
 

Ο Ρ Θ Η  Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 της 9/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

  Στον Πολύγυρο, σήμερα την τριακοστή (30
η
) του μηνός Ιουνίου του έτους 2017, 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. 9/26.6.2017 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  ΔΕΝ 

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 Τσινάς Αργύριος 

2 Λακρός Αλέξανδρος 16 Ματθαίου Αθανάσιος 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Πάνο  Ιωακείμ 

4 Βορδός Χρήστος 18 Χριστιανού Αγγελική 

5 Ζούνη Στέλλα 19   

6 Κοντογιώργης Δημήτριος 20   

7 Ματέας Γεώργιος 21   

8 Σαράντη Μαρία 22   

9 Γκλάβας  Γεώργιος 23   

10 Καραφουλίδης  Αναστάσιος  24   

11 Φυλαχτός Χρήστος 25   

12 Σιδέρης Νικόλαος 26   

13 Κανταράς Αναστάσιος    

14 Παπούλιος Ιωάννης    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1 Δημητριάδης Χρήστος 

2 Βασιλάκης  Αθανάσιος 

3 Λαφαζάνης Βασίλειος 

4 Ξάκης Ιωάννης 

5 Ζιούπου  Άννα 

6 Ζαβράκογλου Άγγελος 

7 Κυριάκου Ιφιγένεια 

8 Λιόντας  Γεώργιος 

9 Δέας Παύλος 

   

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, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Πολυγύρου κ. Νικήτας Κατσακιώρης, ο Πρόεδρος της 

Τ.Κ. Παλαιοκάστρου, κ. Χρήστος Γκαρανάτσιος και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. 

Μεταμόρφωσης, κ. Ιωάννης Καγιακεϊσίδης 

 

ΑΔΑ: ΨΨΛΡΩΞΜ-ΟΣΛ
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Αριθμός θέματος : 6
ο 
 Λήψη απόφασης 7ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και 

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 

Αριθμός Απόφασης : 182  

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρία Σαράντη, εκφώνησε το 5
ο
 θέμα της 

ημερήσιας και έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Βορδό, ο οποίος ανέφερε τα 

εξής: «Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας υπάρχουν αδιάθετες πιστώσεις 

δαπανών στον εγγεγραμμένο προϋπολογισμό εξόδων 2017 οι οποίες δεν πρόκειται να 

πραγματοποιηθούν. Τις συγκεκριμένες πιστώσεις μπορούμε να αναμορφώσουμε και μέσω του 

αποθεματικού να τις διαθέσουμε για εγγραφή νέων κωδικών. 

Αναλυτικά: 

α/α Λογαριασμός Περιγραφή Λογαριασμού Πίστωση 

1 02.25.7412.133 

Υδραυλική μελέτη για κατασκευή εξωτερικού δικτύου 

αγωγού ύδρευσης απο νέα υδρευτική γεώτρηση στη θέση 

"Καπρινίκια" της Δ.Κ. Ορμύλιας έως την υφιστάμενη 

δεξαμενή Ορμύλιας, συνολικού μήκους 1.250μ 

12.456,59 

2 02.25.7412.128 

Υδραυλική μελέτη για ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης και 

συνόδου αγωγού ύδρευσης στην Δ.Κ. Ορμύλιας, Δ.Ε. 

Ορμύλιας, για την ύδρευση του οικισμού μεταμόρφωσης, 

Δήμου Πολυγύρου Νομού Χαλκιδικής 

12.313,94 

3 02.25.7412.068 
Υδραυλική μελέτη αντλιοστασιών αποχέτευσης 

Πολυγύρου 
15.030,60 

4 02.15.7411.002 
Στατική για την νομιμοποίηση τμήματος 2ου ορόφου στο 

1ο Δημοτικό Σχολείο Πολυγύρου 
4.513,55 

5 02.15.7311.005 
Εσωτερικές διαρρυθμίσεις τμήματος ισογείου του ειδικού 

σχολείου Πολυγύρου 
8.097,45 

6 02.25.7412.067 Υδραυλική μελέτη αντλιοστασιών αποχέτευσης Καλυβών 15.012,15 

7 02.25.7412.082 Η/Μ αντλιοστασιών αποχέτευσης Πολυγύρου 4.507,95 

8 02.25.7412.081 Η/Μ αντλιοστασιών αποχέτευσης Καλυβών 4.469,82 

9 02.25.7412.083 ΜΠΕ αντλιοστασιών αποχέτευσης Πολυγύρου 8.771,13 

10 02.25.7412.135 Υδραυλική μελέτη αντλιοστασίου Δ.Δ. Παλαιόχωρας 3.753,07 

11 02.30.7411.066 
Γεωτεχνική έρευνα - μελέτη για το έργο Προσθήκη κατ' 

