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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 

Εκ της αριθ. 15/2014 

 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Του Δήμου ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ 

Αριθ. Αποφ.  321/2014                                          Π ε ρ ί λ η ψ η  

Ορισμός διαχειριστή λογαριασμών συγχρηματοδοτούμενων 

πράξεων του Δήμου Εμμανουήλ Παππά. 

Στο Χρυσό, σήμερα την 17 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00, το Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση στο Χρυσό και στην αίθουσα συνεδριάσεων του 

Δημ. Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ: 19853/11-12-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του 

Δ.Σ, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 

67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμος απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 

μελών, παρόντες ήταν (20), οι κάτωθι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. Κούντιος Γεώργιος Πρόεδρος Δ.Σ   11. Παπουτσή Αναγνώστου Δήμητρα   Δ.Σ   

2. Χαμάλη Πήλιου Βαΐα     Αντιπρόεδρος Δ.Σ   12. Πυρινή Δήμητρα   *  

3. Κετσετζής Μιχαήλ Αντιδήμαρχος     13 Τζιμουλάκος Δημήτριος             * 

4. Μπαζδάνης Αθανάσιος        *             14. Τσούκαλος Χρήστος  *   

5. Παπαστεφάνου Σωτήριος        *    15. Μπάλτσιος Βύρων.     .    *  

6. Στόικος Γεώργιος        *    16 Ισσά Πασχαλία.     * 

7. Βασιλάκος Βασίλειος        Δ.Σ     17. Ματανάς Κων/νος   *  

8. Γκόγκος Βασίλειος        *                     18. Σωτηρόπουλος Δαυίδ  *  

9. Ζάγκας Φώτιος                 *    19. Βακιρτζής Ανέστης   * 

10. Θεοδοσιάδης Θεοδόσιος        *    20. Νικητόπουλος Στέργιος  * 

 

    ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Καζάκης Στέργιος Γραμματέας Δ.Σ   5. Σπανουδάκη Στυλιανή  Δ.Σ  

2. Δεδούσης Θεοφάνης  Δ.Σ    6. Χατζηλάρης Δημητρίος  * 

3. Χριστοδούλου Αλέξανδρος   *   7. Κάτος Αθανάσιος   * 

4. Κουρκουνάσιου Μήτα Αναστασία  *            

    Στη συνεδρίαση παρέστη ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Νότας που κλήθηκε νόμιμα και σύμφωνα με την παρ.6 του 

άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.  

   Στη συνεδρίαση παρέστη και ο Υπάλληλος του Δήμου κ. Κωτσούλας Αθανάσιος για την τήρηση των πρακτικών 

της συνεδρίασης. 

   Στη συνεδρίαση κλήθηκαν, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και οι Πρόεδροι των 

Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου και από αυτούς παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Τοπ. 

Κοινοτήτων: Δαφνουδίου, Νεοχωρίου, Ν. Σκοπού, Πεντάπολης και Μετάλλων,  ενώ έλλειπαν οι Πρόεδροι των 

Τ.Κ Αγ. Πνεύματος, Χρυσού Μονόβρυσης, Πεθελινού, Εμμ. Παππά, Βαλτοτοπίου, Ψυχικού, Τούμπας, 

Μεσοκώμης, Παραλιμνίου  και της Δημ. Κοινότητας Ν. Σουλίου. 

  Στην συνεδρίαση και πριν την συζήτηση του 7
ου

 θέματος παρουσιάστηκε ο Δημ. Σύμβουλου κ. Κάτος. 

  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ για το 27
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε τον λόγο στο Δήμαρχο κ. Νότα, ο οποίος 

ανέφερε τα εξής:  

1. με την αριθμ. 194/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητα της 

με την αριθμ.πρωτ: 11497/6-06-2012 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, Τμήμα 

Διοικητικού Οικονομικού Σερρών, ο Δήμος Εμμανουήλ Παππά αποφάσισε για την αποδοχή χρηματοδότησης και 

τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης της Πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Εμμανουήλ Παππά Νομού 

Σερρών», με κωδικό MIS 376083, η οποία είναι ενταγμένη στο Ε.Π. «Μακεδονία Θράκη». 

