
 

 

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο  

της 9/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 

Στον Πολύγυρο, σήμερα την εικοστή ένατη (29η) του μηνός Μαΐου του έτους 2015, ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική 

δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με 

αριθ. 9/25.5.2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Σιμώνη, η οποία επιδόθηκε 

στους δημοτικούς συμβούλους και τον κ. Δήμαρχο 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 προσκλήθηκε και 

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 Φυλαχτός Χρήστος 

2 Ζαβράκογλου Άγγελος 16 Παπούλιος Ιωάννης 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Λαφαζάνης Βασίλειος 

4 Βορδός Χρήστος 18 Τσινάς Αργύριος 

5 Ζούνη Στέλλα 19 Χριστιανού Αγγελική 

6 Βασιλάκης  Αθανάσιος 20 Ματθαίου Αθανάσιος 

7 Ματέας Γεώργιος 21 Ξάκης Ιωάννης 

8 Κυριάκου Ιφιγένεια 22   

9 Λιόντας  Γεώργιος 23   

10 Κοντογιώργης Δημήτριος 24   

11 Σιδέρης Νικόλαος 25   

12 Σαράντη Μαρία 26   

13 Λακρός Αλέξανδρος 27   

14 Δέας Παύλος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Δημητριάδης Χρήστος 

2 Κανταράς Αναστάσιος 

3 Καραφουλίδης  Αναστάσιος  

4 Γκλάβας Γεώργιος 

5 Πάνος Ιωακείμ 

6 Ζιούπου Άννα 

 

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 

παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου κ. Νικήτας Κατσιακιώρης, ο Πρόεδρος της Δ.Κ.  

Γαλάτιστας κ. Σειράς Εμμανουήλ και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Βάβδου κ. Κλαμούρης Νικόλαος . 

Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Φυλαχτός Χρήστος προσήλθε στο 24
ο
 θέμα της ημερήσιας 

διάταξης. 

 

Αριθμός θέματος: 18ο  6
η 

  Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 

2015 

Αριθμός Απόφασης :187  

 

    Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Σιμώνης, εισηγούμενος το 18ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Βορδό, ο οποίος τόνισε: «Σε κάθε 

Δημοτικό Συμβούλιο είναι θεσμός εδώ και πάρα πολλά χρόνια να αναμορφώνεται ο Προϋπολογισμός 

λόγω εκτάκτων αναγκών που δεν είχαν προβλεφτεί και βασικά αφορούν κωδικούς οι οποίοι δεν είχαν 

ΑΔΑ: 7ΓΨΓΩΞΜ-Φ9Γ



2 

2 

 

συμπεριληφθεί. Σε αυτό λοιπόν το Δημοτικό Συμβούλιο αναμορφώνουμε τον Προϋπολογισμό του έτους 

2015, μπαίνουμε στην 6
η
 αναμόρφωση, με την εισήγηση όπως υπάρχει μέσα στο φάκελο».  

Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου έδωσε τον λόγο στον δημοτικό σύμβουλο κ. Αργύριο 

Τσινά: «Εμείς δεν είχαμε ψηφίσει τον Προϋπολογισμό, δεν μπορούμε να το ψηφίσουμε κι αυτό, 

λευκό». 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά  

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση, και έπειτα από διαλογική συζήτηση,  

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     κατά  Πλειοψηφία 

 

Την 6
η
 Αναμόρφωση Προϋπολογισμού  Δήμου Πολυγύρου οικονομικού έτους 2015, όπως 

παρακάτω: 

Α. Με το υπ’αριθμ. 12973/23.07.2014 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων –

Διοικητικό Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών ΕΥΕ ΠΑΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, εντάχθηκε 

το έργο με τίτλο «Βελτίωση-εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου 

Πολυγύρου» στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ) μέτρο 41,  

Υπομέτρο L321 «Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό» Δράση L321-2 

«Χώροι άσκησης πολιτιστικών , αθλητικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, καθώς 

και δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, όπως Κέντρα Φροντίδας Παιδιών 

Προσχολικής Ηλικίας, δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία κ.λ.π.», και επιχορηγήθηκε με το ποσό των 

363.892,44€ για το οποίο δεν προβλέφθηκε  σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 

2015 τόσο στο σκέλος των εσόδων όσο και στο σκέλος των εξόδων, οπότε θα πρέπει το Δ.Σ. με 

