
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 της 6/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

  Στον Πολύγυρο, σήμερα εικοστή ογδόη (28η) του μηνός Απριλίου του έτους 2017, 
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. 6/24.4.2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ. κ. Μαρία 
Σαράντη, 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 15 Αναστάσιος Αναστάσιος 
2 Λακρός Αλέξανδρος 16 Παπούλιος Παπούλιος 
3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Λαφαζάνης Βασίλειος 
4 Βορδός Χρήστος 18 Τσινάς Αργύριος 
5 Ζούνη Στέλλα 19 Ματθαίου Αθανάσιος 
6 Κοντογιώργης Δημήτριος 20 Χριστιανού Αγγελική 
7 Ματέας Γεώργιος 21   
8 Σαράντη Μαρία 22   
9 Δημητριάδης Χρήστος 23   
10 Ζαβράκογλου Άγγελος 24   
11 Κυριάκου Ιφιγένεια 25   
12 Λιόντας  Γεώργιος 26   
13 Σιδέρης Νικόλαος    
14 Κανταράς Κανταράς    

 
ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1 Καραφουλίδης  Αναστάσιος  
2 Φυλαχτός Χρήστος 
3 Βασιλάκης  Αθανάσιος 
4 Δέας Παύλος 
5 Γκλάβας  Γεώργιος 
6 Ξάκης Ιωάννης 
7 Ζιούπου  Άννα 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Ψαθά Κωνσταντία, για την 
τήρηση των πρακτικών.  

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και 
παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ορμύλιας κ. Αναστάσιος Σαραφίδης,  ο Πρόεδρος της 
Τ.Κ. Ολύνθου κ. Νικόλαος Αυγέρης, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Βάβδου κ. Νικόλαος 
Κλαμούρης και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Μεταμόρφωσης κ. Ιωάννης Καγιακεϊσίδης 

 
Αριθμός θέματος : 7ο 

έκτακτο
  

Λήψη απόφασης για την 5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 
και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου 
Πολυγύρου οικονομικού έτους 2017 

Αριθμός Απόφασης : 124  
 
 
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρία Σαράντη, εισηγούμενη το 7ο θέμα 

εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα, μετά και την συναίνεση του κ. Δημάρχου για την συζήτηση 
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του θέματος και την ομόφωνη έγκριση των μελών του Δ.Σ. για την κατεπείγουσα συζήτηση του 
θέματος και ανέφερε τα εξής: «Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 13260/25-04-2017 απόφαση του 
υπουργείου εσωτερικών ο Δήμος Πολυγύρου επιχορηγήθηκε για την εξόφληση ληξιπροθέσμων 
υποχρεώσεων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής με το ποσό του 1.832.775,10 
€. 

Α/Α 

ΚΩΔ. 

