζήτηση και τη λήψη  απόφασης 
του ανωτέρω θέματος. 
 
----Στη λήψη της απόφασης αυτής οι  δ.σ.κ.κ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Ν.,ΒΑΔΙΚΟΛΙΟΣ 
Θ.,ΑΔΑΜΟΥΔΗΣ Ι.,ΜΠΙΜΠΛΙΑΣ Θ.,ΒΑΔΑΡΛΗΣ Β., ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ 
Α.,ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ Ι.,ΨΑΡΡΑΣ Λ.,ΜΠΑΚΑΛΟΥΔΗΣ Θ., ΛΑΓΙΟΣ Γ.,ΤΣΟΛΗΣ Μ. και 
ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ Α. ψήφισαν «ΝΑΙ» στην εισήγηση του Προεδρείου (12 ψήφους  
εγκρίθηκε με την διπλή ψήφο του προέδρου του Δ.Σ.). 
Οι δ.σ.κ.κ.ΠΛΙΑΚΟΥ Ε.,ΚΟΤΣΑΝΠΑΠΑΣ Χ.,ΜΑΛΑΜΙΔΗΣ Γ.,ΓΚΑΝΙΟΠΟΥΛΟΣ 
Κ.,ΜΑΥΡΙΔΗΣ Γ.,ΤΣΕΛΙΟΣ Ο.,ΡΑΚΙΤΖΗ Τ.,ΠΛΑΣΤΗΡΑΚΗ Μ.,ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ 
Ν.,ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ  Χ.,ΣΑΜΑΡΑΣ Μ. και ΝΤΟΛΚΟΣ Α. ψήφισαν την πρόταση του 
κ.ΑΓΓΕΛΑΚΗ Χ.(12 ψήφους). 
Ο δ.σ.κ.ΜΠΑΛΤΗΡΑΣ Ι. ψήφισε «ΠΑΡΩΝ». Λήφθηκε  υπόψη μόνο για το 
σχηματισμό της απαρτίας και δεν υπολογίστηκε  στην καταμέτρηση  των θετικών και 
αρνητικών ψήφων (σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 74 του   Ν.4555/2018  (ΦΕΚ 
Α' 133/19-07-2018). 

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό       263 /2019  

Για την ακρίβεια των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: 
Ο    Πρόεδρος    του   Δ.Σ.                                  Τα    Μέλη 
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ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΝΙΓΡΙΤΑ   14/11/2019     
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 
 

                                           ΒΑΔΙΚΟΛΙΟΣ Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ   
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