απόφασή του να τον τροποποιήσει ανάλογα: 

Στο σκέλος των εσόδων και στον Κ.Α. 06.00.1322.020 «Βελτίωση-εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων 

Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Πολυγύρου» στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της 

Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ) μέτρο 41,  Υπομέτρο L321 «Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και 

τον αγροτικό πληθυσμό» Δράση L321-2 εγγράφει πίστωση ποσού 363.892,44€ την οποία μεταφέρει 

μέσω του Αποθεματικού στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.15.7321.015 «Βελτίωση-

εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Πολυγύρου» στο Πρόγραμμα 

Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ) μέτρο 41,  Υπομέτρο L321 «Βασικές 

υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό» Δράση L321-2, την οποία και ψηφίζει για 

να διατεθεί για τον παραπάνω σκοπό. 

Β. Επειδή προέκυψε ανάγκη για την εκτέλεση της εργασίας «Εκκενώσεις βόθρων» και δεν 

προβλέφθηκε πίστωση στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους θα πρέπει το Δ.Σ. με απόφασή του να 

τον τροποποιήσει ανάλογα. Στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.25.6276 Δαπάνες εκκένωσης 

βόθρων εγγράφει πίστωση ποσού 1.771,20€ την οποία μεταφέρει ισόποσα από το Αποθεματικό.  

Γ. Επειδή προέκυψε ανάγκη για την εκπόνηση της μελέτης «Συλλογή αυξητικών στοιχείων 

υπολογισμού ξυλώδους όγκου Κοινοτικού δάσους Βάβδου» και δεν προβλέφθηκε πίστωση στον 

προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους θα πρέπει το Δ.Σ. με απόφασή του να τον τροποποιήσει ανάλογα. 

Στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.30.7413.030 Συλλογή αυξητικών στοιχείων υπολογισμού 

ξυλώδους όγκου Κοινοτικού δάσους Βάβδου εγγράφει πίστωση ποσού 6.150,00€ την οποία μεταφέρει 

ισόποσα από το Αποθεματικό. 

Δ. Επειδή προέκυψε ανάγκη για την εκπόνηση της μελέτης «Συλλογή αυξητικών στοιχείων 

υπολογισμού ξυλώδους όγκου Κοινοτικού δάσους Δουμπιών» και δεν προβλέφθηκε πίστωση στον 

προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους θα πρέπει το Δ.Σ. με απόφασή του να τον τροποποιήσει ανάλογα. 

Στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.30.7413.031 Συλλογή αυξητικών στοιχείων υπολογισμού 

ξυλώδους όγκου Κοινοτικού δάσους Δουμπιών εγγράφει πίστωση ποσού 5.535,00€ την οποία 

μεταφέρει ισόποσα από το Αποθεματικό. 

Ε. Επειδή προέκυψε ανάγκη για την εκτέλεση της εργασίας «Καθαρισμός ρεμάτων στις θέσεις «σμίξη» 

και «κρύο νερό» της Τοπικής Κοινότητας Κρήμνης» και δεν προβλέφθηκε πίστωση στον 

προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους θα πρέπει το Δ.Σ. με απόφασή του να τον τροποποιήσει ανάλογα. 

Στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.30.6262.032 Καθαρισμός ρεμάτων στις θέσεις «σμίξη» και 

«κρύο νερό» της Τοπικής Κοινότητας Κρήμνης εγγράφει πίστωση ποσού 7.000,00€ την οποία 

μεταφέρει ισόποσα από το Αποθεματικό. 

ΣΤ. Επειδή προέκυψε ανάγκη για την εκπόνηση της ειδικής αρχιτεκτονικής μελέτης με τίτλο 

«Ανάπλαση κεντρικής οδού και πλατείας Ταξιάρχη του Δήμου Πολυγύρου» και δεν προβλέφθηκε 
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πίστωση στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους θα πρέπει το Δ.Σ. με απόφασή του να τον 

τροποποιήσει ανάλογα. Στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.30.7412.037 Ειδική αρχιτεκτονική 

μελέτη με τίτλο «Ανάπλαση κεντρικής οδού και πλατείας Ταξιάρχη του Δήμου Πολυγύρου» εγγράφει 

πίστωση ποσού 5.332,54€ την οποία μεταφέρει ισόποσα από το Αποθεματικό. 