ΤΠΔ ΟΤΑ ΝΟΜΟΣ 

ΠΟΣΟ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

9 56410 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1.832.775,10 

  
Σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου που περιλαμβάνονται στην ανωτέρω απόφαση, το 
ποσό της επιχορήγησης εγγράφεται με αναμόρφωση στον προϋπολογισμό εσόδων οικονομικού 
έτους 2017 σε ανεπτυγμένη μορφή του Κ.Α. 1219 «Λοιπές επιχορηγήσεις». 
Προτείνουμε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού ως προς το σκέλος των εσόδων μέσω 
εγγραφής στο αποθεματικό στον Κ.Α. εσόδων 06.00.1219.001 με τίτλο «Επιχορήγηση από το 
Υπουργείο Εσωτερικών για την εξόφληση υποχρεώσεων από δικαστικές αποφάσεις και 
διαταγές πληρωμής», ποσό 1.832.775,10 και ως προς το σκέλος των εξόδων σε ανεπτυγμένη 
μορφή του Κ.Α. 83 «Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.). Αναλυτικά Κ.Α. 
02.00.8311 με τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» ποσό 72.152,92, Κ.Α. 02.00.8313 με 
τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων» ποσό 974.235,56 και ΚΑ. 02.00.8116 με 
τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» ποσό 786.386,62. 
 Επίσης θα πρέπει να προβούμε σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού εξόδων όσων 
αφορά κωδικούς προνοιακών επιδομάτων, για τους οποίους δεν επαρκεί η πίστωση για την 
καταβολή στους δικαιούχους. Προτείνουμε την μείωση ποσού 475,69 από τον Κ.Α. εξόδων 
02.00.6741.004 με τίτλο «Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης» και την μεταφορά μέσω 
του αποθεματικού στον Κ.Α. 02.00.6741.012 με τίτλο «Επίδομα απροστάτευτων παιδιών». 
 Προέκυψαν κάποιες καινούριες δαπάνες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον αρχικό 
προϋπολογισμό έτους 2017 του Δήμου. Αναλυτικά: 
 Α. Προέκυψε η ανάγκη για την ενίσχυση των πιστώσεων του Κ.Α. εξόδου των 
επεκτάσεων του δικτύου ΦΟΠ του Δήμου. Αναλυτικά στον Κ.Α. 02.00.7322.002 με τίτλο 
«Επέκταση δικτύου ΦΟΠ Πολυγύρου» ποσό 20.000,00. 
 Β. Προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες στέγασης των υπηρεσιών ο Δήμος θα προβεί 
στην αγορά ενός ακινήτου. Προτείνεται η αναμόρφωση και δημιουργία του Κ.Α. 
02.10.7122.001 με τίτλο «Αγορά οικίας Κοσμέτη» ποσό 60.000,00. 

Γ. Προκειμένου να εξυπηρετηθεί τεχνικά και χωροταξικά η τοποθέτηση των 
εγκαταστάσεων του βιολογικού σταθμού Μεταμόρφωσης θα πρέπει να προχωρήσουμε στην 
αγορά ενός οικοπέδου. Προτείνεται η αναμόρφωση και δημιουργία του Κ.Α. 02.20.7112.001 
με τίτλο «Αγορά ακινήτου για την εγκατάσταση του Βιολογικού σταθμού Μεταμόρφωσης» 
ποσό 7.500,00. 
 Δ. Προκειμένου να ξεκινήσει η ανάθεση του έργου, θα πρέπει να προχωρήσουμε στην 
ενίσχυση του Κ.Α. 02.25.7326.002 με τίτλο «Κατασκευή εξωτερικού υδραγωγείου ύδρευσης 
από νέα γεώτρηση στον ταμιευτήρα της Τ.Κ. Γαλαρινού» ποσό 17.600,00. 
 Ε. Επειδή προέκυψαν έκτακτες βλάβες σε οχήματα και μηχανήματα έργου του Δήμου, 
θα χρειαστεί να ενισχύσουμε τους αντίστοιχους κωδικούς. Αναλυτικά από τον Κ.Α. 
02.20.6263.001 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων-Υπηρ. Καθαριότητας-
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(Έκτακτα γεγονότα)» μειώνουμε το διαθέσιμο ποσό κατά 9.000,00 και μέσω του αποθεματικού 
ενισχύουμε τον Κ.Α. 02.20.6672.002 με τίτλο «Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων-(έκτακτα 
γεγονότα)» με το αντίστοιχο ποσό.  
 ΣΤ. Για την συντήρηση και επισκευή των μηχανημάτων της υπηρεσίας πρασίνου θα 
πρέπει να ενισχύσουμε τον κωδικό της προμήθειας ανταλλακτικών, διότι η πίστωση δεν 
επαρκεί έως το τέλος του έτους, ενώ  παράλληλα μπορούμε να προβούμε σε ισόποση μείωση 
της πίστωσης των συντηρήσεων και επισκευών του αντίστοιχου κωδικού. Αναλυτικά 
μειώνουμε τον Κ.Α. 02.35.6264.001 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή χορτοκοπτικών και 
άλλων» με το ποσό 5.000,00 και μέσω του αποθεματικού ενισχύουμε τον Κ.Α. 02.35.6671 με 
τίτλο «Ανταλλακτικά για χορτοκοπτικά και άλλα μηχανήματα». 
 Ζ. Προέκυψε η ανάγκη ανάπτυξης και εγκατάστασης πληροφοριακού συστήματος 
αποτύπωσης σημείων ενδιαφέροντος και διαχείρισης αιτημάτων πολιτών, θα πρέπει να 
προχωρήσουμε σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού εξόδων εγγράφοντας στον Κ.Α. 
02.00.6431.003 με τίτλο «Ανάθεση της εργασίας ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος 
αποτύπωσης σημείων ενδιαφέροντος και διαχείρισης αιτημάτων πολιτών με ποσό 24.800,00, 
με ισόποση μείωση του κωδικού 02.00.7413.002 διότι δεν θα εκτελεστεί η συγκεκριμένη 
δαπάνη. 