επέκταση Γενικού Λυκείου Πολυγύρου 
9.225,01 

12 02.20.7312.006 
Συντήρηση εγκαταστάσεων αμαξοστασίου (κτιρίου πρώην 

σφαγείων) 
35.000,00 

13 02.20.7131.003 Προμήθεια γεφυροπλάστιγγας. 15.000,00 

14 02.20.7135.002 Προμήθεια κοντέϊνερ με πρέσα 10.000,00 

15 02.30.7336.046 
Διευθέτηση χειμάρρου περιμετρικά του οικισμού Αγίας 

Αναστασίας 
7.200,00 

16 02.25.6262.011 Καθαρισμός γεωτρήσεων Δήμου Πολυγύρου. 15.000,00 

17 02.20.7326.000 Διαχείριση ογκωδών στερεών αποβλήτων 35.000,00 

18 02.20.7131.001 
Προμήθεια -αγορά ενός τεμαχιστή ογκωδών 

απορριμμάτων και λοιπών . 
20.000,00 

19 02.20.7135.003 Προμήθεια κάδων απορριμμάτων 50.000,00 

20 02.30.7333.022 
Συντήρηση-επισκευή αγροτικής οδοποιίας Δήμου 

Πολυγύρου 
20.000,00 

21 02.30.7411.096 

Τοπογραφική αποτύπωση για την κατασκευή του έργου 

"Βελτίωση - Αναβάθμιση τοπικής οδού οικισμού-παραλίας 

Καλυβών" 

3.800,00 
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Θα πρέπει να ενισχύσουμε τους κωδικούς αριθμούς εξόδων των εργοδοτικών εισφορών 

νομικών. Αναλυτικά: 

Α. Ενίσχυση του ΚΑ εξόδων 02.00.6053.005 με τίτλο «Επικουρική ασφάλιση 

δικηγόρων (ΚΕΑΔ)» με ποσό 1.500,00. 

Β. Ενίσχυση του ΚΑ εξόδων 02.00.6053.006 με τίτλο «Υγειονομική περίθαλψη 

δικηγόρων (ΤΥΔΕ)» με ποσό 1.500,00. 

Γ. Ενίσχυση του ΚΑ εξόδων 02.00.6053.008 με τίτλο «Εισφορές υπέρ Ταμείου 

Νομικών» με ποσό 3.650,00. 

 

 Αντίστοιχα θα πρέπει να ενισχύσουμε στον προϋπολογισμό εσόδων τους κωδικούς 

αριθμούς εισπράξεων από ασφαλιστικές εισφορές και στον προϋπολογισμό εξόδων τους 

κωδικούς αριθμούς αποδόσεων από ασφαλιστικές εισφορές νομικών. Αναλυτικά: 

 Α. Ενίσχυση του ΚΑ εσόδων 06.00.4131.031 με τίτλο «Επικουρική ασφάλιση 

δικηγόρων (ΚΕΑΔ)» με ποσό 2.000,00. 

 Β. Ενίσχυση του ΚΑ εσόδων 06.00.4131.032 με τίτλο «Υγειονομική περίθαλψη 

δικηγόρων (ΤΥΔΕ)» με ποσό 2.000,00. 

 Γ. Ενίσχυση του ΚΑ εσόδων 06.00.4131.020 με τίτλο «Ταμείο νομικών» με ποσό 

4.000,00. 

 Δ. Ενίσχυση του ΚΑ εξόδων 02.00.8231.020 με τίτλο «Ταμείο Νομικών» με ποσό 

4.000,00. 