Z. Επειδή προέκυψε ανάγκη για την εκπόνηση των παρακάτω μελετών για τις οποίες δεν προβλέφθηκε 

πίστωση στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους, θα πρέπει το Δ.Σ. με απόφασή του  να τον 

τροποποιήσει ανάλογα: α) στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.30.7411.076 ΣΑΥ ΦΑΥ του έργου 

με τίτλο «Ανάπλαση κεντρικής οδού Τ.Κ. Αγίου Προδρόμου του Δήμου Πολυγύρου» εγγράφει πίστωση 

ποσού 178,68€ την οποία μεταφέρει ισόποσα από το Αποθεματικό, β) στο σκέλος των εξόδων και στον 

Κ.Α. 02.30.7411.077 Τεύχη δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Ανάπλαση κεντρικής οδού Τ.Κ. Αγίου 

Προδρόμου του Δήμου Πολυγύρου» εγγράφει πίστωση ποσού 361,67€ την οποία μεταφέρει ισόποσα 

από το Αποθεματικό, γ) στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.30.7411.078 ΣΑΥ ΦΑΥ του έργου με 

τίτλο «Ανάπλαση της παραλιακής και κεντρικής οδού Τ.Κ. Μεταμόρφωσης του Δήμου Πολυγύρου» 

εγγράφει πίστωση ποσού 178,68€ την οποία μεταφέρει ισόποσα από το Αποθεματικό, δ) στο σκέλος 

των εξόδων και στον Κ.Α. 02.30.7411.079 Τεύχη δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Ανάπλαση της 

παραλιακής και κεντρικής οδού Τ.Κ. Μεταμόρφωσης του Δήμου Πολυγύρου» εγγράφει πίστωση ποσού 

361,67€ την οποία μεταφέρει ισόποσα από το Αποθεματικό, ε) στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 

02.30.7411.080 ΣΑΥ ΦΑΥ του έργου με τίτλο «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Δ.Κ. Γαλάτιστας του 

Δήμου Πολυγύρου» εγγράφει πίστωση ποσού 178,68€ την οποία μεταφέρει ισόποσα από το 

Αποθεματικό, στ) στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.30.7411.081 Τεύχη δημοπράτησης του 

έργου με τίτλο «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Δ.Κ. Γαλάτιστας του Δήμου Πολυγύρου» εγγράφει 

πίστωση ποσού 361,67€ την οποία μεταφέρει ισόποσα από το Αποθεματικό, ζ) στο σκέλος των εξόδων 

και στον Κ.Α. 02.30.7411.082 ΣΑΥ ΦΑΥ του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου του 

Δημοτικού Θεάτρου Πολυγύρου» εγγράφει πίστωση ποσού 178,68€ την οποία μεταφέρει ισόποσα από 

το Αποθεματικό, η) στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.30.7411.083 Τεύχη δημοπράτησης του 

έργου με τίτλο «Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου του Δημοτικού Θεάτρου Πολυγύρου» εγγράφει 

πίστωση ποσού 361,67€ την οποία μεταφέρει ισόποσα από το Αποθεματικό, θ) στο σκέλος των εξόδων 

και στον Κ.Α. 02.30.7411.084 ΣΑΥ ΦΑΥ του έργου με τίτλο «Ανάπλαση τμήματος παραδοσιακού ιστού 

οικισμού Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου» εγγράφει πίστωση ποσού 173,44€ την οποία μεταφέρει 

ισόποσα από το Αποθεματικό, ι) στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.30.7411.085 Τεύχη 

δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Ανάπλαση τμήματος παραδοσιακού ιστού οικισμού Ορμύλιας του 

Δήμου Πολυγύρου» εγγράφει πίστωση ποσού 346,83€ την οποία μεταφέρει ισόποσα από το 

Αποθεματικό, κ) στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.30.7411.086 ΣΑΥ ΦΑΥ του έργου με τίτλο 

«Ανάπλαση τμήματος παραδοσιακού ιστού οικισμού Ταξιάρχη του Δήμου Πολυγύρου» εγγράφει 

πίστωση ποσού 173,44€ την οποία μεταφέρει ισόποσα από το Αποθεματικό και λ) στο σκέλος των 

