
Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ
 της 6/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

        Στον Πολύγυρο, σήμερα είκοσι έξι (26) του μηνός Απριλίου του έτους 2013, ημέρα 
Παρασκευή  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.  6/22.4.2013 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 14 Αβέρης Αθανάσιος
2 Πλιάκος Αστέριος 15 Δημητριάδης Χρήστος
3 Βορδός Χρήστος 16 Σιμώνης Ιωάννης
4 Χλιούμης Ανδρέας 17 Πύρρος Ιωάννης
5 Λιόντας Γεώργιος 18 Σταμούδης Ελευθέριος
6 Σαράντη Μαρία 19 Λαφαζάνης Βασίλειος
7 Ζούνη Στέλλα 20 Μπάτσιος Αστέριος
8 Λακρός Αλέξανδρος 21 Γκολόης Γεώργιος
9 Σοφοτάσιος Χρήστος
10 Βουλγαράκης Χρυσόστομος
11 Κοντογιώργης Δημήτριος
12 Κυριάκου Ιφιγένεια
13 Μπογδάνος Κων/νος

ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Δήμητσας Δημήτριος
2 Γκλάβας Γεώργιος
3 Ευαγγελινός Δημήτριος
4 Βαγιωνάς Αθανάσιος
5 Καπλάνης Θωμάς
6 Παρθενιώτης Νικόλαος

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 
δεν παραβρέθηκε κανείς.

Αριθμός θέματος:  12ο έκτακτο Αναμόρφωση προϋπολογισμού
Αριθμός Απόφασης : 158

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 
12ο έκτακτο θέμα, μετά και την συναίνεση του κ.  Δημάρχου για την συζήτηση του θέματος 
και την ομόφωνη έγκριση των μελών του Δ.Σ. για την κατεπείγουσα συζήτηση του θέματος 
έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Βορδό, ο οποίος έκανε αναλυτική αναφορά σε 
κάθε  τίτλο  με  το  αντίστοιχο  ποσό  των  αναμορφώσεων  και  έδωσε  διευκρινήσεις  για  την 
αναγκαιότητα των αναμορφώσεων αυτών.

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, και μετά από διαλογική συζήτηση
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Α.  Αναμορφώνει το προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2013 ως εξής:
       
1. Αυξάνει  τους παρακάτω  Κ.Α.Ε.  εσόδων :
α) 06.00.0331 με τίτλο Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου", με ποσό 2.000,00€,
β) 06.00.0412 με τίτλο Δικαίωμα ενταφιασμού", με ποσό 2.000,00€,
γ)  06.00.1325.001 με  τίτλο  Αντιμετώπιση θεομηνιών & έκτακτων φαινομένων",  με 
ποσό 10.600,00€,
δ)  06.00.2119.003  με  τίτλο  Δικαιώματα  από  τη  χρήση  οστεοφυλακίων",  με  ποσό 
5.000,00€,
ε) 06.00.1116 με τίτλο Λοιπά έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας (άρθρο 186 
N.3463/2006)", με ποσό 170.690,00€,

2)       Μεταφέρει πιστώσεις ποσού  από τους ΚΑΕ         
α) 02.25.7412.002, με τίτλο “ Σύνταξη μελέτης αντιπλημμυρικού Γ' Ζώνης Πολυγύρου 
(όπισθεν θεάτρου)”, με ποσό 30.000,00 €
β)  02.30.7412.010,  με  τίτλο  “  Μελέτη  έργου  "  Δημοτικός  Υπόγειος  Σταθμός 
Αυτοκινήτων στον Πολύγυρο"”, με ποσό 67.233,40 €,
γ)  02.30.7132.003,  με  τίτλο  “  Προμήθεια  δύο  οχημάτων  ΙΧ φορτηγών"”,  με  ποσό 
18.000,00 €,
δ)  02.30.7321.021,  με  τίτλο  “  Ασφαλτόστρωση  αγροτικής  οδού  Κελλί  -  Ορμύλιας 
Δήμου Πολυγύρου”, με ποσό 271.667,63 €,
ε)  02.30.7323.104,  με  τίτλο  “  Συντήρηση  ασφαλτοστρώσεων  οδικού  δικτύου 
παραλιακών και ορεινών περιοχών του Δήμου Πολυγύρου”, με ποσό 150.000,00 €,
ζ) 02.35.6262.001, με τίτλο “ Συντήρηση παιδικών χαρών Δ.Δ.”, με ποσό 215.000,00 €,
      στον ΚΑΕ 02.90.9111, ”Αποθεματικό”,