 Ε. Ενίσχυση του ΚΑ εξόδων 02.00.8231.031 με τίτλο «Επικουρική ασφάλιση 

δικηγόρων ΚΕΑΔ» με ποσό 2.000,00. 

 Στ. Ενίσχυση του ΚΑ εξόδων 02.00.8231.032 με τίτλο «Υγειονομική περίθαλψη 

δικηγόρων ΤΥΔΕ» με ποσό 2.000,00. 

 

 Στα πλαίσια υλοποίησης της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω 

προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους της χώρας» ο ΟΑΕΔ καταβάλει στον 

επιβλέποντα φορέα το κόστος των ασφαλιστικών εισφορών. Θα πρέπει να προχωρήσουμε σε 

αναμόρφωση του κωδικού εσόδων και ισόποση αύξηση του κωδικού αριθμού εξόδων των 

ασφαλιστικών εισφορών. Αναλυτικά: 

 Α. Ενίσχυση του ΚΑ εσόδων 06.00.1219.003 με τίτλο «Επιχορήγηση μέσω ΟΑΕΔ των 

ασφαλιστικών εισφορών προγράμματος απασχόλησης κοινωφελούς χαρακτήρα» με ποσό 

150.000,00. 

 Β. Ενίσχυση του ΚΑ εξόδων 02.10.6054.007 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου 

προσωπικού - Οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες - ΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ» με ποσό 

150.000,00. 

 

 Θα πρέπει να ενισχύσουμε του ΚΑ εξόδων 02.00.6741.012 με τίτλο «Επίδομα 

απροστάτευτων παιδιών» με ποσό 7.900,00 των προνοιακών επιδομάτων, με ισόποση μείωση 

του ΚΑ εξόδων 02.00.6741.003 με τίτλο «Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης – Σπαστικά» με 

ποσό 7.900,00. 

 

 Προέκυψε η ανάγκη ενίσχυσης του ΚΑ εξόδων 02.30.6672.006 με τίτλο «Προμήθεια 

ανταλλακτικών μηχανημάτων έργου (Έκτακτα γεγονότα)» με ποσό 7.000,00 κάνοντας 

αντίστοιχη ισόποση μείωση στον ΚΑ εξόδων 02.30.6263.001 με τίτλο «Συντήρηση και 

επισκευή οχημάτων (Έκτακτα γεγονότα)». 

 

Σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, 

για τις δαπάνες λειτουργίας της παιδικής εξοχής στη Μεταμόρφωση η κατασκήνωση θα 

επιχορηγηθεί με το ποσό των 350.000,00. Θα πρέπει να προχωρήσουμε σε αναμόρφωση του 

αρχικός εγκεκριμένου ποσού στον ΚΑ εσόδων 02.00.0619.002 με τίτλο «Αντιμετώπιση 

ΑΔΑ: ΨΨΛΡΩΞΜ-ΟΣΛ
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δαπανών οργάνωσης και λειτουργίας της κατασκήνωσης Μεταμόρφωσης Χαλκιδικής» με ποσό 

40.000,00 κάνοντας αντίστοιχη ισόποσο αύξηση του ΚΑ εξόδων 02.15.6471.003 με τίτλο 

«Οργάνωση και λειτουργία της κατασκήνωσης Μεταμόρφωσης Χαλκιδικής» με ποσό 

40.000,00. 

 

Σε συνέχεια της ΚΥΑ 3736/13-12-2016 για την λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων 

ζώων συντροφιάς ο Δήμος Πολυγύρου χρηματοδοτήθηκε μέσω του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων με το ποσό των 4.185,96. Θα πρέπει να προχωρήσουμε σε 

αναμόρφωση του ΚΑ εσόδων 06.00.1219.002 με τίτλο «Χρηματοδότηση για την λειτουργία 

του κυνοκομείου για τα αδέσποτα ζώα» με ποσό 4.185,96. 

 

 Σύμφωνα με απόφαση κατανομής του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 

εγκρίθηκε η κατανομή πίστωσης ποσού 8.548,83 για την πληρωμή του 5
ου

 λογαριασμού του 

έργου «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στον οικισμό Ψακούδια». Θα πρέπει να προχωρήσουμε σε 

αναμόρφωση του ΚΑ εσόδων 06.00.1322.016 με τίτλο «Επιχορήγηση από την Γ.Γ.Α.: 

Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στον οικισμό Ψακούδια» με ποσό 8.548,83 με αντίστοιχη ισόποση 

πίστωση στον ΚΑ εξόδων 02.30.7326.016 με τίτλο «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στα Ψακούδια».   