εξόδων και στον Κ.Α. 02.30.7411.087 Τεύχη δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Ανάπλαση τμήματος 

παραδοσιακού ιστού οικισμού Ταξιάρχη του Δήμου Πολυγύρου» εγγράφει πίστωση ποσού 346,83€ την 

οποία μεταφέρει ισόποσα από το Αποθεματικό, μ) στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 

02.30.7411.025 Τεύχη δημοπράτησης  του έργου με τίτλο "Βελτίωση κινητικότητας & ανάδειξη 

φυσικού περιβάλλοντος εντός οικισμού Γεροπλατάνου αυξάνει την πίστωση με το ποσό των  182,62€ 

την οποία μεταφέρει ισόποσα από το Αποθεματικό. 

H. Επειδή η πρόβλεψη που έγινε στον προϋπολογισμό για την εκπόνηση μελετών του κλειστού 

γυμναστηρίου Γαλάτιστας δεν ήταν σωστή, θα πρέπει  το Δ.Σ. με απόφασή του να τον τροποποιήσει 

ανάλογα όπως παρακάτω: α) στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.15.7411.032 «Σύνταξη τευχών 

δημοπράτησης κλειστού γυμναστηρίου Γαλάτιστας» αυξάνει την πίστωση με το ποσό των 961,80€ την 

οποία μεταφέρει ισόποσα από το Αποθεματικό, β) στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 

02.15.7411.033 «Έλεγχος και επικαιροποίηση στατικής μελέτης κλειστού γυμναστηρίου Γαλάτιστας» 

μειώνει την πίστωση με το ποσό των 584,00€ την οποία μεταφέρει ισόποσα στο Αποθεματικό και γ) στο 

σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.15.7411.034 «Στατική μελέτη διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου 

κλειστού γυμναστηρίου Γαλάτιστας» μειώνει την πίστωση με το ποσό των 553,00€ την οποία 

μεταφέρει ισόποσα στο Αποθεματικό.  

Θ. Επειδή προέκυψε ανάγκη για την εκτέλεση της εργασίας «Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης στη 

θέση «Ντελάδικα» Παλαιόχωρας» και δεν προβλέφθηκε πίστωση στον προϋπολογισμό του τρέχοντος 

έτους θα πρέπει το Δ.Σ. με απόφασή του να τον τροποποιήσει ανάλογα. Στο σκέλος των εξόδων και 

στον Κ.Α. 02.30.7322.039 Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης στη θέση «Ντελάδικα» Παλαιόχωρας 

εγγράφει πίστωση ποσού 7.200,00€ την οποία μεταφέρει ισόποσα από το Αποθεματικό. 

Ι. Επειδή προέκυψε ανάγκη για την εκτέλεση της εργασίας «Απεγκλωβισμός (ξεφρακάρισμα) 

υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος με υδρογεωτρύπανο» και δεν προβλέφθηκε πίστωση στον 

προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους θα πρέπει το Δ.Σ. με απόφασή του να τον τροποποιήσει ανάλογα. 
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Στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.25.6262.008 Απεγκλωβισμός (ξεφρακάρισμα) υποβρυχίου 

αντλητικού συγκροτήματος με υδρογεωτρύπανο εγγράφει πίστωση ποσού 3.650,00€ την οποία 

μεταφέρει ισόποσα από το Αποθεματικό. 

Κ. Επειδή προέκυψε ανάγκη για την εκτέλεση της εργασίας «Καθαρισμός (Air Lift) και δοκιμαστική 

άντληση της γεώτρησης στη θέση «Θεολόγη Λάκκα» της Δ.Κ. Γαλάτιστας» και δεν προβλέφθηκε 

πίστωση στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους θα πρέπει το Δ.Σ. με απόφασή του να τον 

τροποποιήσει ανάλογα. Στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.25.6262.009 Καθαρισμός (Air Lift) 

και δοκιμαστική άντληση της γεώτρησης στη θέση «Θεολόγη Λάκκα» της Δ.Κ. Γαλάτιστας εγγράφει 

πίστωση ποσού 3.550,00€ την οποία μεταφέρει ισόποσα από το Αποθεματικό. 