2. Με την αριθμ. 168/2012 απόφαση του το Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητα 

της με την αριθμ.πρωτ: 16134/13-09-2012 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, 

Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Σερρών, ο Δήμος Εμμανουήλ Παππά αποφάσισε την αποδοχή 

χρηματοδότησης, την τροποποίηση προϋπολογισμού και την ψήφιση πίστωσης της ενταγμένης στο Ε.Π. 

ΑΔΑ: ΩΔΧΥΩΡΩ-ΣΡΙ



 2 

«Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη» Πράξης «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και αγωγοί μεταφοράς 

λυμάτων Δήμου Εμμανουήλ Παππά (α΄ φάση)», με κωδικό MIS 349401. 

3. Με την αριθμ. 302/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητα της 

με την αριθμ.πρωτ: 18932/21-10-2013 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, Τμήμα 

Διοικητικού Οικονομικού Σερρών, ο Δήμος Εμμανουήλ Παππά αποφάσισε για την αποδοχή χρηματοδότησης, 

την τροποποίηση προϋπολογισμού  και τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης της ενταγμένης στο Ε.Π. 

«Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη» Πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων Δήμου 

Εμμανουήλ Παππά Σερρών», με κωδικό MIS 427894. 

4. Με την αριθμ. 329/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητα της 

με την αριθμ.πρωτ: 19685/26-01-2012 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, Τμήμα 

Διοικητικού Οικονομικού Σερρών, ο Δήμος Εμμανουήλ Παππά αποφάσισε για την αποδοχή χρηματοδότησης, 

την ψήφιση πίστωσης 186.600,00 και  για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας «Πλατφόρμα 

παροχής ψηφιακών υπηρεσιών για την ενίσχυση της διαφάνειας και της συμμετοχής του πολίτη στα κοινά 

στο νέο Δήμο Εμμανουήλ Παππά Σερρών», με κωδικό MIS 327541, η οποία είναι ενταγμένη στο Ε.Π. 

«Μακεδονία – Θράκη». 

5. Με την αριθμ. 160/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητα της 

με την αριθμ.πρωτ: 9396/19-08-2011 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, Τμήμα 

Διοικητικού Οικονομικού Σερρών, ο Δήμος Εμμανουήλ Παππά αποφάσισε για την αποδοχή χρηματοδότησης, τη  

ψήφιση πίστωσης και τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας «Σύστημα διαχείρισης, 

απομακρυσμένης παρακολούθησης και ολοκληρωμένων συναλλαγών για το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου 

Εμμανουήλ Παππά», με κωδικό MIS 304420, η οποία είναι ενταγμένη στο Ε.Π. «Μακεδονία Θράκη». 

  Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων προέβη με έγγραφά 

της προς την Τράπεζα της Ελλάδος, στις ακόλουθες κατανομές χρηματοδότησης έργων ΕΣΠΑ: 

1. με το με το αριθμ. πρωτ: 53444/29-10-2014 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας 

έγινε η κατανομή ποσού 4,100.00€ για την πράξη «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Εμμανουήλ Παππά», με 

κωδικό έργου 2012ΣΕ01980138 και φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Ανάπτυξης & 

Ανταγωνιστικότητας. 

2. Με το αριθμ. πρωτ: 47018/25-09-2014 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας έγινε η 

κατανομή ποσού 74.,396.75€ για την πράξη «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και αγωγοί μεταφοράς 

λυμάτων Δήμου Εμμανουήλ Παππά (α΄ φάση)», με κωδικό έργου 2012ΣΕ07580091 και φορέα 

χρηματοδότησης το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής. 

3. Με τα αριθμ. 54908/31-10-2014 και 73656/17-12-2014 έγγραφα του Υπουργείου Ανάπτυξης & 

Ανταγωνιστικότητας έγινε η κατανομή των ποσών 6,150.00€ και 108,089.38€ για την πράξη «Ενεργειακή 

αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων Δήμου Εμμανουήλ Παππά Σερρών», με κωδικό έργου 2013ΣΕ06180014 

και φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής. 