 

 Προέκυψε η ανάγκη ενίσχυσης των ακόλουθων κωδικών αριθμών εξόδων για δαπάνες 

που πρόκειται να πραγματοποιηθούν εντός του έτους, μέσω του αποθεματικού. Αναλυτικά: 

   

1. Ενίσχυση του ΚΑ εξόδου 02.00.6073 με τίτλο «Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και 

συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια» με ποσό 2.500,00. 

2. Ενίσχυση του ΚΑ εξόδου 02.00.6735 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς 

συλλόγους και σωματεία» με ποσό 6.000,00. 

3. Ενίσχυση του ΚΑ εξόδου 02.00.6736 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς 

συλλόγους και σωματεία» με ποσό 13.400,00. 

4. Ενίσχυση του ΚΑ εξόδου 02.00.6821 με τίτλο «Φορολογικά πρόστιμα και 

προσαυξήσεις Χρήσης» με ποσό 30.000,00. 

5. Ενίσχυση του ΚΑ εξόδου 02.10.6117.002 με τίτλο «Καταγραφή δηλώσεων αυθαιρέτων 

του Δήμου Πολυγύρου σύμφωνα με τον Ν.4178/2013» με ποσό 12.400,00. 

6. Ενίσχυση του ΚΑ εξόδου 02.10.7135.001με τίτλο «Λοιπός εξοπλισμός» με ποσό 

9.000,00. 

7. Ενίσχυση του ΚΑ εξόδου 02.10.7422 με τίτλο «Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και 

επικίνδυνων κτισμάτων» με ποσό 3.500,00. 

8. Ενίσχυση του ΚΑ εξόδου 02.10.7425.001 με τίτλο «Διερεύνηση και εντοπισμός 

χρηματοδοτικών προγραμμάτων, προετοιμασία και σύνταξη πλήρων φακέλων προτάσεων για 

διεκδίκηση έγκρισης και χρηματοδότησης αναπτυξιακών έργων ή προγραμμάτων σε 

επιλεγμένα θεματικά αντικείμενα στο Δήμο Πολυγύρου»  με ποσό 10.000,00. 

9. Ενίσχυση του ΚΑ εξόδου 02.15.6162.003 με τίτλο «Υπηρεσίες εφαρμογής 

προγράμματος διάγνωσης μαθησιακών δυσκολιών μαθητών Δήμου Πολυγύρου και πρόγραμμα 

αντιμετώπισης ομαδικής ψυχοδραματικής ψυχοθεραπείας» με ποσό 14.598,52. 

10. Ενίσχυση του ΚΑ εξόδου 02.15.7135.003 με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού 

μικροφωνικών εγκαταστάσεων» με ποσό 1.300,00. 

11. Ενίσχυση του ΚΑ εξόδου 02.15.7135.004 με τίτλο «Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού 

τοπικής κοινότητας Ριζών» με ποσό 15.000,00. 

ΑΔΑ: ΨΨΛΡΩΞΜ-ΟΣΛ



 

12. Ενίσχυση του ΚΑ εξόδου 02.25.6262.002 με τίτλο «Καθαρισμός και δοκιμαστική 

άντληση γεώτρησης στη θέση Αμπέλια του Δ.Κ. Γεροπλατάνου» με ποσό 3.745,67. 

13. Ενίσχυση του ΚΑ εξόδου 02.25.6262.004 με τίτλο «Εργασίες για την πλήρη ανάπτυξη 

και εκμετάλλευση υδρογεώτρησης στην Τ.Κ. Μαραθούσας» με ποσό 3.000,00. 

14. Ενίσχυση του ΚΑ εξόδου 02.25.6262.005 με τίτλο «Εργασίες αποκατάστασης γηπέδου 

ανόρυξης υδρογεώτρησης στην Τ.Κ. Βάβδου» με ποσό 3.000,00. 