Λ. Επειδή η πίστωση που προβλέφθηκε στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους για την προμήθεια 

υλικών ύδρευσης άρδευσης Δ.Ε. Πολυγύρου δεν επαρκεί θα πρέπει το Δ.Σ. με απόφασή του να τον 

τροποποιήσει ανάλογα. Στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.25.7135.013 Προμήθεια υλικών 

ύδρευσης άρδευσης Δ.Ε. Πολυγύρου αυξάνει την πίστωση με το ποσό των 58.800,00€ την οποία 

μεταφέρει ισόποσα από το Αποθεματικό. 

Μ. Επειδή προέκυψε ανάγκη για την εκπόνηση των παρακάτω μελετών για τις οποίες δεν προβλέφθηκε 

πίστωση στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους, θα πρέπει το Δ.Σ. με απόφασή του  να τον 

τροποποιήσει ανάλογα: α) Στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.30.7411.088 Μελέτη οδοποιϊας για 

το έργο «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Δουμπιά-Καλαμωτό» εγγράφει πίστωση ποσού 4.943,37€, 

την οποία μεταφέρει ισόποσα από το Αποθεματικό, β)  Στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 

02.30.7411.089 Τοπογραφική μελέτη για το έργο «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Δουμπιά-

Καλαμωτό» εγγράφει πίστωση ποσού 4.412,98€, την οποία μεταφέρει ισόποσα από το Αποθεματικό, γ) 

Στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.30.7411.090 Μελέτη ειδικής οικολογικής αξιολόγησης 

ασφαλτόστρωσης υφιστάμενης αγροτικής οδού Δουμπιά-Καλαμωτό εγγράφει πίστωση ποσού 

2.738,72€, την οποία μεταφέρει ισόποσα από το Αποθεματικό, δ) Στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 

02.30.7411.091 Τοπογραφική αποτύπωση και σχεδίαση διατομών κατά μήκος του δρόμου προς Αρναία 

εντός του οικισμού Αγίου Προδρόμου εγγράφει πίστωση ποσού 4.422,69€, την οποία μεταφέρει 

ισόποσα από το Αποθεματικό, ε) Στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.30.7411.092 Τοπογραφική 

εργασία αποτύπωσης εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Δημοτικών Κοινοτήτων Γαλάτιστας και 

Ορμύλιας εγγράφει πίστωση ποσού 2.000,00€, την οποία μεταφέρει ισόποσα από το Αποθεματικό, στ) 

Στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.30.7411.093 Στατική μελέτη για το έργο «Κατασκευή 

γέφυρας στη θέση ΓΚΡΕΝΤΙΣΙ Ορμύλιας-Βραστάμων εγγράφει πίστωση ποσού 5.333,67€, την οποία 

μεταφέρει ισόποσα από το Αποθεματικό, ζ) Στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.30.7411.094 

Υδραυλική μελέτη για το έργο «Κατασκευή τεχνικών γεφύρωσης ρεμάτων οδικού δικτύου Ταξιάρχη» 

εγγράφει πίστωση ποσού 2.661,24€, την οποία μεταφέρει ισόποσα από το Αποθεματικό, η) Στο σκέλος 

των εξόδων και στον Κ.Α. 02.30.7411.095 Τοπογραφική μελέτη για το έργο «Κατασκευή τεχνικών 

γεφύρωσης ρεμάτων οδικού δικτύου Ταξιάρχη» εγγράφει πίστωση ποσού 2.489,12€, την οποία 

μεταφέρει ισόποσα από το Αποθεματικό, θ) Στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.30.7411.096 

Τοπογραφική αποτύπωση για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση-Αναβάθμιση τοπικής οδού 

οικισμού-παραλίας Καλυβών» εγγράφει πίστωση ποσού 3.800,00€, την οποία μεταφέρει ισόποσα από 

το Αποθεματικό, ι) Στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.30.7412.025 Αρχιτεκτονική μελέτη 

ολοκληρωμένης αστικής ανάπλασης οικισμού Ορμύλιας Δήμου Πολυγύρου εγγράφει πίστωση ποσού 

4.619,12€, την οποία μεταφέρει ισόποσα από το Αποθεματικό. 

Ν. Επειδή προέκυψε ανάγκη για την προμήθεια λοιπού εξοπλισμού για το Δημοτικό θέατρο και δεν 

προβλέφθηκε πίστωση στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους θα πρέπει το Δ.Σ. με απόφασή του να 

τον τροποποιήσει ανάλογα. Στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.15.7135.008 Προμήθεια λοιπού 

εξοπλισμού για το Δημοτικό θέατρο εγγράφει πίστωση ποσού 5.000,00€ την οποία μεταφέρει ισόποσα 

από το Αποθεματικό. 