4. Με το αριθμ. πρωτ: 73619/17-12-2014 έγγραφο του έγινε η κατανομή ι) ποσού 71,856.60€ για την πράξη 

«Πλατφόρμα παροχής ψηφιακών υπηρεσιών για την ενίσχυση της διαφάνειας και της συμμετοχής του 

πολίτη στα κοινά στο νέο Δήμο Εμμανουήλ Παππά Σερρών», με κωδικό έργου 2011ΣΕ05580121 και ιι) 

ποσού 106,210.50€ για την πράξη «Σύστημα διαχείρισης, απομακρυσμένης παρακολούθησης και 

ολοκληρωμένων συναλλαγών για το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Εμμανουήλ Παππά», με κωδικό έργου 

2011ΣΕ055580023 και φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Εσωτερικών. 

   Οι κατανομές αυτές αφορούν σε πράξεις για τις οποίες δικαιούχος είναι ο Δήμος Εμμανουήλ Παππά και οι 

οποίες είναι εγγεγραμμένες στον Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2014. Προκειμένου να ολοκληρωθεί η 

διαδικασία είσπραξης από το Δήμο των αναφερόμενων ανωτέρω χρηματοδοτήσεων (και επομένως η πληρωμή 

των αναδόχων των έργων) θα πρέπει να ι) γίνει αποδοχή των ποσών των  ανωτέρω κατανομών χρηματοδοτήσεων 

του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας για κάθε πράξη/έργο και ιι) να οριστεί υπάλληλος του 

Δήμου, ο οποίος θα προβεί σε όλες τις ενέργειες διαχείρισης που αφορούν στους λογαριασμούς των ανωτέρω 

πράξεων/έργων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδας (Κατάστημα Σερρών).  
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  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε το Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά. Το 

Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Δημάρχου 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα 

 

1. Αποδέχεται τις κατανομές χρηματοδότησης από το Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας κατά πράξη 

και ποσό ως εξής: 

α) ποσό 4,100.00€ για την πράξη «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Εμμανουήλ Παππά», με κωδικό έργου 

2012ΣΕ01980138 και φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας. 

β) Ποσό 74.,396.75€ για την πράξη «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και αγωγοί μεταφοράς λυμάτων 

Δήμου Εμμανουήλ Παππά (α΄ φάση)», με κωδικό έργου 2012ΣΕ07580091 και φορέα χρηματοδότησης το 

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής. 

γ) ποσά 6,150.00€ και 108,089.38€ για την πράξη «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων Δήμου 

Εμμανουήλ Παππά Σερρών», με κωδικό έργου 2013ΣΕ06180014 και φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής. 

δ) δι) ποσό 71,856.60€ για την πράξη «Πλατφόρμα παροχής ψηφιακών υπηρεσιών για την ενίσχυση της 

διαφάνειας και της συμμετοχής του πολίτη στα κοινά στο νέο Δήμο Εμμανουήλ Παππά Σερρών», με 

κωδικό έργου 2011ΣΕ05580121 και διι) ποσό 106,210.50€ για την πράξη «Σύστημα διαχείρισης, 

απομακρυσμένης παρακολούθησης και ολοκληρωμένων συναλλαγών για το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου 

Εμμανουήλ Παππά», με κωδικό έργου 2011ΣΕ055580023 και φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο 

Εσωτερικών. 

2.  Ορίζει την τακτική υπάλληλο και ταμία του Δήμου Εμμανουήλ Παππά Πλιόσκα Πασχαλία του Αθανασίου ως 

διαχειριστή των λογαριασμών των ανωτέρω αναφερόμενων πράξεων/έργων που τηρούνται για κάθε έργο/πράξη 

στην Τράπεζα της Ελλάδας (Κατάστημα Σερρών). 

  Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 321/2014. 

  Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπεγράφη ως εξής: 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ         Τα μέλη του Δ.Σ  

      Ακριβές Απόσπασμα 

           Ο Δήμαρχος 

 

 

  

           

          ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΝΟΤΑΣ  
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