15. Ενίσχυση του ΚΑ εξόδου 02.25.6262.012 με τίτλο «Αντικατάσταση υφιστάμενων 

παροχών ύδρευσης εντός περιοχών ανάπλασης ιστορικού ιστού Πολυγύρου» με ποσό 

24.663,60. 

16. Ενίσχυση του ΚΑ εξόδου 02.25.6275.001 με τίτλο «Δαπάνες καθαρισμού δεξαμενών» 

με ποσό 13.900,00. 

17. Ενίσχυση του ΚΑ εξόδου 02.25.7326.002 με τίτλο «Κατασκευή εξωτερικού 

υδραγωγείου ύδρευσης από νέα γεώτρηση στον ταμιευτήρα της Τ.Κ. Γαλαρινού» με ποσό 

12.800,00. 

18. Ενίσχυση του ΚΑ εξόδου 02.25.7412.036 με τίτλο «Τοπογραφική μελέτη για νέα 

γεώτρηση και αγωγό μεταφοράς νερού στην Τ.Κ. Σανών» με ποσό 4.382,67. 

19. Ενίσχυση του ΚΑ εξόδου 02.25.7412.037 με τίτλο «Τοπογραφική μελέτη για νέα 

γεώτρηση και αγωγό μεταφοράς νερού στην Τ.Κ. Ταξιάρχη» με ποσό 3.237,16. 

20. Ενίσχυση του ΚΑ εξόδου 02.25.7412.038 με τίτλο «Υδραυλική μελέτη για νέα 

γεώτρηση και αγωγό μεταφοράς νερού στην Τ.Κ. Σανών» με ποσό 9.341,03. 

21. Ενίσχυση του ΚΑ εξόδου 02.25.7412.039 με τίτλο «Υδραυλική μελέτη για νέα 

γεώτρηση και αγωγό μεταφοράς νερού στην Τ.Κ. Ταξιάρχη» με ποσό 7.928,81. 

22. Ενίσχυση του ΚΑ εξόδου 02.25.7412.040 με τίτλο «Υδραυλική μελέτη για την 

αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης στη θέση "Δρόμος" και αγωγό μεταφοράς έως τη δεξαμενή 

Καλυβών» με ποσό 10.504,23. 

23. Ενίσχυση του ΚΑ εξόδου 02.25.7412.041 με τίτλο «Σύνταξη γεωλογικών μελετών 

Δήμου Πολυγύρου» με ποσό 10.789,12. 

24. Ενίσχυση του ΚΑ εξόδου 02.25.7412.042 με τίτλο «Σύνταξη υδραυλικής μελέτης 

τμήματος εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Μεταμόρφωσης» με ποσό 1.883,56. 

25. Ενίσχυση του ΚΑ εξόδου 02.25.7412.043 με τίτλο «Σύνταξη υδραυλικής μελέτης 

τμήματος εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Ορμύλιας» με ποσό 2.517,77. 

26. Ενίσχυση του ΚΑ εξόδου 02.25.7412.044 με τίτλο «Σύνταξη υδραυλικής μελέτης 

"Δίκτυα αποχέτευσης Δ.Κ. Πολυγύρου"» με ποσό 14.880,00. 

27. Ενίσχυση του ΚΑ εξόδου 02.25.7412.047 με τίτλο «Τοπογραφική μελέτη για την 

αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης στη θέση "Δρόμος" και αγωγό μεταφοράς έως τη δεξαμενή 

Καλυβών» με ποσό 3.669,63. 

28. Ενίσχυση του ΚΑ εξόδου 02.25.7425.006 με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για 

την υποστήριξη του Δήμου Πολυγύρου στην εκπόνηση φακέλου με στόχο τη χρηματοδότηση 

δράσεων για την ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αστικών αποβλήτων» με ποσό 4.960,00. 

29. Ενίσχυση του ΚΑ εξόδου 02.35.6262.001 με τίτλο «Διαμόρφωση και συντήρηση 

πάρκων, παρτεριών και λοιπών χώρων πρασίνου» με ποσό 24.800,00. 

30. Ενίσχυση του ΚΑ εξόδου 02.45.6262.002 με τίτλο «Συντήρηση κοιμητηρίων Δ.Κ. 