Ξ. Επειδή προέκυψε ανάγκη για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων Τ.Κ. Ταξιάρχη  και δεν 

προβλέφθηκε πίστωση στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους θα πρέπει το Δ.Σ. με απόφασή του να 

τον τροποποιήσει ανάλογα. Στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.20.7135.011 Προμήθεια 

φωτιστικών σωμάτων Τ.Κ. Ταξιάρχη εγγράφει πίστωση ποσού 12.300,00€ την οποία μεταφέρει 

ισόποσα από το Αποθεματικό. 

Ο. Επειδή η πρόβλεψη που έγινε στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους δεν επαρκεί για τις 

παρακάτω δαπάνες θα πρέπει το Δ.Σ. με απόφασή του να τον τροποποιήσει ανάλογα. α) στο σκέλος των 

εξόδων και στον Κ.Α. 02.25.6233.003 Μίσθωση ιδιωτικών γεωτρήσεων για κάλυψη υδρευτικών 

αναγκών παραλιακής ζώνης Δ.Ε. Πολυγύρου αυξάνει την πίστωση με το ποσό των 12.300,00€ την 
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οποία μεταφέρει ισόποσα από το Αποθεματικό, β) στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 

02.20.7322.002 Φ.Ο.Π Πολυγύρου αυξάνει την πίστωση με το ποσό των 7.000,00€ την οποία μεταφέρει 

ισόποσα από το Αποθεματικό, γ) στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.20.7322.004 Μετατόπιση 

δικτύων ΔΕΗ αυξάνει την πίστωση με το ποσό των 5.000,00€ την οποία μεταφέρει ισόποσα από το 

Αποθεματικό. 

Π. Επειδή προέκυψε η ανάγκη για την σύναψη προγραμματικής σύμβασης για την καταπολέμηση 

κουνουπιών και δεν προβλέφθηκε πίστωση στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους θα πρέπει το Δ.Σ. 

να τον τροποποιήσει ανάλογα. Στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.00.6736.001 Προγραμματική 

σύμβαση για την καταπολέμηση κουνουπιών εγγράφει πίστωση ποσού 30.000,00€, την οποία μεταφέρει 

ισόποσα από το Αποθεματικό. 

Ρ. Επειδή προέκυψε η ανάγκη για την επισκευή ιατρείου της Τ.Κ. Ολύνθου και δεν προβλέφθηκε 

πίστωση στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους θα πρέπει το Δ.Σ. να τον τροποποιήσει ανάλογα. Στο 

σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.30.7311.010 Επισκευή ιατρείου Τ.Κ. Ολύνθου εγγράφει πίστωση 

ποσού 7.200,00€, την οποία μεταφέρει ισόποσα από το Αποθεματικό. 

Σ. Επειδή προέκυψε η ανάγκη για την επισκευή κοινοτικού καταστήματος Τ.Κ. Ολύνθου και δεν 

προβλέφθηκε πίστωση στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους θα πρέπει το Δ.Σ. να τον τροποποιήσει 

ανάλογα. Στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.30.7311.011 Επισκευή κοινοτικού καταστήματος 

Τ.Κ. Ολύνθου εγγράφει πίστωση ποσού 7.200,00€, την οποία μεταφέρει ισόποσα από το Αποθεματικό. 

Τ. Επειδή προέκυψε η ανάγκη για την εκτέλεση της εργασίας «Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιϊας 

Δ.Ε. Πολυγύρου» και δεν προβλέφθηκε πίστωση στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους θα πρέπει 

το Δ.Σ. να τον τροποποιήσει ανάλογα. Στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.30.6262.022 

Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιϊας Δ.Ε. Πολυγύρου εγγράφει πίστωση ποσού 24.600,00€, την οποία 

μεταφέρει ισόποσα από το Αποθεματικό. 