Το αποθεματικό μετά και την παρούσα αναμόρφωση θα διαμορφωθεί στο ποσό 362,85. 
Το υπόλοιπο του αποθεματικού δεν ξεπερνά το 5% των τακτικών εσόδων. 
 
Τροποποιεί το τεχνικό πρόγραμμα έτους 2017 ως ακολούθως: 

02.25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

02.25.7326.002 
Κατασκευή εξωτερικού υδραγωγείου ύδρευσης απο 
νέα γεώτρηση στον ταμιευτήρα της Τ.Κ. Γαλαρινού 

17.600,00 

 
 
.Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 
Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη την υπ. αριθμ. 13260/25-04-

2017 απόφαση του υπουργείου εσωτερικών για την επιχορήγηση των ληξιπρόθεσμων 
υποχρεώσεων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής, την εισήγηση της 
οικονομικής υπηρεσίας και την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας και μετά από διαλογική 
συζήτηση, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Την συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης λόγω του κατεπείγοντος 
χαρακτήρα  

2. Την αποδοχή της επιχορήγησης σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 13260/25-04-2017 
απόφαση του υπουργείου εσωτερικών για την εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων από 
δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής με το ποσό του 1.832.775,10. 
 

Α/Α 

ΚΩΔ. 

ΤΠΔ ΟΤΑ ΝΟΜΟΣ 

ΠΟΣΟ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

9 56410 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1.832.775,10 
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3. Την αναμόρφωση του προϋπολογισμού ως προς το σκέλος των εσόδων μέσω εγγραφής 
στο αποθεματικό στον Κ.Α. εσόδων 06.00.1219.001 με τίτλο «Επιχορήγηση από το Υπουργείο 
Εσωτερικών για την εξόφληση υποχρεώσεων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές 
πληρωμής», ποσό 1.832.775,10 και ως προς το σκέλος των εξόδων σε ανεπτυγμένη μορφή του 
Κ.Α. 83 «Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.). Αναλυτικά Κ.Α. 02.00.8311 με 
τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» ποσό 72.152,92, Κ.Α. 02.00.8313 με τίτλο «Αμοιβές 
και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων» ποσό 974.235,56 και ΚΑ. 02.00.8116 με τίτλο «Δαπάνες 
προμήθειας αναλωσίμων» ποσό 786.386,62. 

4. Την αναμόρφωση του προϋπολογισμού εξόδων όσων αφορά κωδικούς προνοιακών 
επιδομάτων, για τους οποίους δεν επαρκεί η πίστωση για την καταβολή στους δικαιούχους. 
Μείωση ποσού 475,69 από τον Κ.Α. εξόδων 02.00.6741.004 με τίτλο «Επίδομα βαριάς 
νοητικής καθυστέρησης» και την μεταφορά μέσω του αποθεματικού στον Κ.Α. 02.00.6741.012 
με τίτλο «Επίδομα απροστάτευτων παιδιών». 
 Προέκυψαν κάποιες καινούριες δαπάνες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον αρχικό 
προϋπολογισμό έτους 2017 του Δήμου και θα πρέπει να εγγραφούν. Αναλυτικά: 
 Α. Ενίσχυση των πιστώσεων του Κ.Α. εξόδου των επεκτάσεων του δικτύου ΦΟΠ του 
Δήμου στον Κ.Α. 02.00.7322.002 με τίτλο «Επέκταση δικτύου ΦΟΠ Πολυγύρου» ποσό 
20.000,00. 
 Β. Αναμόρφωση και δημιουργία του Κ.Α. 02.10.7122.001 με τίτλο «Αγορά οικίας 
Κοσμέτη» ποσό 60.000,00. 