Ορμύλιας» με ποσό 24.800,00. 
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Το αποθεματικό μετά και την παρούσα αναμόρφωση θα διαμορφωθεί στο ποσό των 

τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια σαράντα οχτώ ευρώ και τριάντα λεπτά (4.548,30 €). 

Το υπόλοιπο του αποθεματικού δεν ξεπερνά το 5% των τακτικών εσόδων. 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη τα στοιχεία της οικονομικής 

υπηρεσίας και μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

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

 

Την μείωση και μεταφορά στο αποθεματικό των παρακάτω πιστώσεων:  

Αναλυτικά: 

α/α Λογαριασμός Περιγραφή Λογαριασμού Πίστωση 

1 02.25.7412.133 

Υδραυλική μελέτη για κατασκευή εξωτερικού δικτύου 

αγωγού ύδρευσης απο νέα υδρευτική γεώτρηση στη θέση 

"Καπρινίκια" της Δ.Κ. Ορμύλιας έως την υφιστάμενη 

δεξαμενή Ορμύλιας, συνολικού μήκους 1.250μ 

12.456,59 

2 02.25.7412.128 

Υδραυλική μελέτη για ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης και 

συνόδου αγωγού ύδρευσης στην Δ.Κ. Ορμύλιας, Δ.Ε. 

Ορμύλιας, για την ύδρευση του οικισμού μεταμόρφωσης, 

Δήμου Πολυγύρου Νομού Χαλκιδικής 

12.313,94 

3 02.25.7412.068 
Υδραυλική μελέτη αντλιοστασιών αποχέτευσης 

Πολυγύρου 
15.030,60 

4 02.15.7411.002 
Στατική για την νομιμοποίηση τμήματος 2ου ορόφου στο 

1ο Δημοτικό Σχολείο Πολυγύρου 
4.513,55 

5 02.15.7311.005 
Εσωτερικές διαρρυθμίσεις τμήματος ισογείου του ειδικού 

σχολείου Πολυγύρου 
8.097,45 

6 02.25.7412.067 Υδραυλική μελέτη αντλιοστασιών αποχέτευσης Καλυβών 15.012,15 

7 02.25.7412.082 Η/Μ αντλιοστασιών αποχέτευσης Πολυγύρου 4.507,95 

8 02.25.7412.081 Η/Μ αντλιοστασιών αποχέτευσης Καλυβών 4.469,82 

9 02.25.7412.083 ΜΠΕ αντλιοστασιών αποχέτευσης Πολυγύρου 8.771,13 

10 02.25.7412.135 Υδραυλική μελέτη αντλιοστασίου Δ.Δ. Παλαιόχωρας 3.753,07 

11 02.30.7411.066 
Γεωτεχνική έρευνα - μελέτη για το έργο Προσθήκη κατ' 

επέκταση Γενικού Λυκείου Πολυγύρου 
9.225,01 

12 02.20.7312.006 
Συντήρηση εγκαταστάσεων αμαξοστασίου (κτιρίου πρώην 

σφαγείων) 
35.000,00 

13 02.20.7131.003 Προμήθεια γεφυροπλάστιγγας. 15.000,00 

14 02.20.7135.002 Προμήθεια κοντέϊνερ με πρέσα 10.000,00 

15 02.30.7336.046 
Διευθέτηση χειμάρρου περιμετρικά του οικισμού Αγίας 

Αναστασίας 
7.200,00 

16 02.25.6262.011 Καθαρισμός γεωτρήσεων Δήμου Πολυγύρου. 15.000,00 

17 02.20.7326.000 Διαχείριση ογκωδών στερεών αποβλήτων 35.000,00 

18 02.20.7131.001 
Προμήθεια -αγορά ενός τεμαχιστή ογκωδών 

απορριμμάτων και λοιπών . 
20.000,00 

19 02.20.7135.003 Προμήθεια κάδων απορριμμάτων 50.000,00 

20 02.30.7333.022 
Συντήρηση-επισκευή αγροτικής οδοποιίας Δήμου 

Πολυγύρου 
20.000,00 

21 02.30.7411.096 
Τοπογραφική αποτύπωση για την κατασκευή του έργου 

"Βελτίωση - Αναβάθμιση τοπικής οδού οικισμού-παραλίας 
3.800,00 
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Καλυβών" 

 

Την ενίσχυση των κωδικών αριθμών εξόδων των εργοδοτικών εισφορών νομικών. 