Υ. Επειδή προέκυψε η ανάγκη για την εκτέλεση της εργασίας «Διαμόρφωση με σιδεροκατασκευές 10 

χώρων άσκησης αδέσποτων στο δημοτικό κυνοκομείο» και δεν προβλέφθηκε πίστωση στον 

προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους θα πρέπει το Δ.Σ. να τον τροποποιήσει ανάλογα. Στο σκέλος των 

εξόδων και στον Κ.Α. 02.15.7321.003 Διαμόρφωση με σιδεροκατασκευές 10 χώρων άσκησης 

αδέσποτων στο δημοτικό κυνοκομείο εγγράφει πίστωση ποσού 2.500,00€, την οποία μεταφέρει 

ισόποσα από το Αποθεματικό. 

Φ. Επειδή προέκυψε η ανάγκη για την εκτέλεση της εργασίας «Εγκατάσταση ηλεκτρομηχανικών 

κολώνων» και δεν προβλέφθηκε πίστωση στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους θα πρέπει το Δ.Σ. 

να τον τροποποιήσει ανάλογα. Στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.30.6262.002 Εργασία 

εγκατάστασης ηλεκτρομηχανικών κολώνων εγγράφει πίστωση ποσού 6.000,00€, την οποία μεταφέρει 

ισόποσα από το Αποθεματικό. 

Χ. Επειδή προέκυψε η ανάγκη για την εκτέλεση της εργασίας «Έλεγχος και πιστοποίηση παιδικών 

χαρών του Δήμου Πολυγύρου» και δεν προβλέφθηκε πίστωση στον προϋπολογισμό του τρέχοντος 

έτους θα πρέπει το Δ.Σ. να τον τροποποιήσει ανάλογα. Στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 

02.35.7413.003 Έλεγχος και πιστοποίηση παιδικών χαρών του Δήμου Πολυγύρου εγγράφει πίστωση 

ποσού 3.800,00€, την οποία μεταφέρει ισόποσα από το Αποθεματικό. 

Ψ. Στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος «LIFE» και με την υπ’αριθμ. 94/2015 απόφαση του Δ.Σ. 

έγινε εγγραφή στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους ως παρακάτω: α) στον Κ.Α. 02.10.6041 

Αποδοχές προσωπικού ορισμένου χρόνου ποσό 30.000,00€ και β) στον Κ.Α. 02.10.6054.007 

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου ποσό 16.599,00€, από τους οποίους δεσμεύτηκε 

και εξοφλήθηκε πίστωση 4.652,00€ και 1.142,54€ αντίστοιχα. Επειδή στα πλαίσια του ανωτέρω 

προγράμματος δεν θα ξαναπροσληφθεί κάποιος υπάλληλος ορισμένου χρόνου κατά το τρέχον έτος και 

προέκυψε η ανάγκη της ανάθεσης εργασίας σε εξωτερικό συνεργάτη, θα πρέπει αυτές οι πιστώσεις να 

μεταφερθούν στον αντίστοιχο κωδικό, με ανάλογη τροποποίηση προϋπολογισμού . Στο σκέλος των 

εξόδων και στον Κ.Α. 02.10.6117.004 Αμοιβή δασολόγου-περιβαλλοντολόγου στα πλαίσια του 

προγράμματος “LIFE RECLAIM” εγγράφει πίστωση ποσού 40.804,46€ που μεταφέρει ισόποσα μέσω 

του Αποθεματικού από τον Κ.Α. 02.10.6041 Αποδοχές προσωπικού ορισμένου χρόνο κατά το ποσό των 

30.000,00€ και από τον Κ.Α. 02.10.6054.007 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου 

κατά το ποσό των 16.599,00€. 

Ω. Επειδή προέκυψε η ανάγκη για την εκτέλεση των παρακάτω ηλεκτρολογικών εργασιών και δεν 

προβλέφθηκε πίστωση στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους θα πρέπει το Δ.Σ. να τον τροποποιήσει 

ανάλογα: α) Στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.20.7322.009 Αντικατάσταση ηλεκτρολογικών 

εγκαταστάσεων Κοινοτικού καταστήματος Τ.Κ. Ολύνθου εγγράφει πίστωση ποσού 3.075,00€, την 

οποία μεταφέρει ισόποσα από το Αποθεματικό, β) Στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 

02.20.7322.010 Φωτισμός συντριβανιού πλατείας Τ.Κ. Ριζών εγγράφει πίστωση ποσού 492,00€, την 

οποία μεταφέρει ισόποσα από το Αποθεματικό και γ) Στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 
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02.20.7322.011 Φωτισμός ασφαλείας Δημοτικού Θεάτρου Πολυγύρου εγγράφει πίστωση 2.706,00€, την 

οποία μεταφέρει ισόποσα από το Αποθεματικό. 