3)  Μεταφέρει   πιστώσεις  από  τον  ΚΑΕ  02.90.9111,”Αποθεματικό”,  στους 
παρακάτω ΚΑΕ: 
1) 02.30.7132.003,  με  τίτλο  “  Προμήθεια δύο μεταχειρισμένων ημιφορτηγών ”,  με 
ποσό 26.000,00€,
2)  02.35.7132.001,  με  τίτλο  “  Προμήθεια  δύο  μεταχειρισμένων  ημιφορτηγών”,  με 
ποσό 18.000,00 €,
3) 02.20.7323.007, με τίτλο “ Καθαρισμός περιαστικών δασών Πολυγύρου ”, με ποσό 
400,00€,
4) 02.30.7135.010, με τίτλο “ Προμήθεια ειδών πυροπροστασίας ”, με ποσό 5.000,00€,
5)  02.30.7411.016,  με  τίτλο  “Μελέτη  ΗΜ  τμήματος  κτιρίου  του  έργου  με  τίτλο 
«Αναστήλωση  οικίας  Κότσιανου  –  μετατροπή  σε  λαογραφικό  μουσείο  –  χώρο 
πολιτισμού (κτίριο διατηρητέο)», με ποσό 5.145,00€, 
6) 02.30.7411.017, με τίτλο “ Τεύχη δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Αναστήλωση 
οικίας  Κότσιανου –  μετατροπή σε λαογραφικό μουσείο  –  χώρο πολιτισμού (κτίριο 
διατηρητέο)» ”, με ποσό 845,00€
7)  02.30.7411.018,  με  τίτλο  “  Στατική  μελέτη  τμήματος  του  έργου  με  τίτλο 
«Αναστήλωση  οικίας  Κότσιανου  –  μετατροπή  σε  λαογραφικό  μουσείο  –  χώρο 
πολιτισμού (κτίριο διατηρητέο)»”, με ποσό 5.530,00€
8) 02.30.7411.020, με τίτλο “ ΣΑΥ  ΦΑΥ του έργου με τίτλο «Αναστήλωση οικίας 
Κότσιανου  –  μετατροπή  σε  λαογραφικό  μουσείο  –  χώρο  πολιτισμού  (κτίριο 
διατηρητέο)»”, με ποσό 347,00€
9) 02.30.7411.023,  με τίτλο “  Γεωτεχνική μελέτη θεμελίωσης  του έργου με τίτλο 
«Αναστήλωση  οικίας  Κότσιανου  –  μετατροπή  σε  λαογραφικό  μουσείο  –  χώρο 
πολιτισμού (κτίριο διατηρητέο)»”, με ποσό 4.450,00€
10) 02.30.7411.024, με τίτλο “ΣΑΥ ΦΑΥ του έργου με τίτλο «Βελτίωση κινητικότητας 
& ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος εντός οικισμού Γεροπλατάνου ”, με ποσό 362,00€
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11) 02.30.7411.025, με τίτλο “Τεύχη δημοπράτησης  του έργου με τίτλο «Βελτίωση 
κινητικότητας & ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος εντός οικισμού Γεροπλατάνου ”, με 
ποσό 174,00€
12)  02.30.7411.026,  με  τίτλο  “  Τοπογραφική  μελέτη  για  την  κατασκευή  αγωγού 
μεταφοράς νερού από Ε.Ε.Λ. και αρδευτικού δικτύου στην περιοχή Αγ. Νικολάου Τ.Κ. 
Ολύνθου», με ποσό 9.431,00€
13)  02.25.7412.006,  με  τίτλο  “  Υδραυλική   μελέτη  για  την  κατασκευή  αγωγού 
μεταφοράς νερού από Ε.Ε.Λ. και αρδευτικού δικτύου στην περιοχή Αγ. Νικολάου Τ.Κ. 
Ολύνθου ”, με ποσό 15.018,00 €
14)  02.30.7411.028,  με  τίτλο  “Τοπογραφική μελέτη  αγωγού μεταφοράς ακαθάρτων 
από τον οικισμό έως την Ε.Ε.Λ. Αγ. Προδρόμου”, με ποσό 1.720,00 €.
15) 02.25.7412.012, με τίτλο “ Υδραυλική μελέτη αγωγού μεταφοράς ακαθάρτων από 
τον οικισμό έως την Ε.Ε.Λ. Αγ. Προδρόμου ”, με ποσό 10.530,00 €.
16)  02.30.7411.027,  με  τίτλο  “  Τοπογραφική  αποτύπωση  περιβάλλοντος  χώρου 
Δημαρχείου Πολυγύρου”, με ποσό 1.350,00 €.
17)  02.30.7411.029,  με  τίτλο  “  Αποτύπωση  και  σχεδίαση  μηκοτομής  συνδετήριου 
δρόμου μεταξύ οικισμών Βατοπεδίου - Μεταμόρφωσης ”, με ποσό 4.335,00 €.
18)  02.30.7411.009,  με  τίτλο  “Τοπογραφική  μελέτη  για  το  έργο  «Αγροτική  οδός 
Γαλαρηνού προς Βασιλικά (έως όρια Ν. Χαλκιδικής)»  ”, με ποσό 3.690,00 €.
19)  02.30.7411.010,  με  τίτλο  “Μελέτη  οδοποιίας   για  το  έργο  «Αγροτική  οδός 
Γαλαρηνού προς Βασιλικά (έως όρια Ν. Χαλκιδικής)»”, με ποσό 10.000,00 €.
20) 02.30.7411.012, με τίτλο “Μ.Π.Ε.  για το έργο  «Αγροτική οδός Γαλαρηνού προς 
Βασιλικά (έως όρια Ν. Χαλκιδικής)», με ποσό 5.000,00 €,
21) 02.30.7411.013, με τίτλο “Τοπογραφική μελέτη για το έργο «Οδός Γαλάτιστας – 
Τρίγλιας» ”, με ποσό 3.690,00 €,
22) 02.30.7411.014, με τίτλο “ Μελέτη οδοποιίας  για το έργο «Οδός Γαλάτιστας – 
Τρίγλιας» ”, με ποσό 12.000,00 €,
23) 02.30.7411.015, με τίτλο “Μ.Π.Ε. για το έργο «Οδός Γαλάτιστας – Τρίγλιας»  ”, με 
ποσό 5.000,00 €,
24) 02.20.6672.005, με τίτλο “Προμήθεια λαμπτήρων»”, με ποσό 60.000,00 €,

   Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 158/2013

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ Μ Ε Λ Η

Υπογραφή              Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα

Πολύγυρος 29 -4-2013
Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΛΑΣ
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