Γ. Αναμόρφωση και δημιουργία του Κ.Α. 02.20.7112.001 με τίτλο «Αγορά ακινήτου για 
την εγκατάσταση του Βιολογικού σταθμού Μεταμόρφωσης» ποσό 7.500,00. 
 Δ. Ενίσχυση του Κ.Α. 02.25.7326.002 με τίτλο «Κατασκευή εξωτερικού υδραγωγείου 
ύδρευσης από νέα γεώτρηση στον ταμιευτήρα της Τ.Κ. Γαλαρινού» ποσό 17.600,00. 
 Ε. Μείωση του Κ.Α. 02.20.6263.001 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών 
μέσων-Υπηρ. Καθαριότητας-(Έκτακτα γεγονότα)» κατά 9.000,00 και μέσω του αποθεματικού 
ενίσχυση τον Κ.Α. 02.20.6672.002 με τίτλο «Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων-(έκτακτα 
γεγονότα)» με το αντίστοιχο ποσό.  
 ΣΤ. Μείωση του Κ.Α. 02.35.6264.001 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή 
χορτοκοπτικών και άλλων» με το ποσό 5.000,00 και μέσω του αποθεματικού ενίσχυση του 
Κ.Α. 02.35.6671 με τίτλο «Ανταλλακτικά για χορτοκοπτικά και άλλα μηχανήματα». 
 Ζ. Αναμόρφωση και δημιουργία του Κ.Α. 02.00.6431.003 με τίτλο «Ανάθεση της 
εργασίας ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος αποτύπωσης σημείων ενδιαφέροντος και 
διαχείρισης αιτημάτων πολιτών» με ποσό 24.800,00, με ισόποση μείωση του κωδικού 
02.00.7413.002 διότι δεν θα εκτελεστεί η συγκεκριμένη δαπάνη. 
 
Το αποθεματικό μετά και την παρούσα αναμόρφωση θα διαμορφωθεί στο ποσό 362,85. 
Το υπόλοιπο του αποθεματικού δεν ξεπερνά το 5% των τακτικών εσόδων. 
 

5. Τροποποιεί το τεχνικό πρόγραμμα έτους 2017 ως ακολούθως: 
 

02.25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

02.25.7326.002 
Κατασκευή εξωτερικού υδραγωγείου ύδρευσης από 
νέα γεώτρηση στον ταμιευτήρα της Τ.Κ. Γαλαρινού 

17.600,00 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Επί της απόφασης μειοψήφησαν οι έξι (6) παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι της μείζονος 
μειοψηφίας κ. κ. Αναστάσιος Κανταράς, Λαφαζάνης Βασίλειος, Τσινάς Αργύριος, Παπούλιος 
Ιωάννης, Πάνο Ιωακείμ και Ματθαίου Αθανάσιος οι οποίοι συμφωνούν με τα υπόλοιπα σκέλη 
της απόφασης, εκτός του σημείου της αποδοχής της επιχορήγησης των ληξιπροθέσμων που 
αναφέρεται στην πληρωμή της δικαστικής απόφασης υπέρ των Ιερών Μονών. 

  
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 124/2017 

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

Υπογραφή                Υπογραφές 
Ακριβές Απόσπασμα 
Πολύγυρος 12-5-2017 
Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.  

 
 

ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΑΝΤΗ 
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