Από τα παραπάνω θα προκληθεί δαπάνη 268.788,26€ τα οποία θα διατεθούν κατά το ποσό των 

684,00€ από τον Κ.Α. 02.90.9111 Αποθεματικό και κατά το ποσό των 268.104,26€ από την μείωση α) 

του Κ.Α. 02.20.7412.022 Μελέτη περιβαλλοντικής αδειοδότησης για το έργο "Χώρος υποδοχής 

κινητών μονάδων για την προσωρινή αποθήκευση και επεξεργασία μη επικινδύνων ΑΕΚΚ και 

ογκωδών αποβλήτων του Δήμου Πολυγύρου Π.Ε. Χαλκιδικής" κατά το ποσό των 8.856,00€ , β) του 

Κ.Α.02.30.7411.033 Αρχιτεκτονική μελέτη για την προσθήκη 3 αιθουσών στις Καλύβες κατά το ποσό 

των 8.597,70€, γ) του Κ.Α. 02.30.7326.022 Αντιπυρική προστασία περιαστικού δάσους οικισμού 

Μεταμόρφωσης κατά το ποσό των 18.365,00€, δ) του Κ.Α. 02.30.7326.023 Αντιπυρική προστασία 

περιαστικού δάσους οικισμού Ψακούδια Ορμύλιας κατά το ποσό των 13.355,00€, ε) του Κ.Α. 

02.10.6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις κατά το ποσό των 11.994,43€, στ) του Κ.Α. 

02.15.6162.002 Εργασία απολυμάνσεων σχολικών κτιρίων και ποιμνιοστασίων Δήμου Πολυγύρου κατά 

το ποσό των 24.600,00€, ζ) του Κ.Α. 02.25.7135.017 Προμήθεια συστήματος συντριβανιού στη Δ.Κ. 

Ορμύλιας κατά το ποσό των 33.456,00€, η) του Κ.Α. 02.35.7322.013 Βελτίωση και ανάπλαση 

κοινόχρηστων χώρων οικισμού Ορμύλιας κατά το ποσό των 40.000,00€, θ) του Κ.Α. 02.30.7132.002 

Προμήθεια μεταχειρισμένου οδοστρωτήρα κατά το ποσό των 8.000,00€, ι) του Κ.Α. 02.30.7321.005 

Αποκατάσταση της οδού Πλάτωνος στον Πολύγυρο κατά το ποσό των 6.925,00€, κ) του Κ.Α. 

02.30.7321.012 Ανάπλαση Δημοτικών οδών στην περιοχή Δημαρχείου οικισμού Ορμύλιας κατά το 

ποσό των 9.958,88€,  λ) του Κ.Α. 02.30.7323.014 Ασφαλτοστρώσεις οικιστικού συνόλου Πολυγύρου 

κατά το ποσό των 74.000,00€, και μ) του Κ.Α. 02.35.6671 Ανταλλακτικά για χορτοκοπτικά και άλλα 

μηχανήματα κατά το ποσό των 10.00,00€. Οι παραπάνω πιστώσεις δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν 

κατά το τρέχον έτος. 

  

Το Αποθεματικό μετά τις παραπάνω αναμορφώσεις θα διαμορφωθεί ως εξής: 

Αποθεματικό μετά την 5
η
 αναμόρφωση:    684,00€ 

6
η
 Αναμόρφωση         :                          -684,00€ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ:  0,00€ το οποίο δεν υπερβαίνει το 5% των 

τακτικών εσόδων. 

 

Επί της απόφασης, μειοψήφησαν οι πέντε (5) παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι της 

μείζονος μειοψηφίας (κ.κ. Παπούλιος Ιωάννης, Λαφαζάνης Βασίλειος, Τσινάς Αργύριος, 

Ματθαίου Αθανάσιος, Ξάκης Ιωάννης), για τον λόγο που αναφέρεται στην εισήγηση. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 187/2015 

 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                      Τ Α  Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή              Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 29-7-2015 

Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΣΙΜΩΝΗΣ 
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