Αναλυτικά: 

Α. Ενίσχυση του ΚΑ εξόδων 02.00.6053.005 με τίτλο «Επικουρική ασφάλιση 

δικηγόρων (ΚΕΑΔ)» με ποσό 1.500,00. 

Β. Ενίσχυση του ΚΑ εξόδων 02.00.6053.006 με τίτλο «Υγειονομική περίθαλψη 

δικηγόρων (ΤΥΔΕ)» με ποσό 1.500,00. 

Γ. Ενίσχυση του ΚΑ εξόδων 02.00.6053.008 με τίτλο «Εισφορές υπέρ Ταμείου 

Νομικών» με ποσό 3.650,00. 

 

 Αντίστοιχα ενισχύσουμε στον προϋπολογισμό εσόδων τους κωδικούς αριθμούς 

εισπράξεων από ασφαλιστικές εισφορές και στον προϋπολογισμό εξόδων τους κωδικούς 

αριθμούς αποδόσεων από ασφαλιστικές εισφορές νομικών. Αναλυτικά: 

 Α. Ενίσχυση του ΚΑ εσόδων 06.00.4131.031 με τίτλο «Επικουρική ασφάλιση 

δικηγόρων (ΚΕΑΔ)» με ποσό 2.000,00. 

 Β. Ενίσχυση του ΚΑ εσόδων 06.00.4131.032 με τίτλο «Υγειονομική περίθαλψη 

δικηγόρων (ΤΥΔΕ)» με ποσό 2.000,00. 

 Γ. Ενίσχυση του ΚΑ εσόδων 06.00.4131.020 με τίτλο «Ταμείο νομικών» με ποσό 

4.000,00. 

 Δ. Ενίσχυση του ΚΑ εξόδων 02.00.8231.020 με τίτλο «Ταμείο Νομικών» με ποσό 

4.000,00. 

 Ε. Ενίσχυση του ΚΑ εξόδων 02.00.8231.031 με τίτλο «Επικουρική ασφάλιση 

δικηγόρων ΚΕΑΔ» με ποσό 2.000,00. 

 Στ. Ενίσχυση του ΚΑ εξόδων 02.00.8231.032 με τίτλο «Υγειονομική περίθαλψη 

δικηγόρων ΤΥΔΕ» με ποσό 2.000,00. 

 

 Στα πλαίσια υλοποίησης της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω 

προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους της χώρας» ο ΟΑΕΔ καταβάλει στον 

επιβλέποντα φορέα το κόστος των ασφαλιστικών εισφορών. Αναμορφώνουμε τον κωδικό 

αριθμό εσόδων και ισόποση αύξηση του κωδικού αριθμού εξόδων των ασφαλιστικών 

εισφορών. Αναλυτικά: 

 Α. Ενίσχυση του ΚΑ εσόδων 06.00.1219.003 με τίτλο «Επιχορήγηση μέσω ΟΑΕΔ των 

ασφαλιστικών εισφορών προγράμματος απασχόλησης κοινωφελούς χαρακτήρα» με ποσό 

150.000,00. 

 Β. Ενίσχυση του ΚΑ εξόδων 02.10.6054.007 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου 

προσωπικού - Οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες - ΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ» με ποσό 

150.000,00. 

 

 Ενισχύουμε τον ΚΑ εξόδων 02.00.6741.012 με τίτλο «Επίδομα απροστάτευτων 

παιδιών» με ποσό 7.900,00 των προνοιακών επιδομάτων, με ισόποση μείωση του ΚΑ εξόδων 

02.00.6741.003 με τίτλο «Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης – Σπαστικά» με ποσό 7.900,00. 

 

 Ενίσχυση του ΚΑ εξόδων 02.30.6672.006 με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών 

μηχανημάτων έργου (Έκτακτα γεγονότα)» με ποσό 7.000,00 κάνοντας αντίστοιχη ισόποση 

μείωση στον ΚΑ εξόδων 02.30.6263.001 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων 

(Έκτακτα γεγονότα)». 

 

 Ενίσχυση του αρχικώς εγκεκριμένου ποσού στον ΚΑ εσόδων 02.00.0619.002 με τίτλο 

«Αντιμετώπιση δαπανών οργάνωσης και λειτουργίας της κατασκήνωσης Μεταμόρφωσης 

Χαλκιδικής» με ποσό 40.000,00 κάνοντας αντίστοιχη ισόποσο αύξηση του ΚΑ εξόδων 
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02.15.6471.003 με τίτλο «Οργάνωση και λειτουργία της κατασκήνωσης Μεταμόρφωσης 

Χαλκιδικής» με ποσό 40.000,00. 

 

 Ενίσχυση του ΚΑ εσόδων 06.00.1219.002 με τίτλο «Χρηματοδότηση για την 

λειτουργία του κυνοκομείου για τα αδέσποτα ζώα» με ποσό 4.185,96. 

 

 Ενίσχυση του ΚΑ εσόδων 06.00.1322.016 με τίτλο «Επιχορήγηση από την Γ.Γ.Α.: 

Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στον οικισμό Ψακούδια» με ποσό 8.548,83 με αντίστοιχη ισόποση 

πίστωση στον ΚΑ εξόδων 02.30.7326.016 με τίτλο «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στα Ψακούδια». 

 

 Ενίσχυση των ακόλουθων κωδικών αριθμών εξόδων για δαπάνες που πρόκειται να 

πραγματοποιηθούν εντός του έτους, μέσω του αποθεματικού. Αναλυτικά: 

   

1. Ενίσχυση του ΚΑ εξόδου 02.00.6073 με τίτλο «Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και 

συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια» με ποσό 2.500,00. 

2. Ενίσχυση του ΚΑ εξόδου 02.00.6735 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς 

συλλόγους και σωματεία» με ποσό 6.000,00. 

3. Ενίσχυση του ΚΑ εξόδου 02.00.6736 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς 

συλλόγους και σωματεία» με ποσό 13.400,00. 

4. Ενίσχυση του ΚΑ εξόδου 02.00.6821 με τίτλο «Φορολογικά πρόστιμα και 

προσαυξήσεις Χρήσης» με ποσό 30.000,00. 

5. Ενίσχυση του ΚΑ εξόδου 02.10.6117.002 με τίτλο «Καταγραφή δηλώσεων αυθαιρέτων 

του Δήμου Πολυγύρου σύμφωνα με τον Ν.4178/2013» με ποσό 12.400,00. 

6. Ενίσχυση του ΚΑ εξόδου 02.10.7135.001με τίτλο «Λοιπός εξοπλισμός» με ποσό 

9.000,00. 

7. Ενίσχυση του ΚΑ εξόδου 02.10.7422 με τίτλο «Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και 

επικίνδυνων κτισμάτων» με ποσό 3.500,00. 

8. Ενίσχυση του ΚΑ εξόδου 02.10.7425.001 με τίτλο «Διερεύνηση και εντοπισμός 

χρηματοδοτικών προγραμμάτων, προετοιμασία και σύνταξη πλήρων φακέλων προτάσεων για 

διεκδίκηση έγκρισης και χρηματοδότησης αναπτυξιακών έργων ή προγραμμάτων σε 

επιλεγμένα θεματικά αντικείμενα στο Δήμο Πολυγύρου»  με ποσό 10.000,00. 

9. Ενίσχυση του ΚΑ εξόδου 02.15.6162.003 με τίτλο «Υπηρεσίες εφαρμογής 

προγράμματος διάγνωσης μαθησιακών δυσκολιών μαθητών Δήμου Πολυγύρου και πρόγραμμα 

αντιμετώπισης ομαδικής ψυχοδραματικής ψυχοθεραπείας» με ποσό 14.598,52. 

10. Ενίσχυση του ΚΑ εξόδου 02.15.7135.003 με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού 

μικροφωνικών εγκαταστάσεων» με ποσό 1.300,00. 

11. Ενίσχυση του ΚΑ εξόδου 02.15.7135.004 με τίτλο «Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού 

τοπικής κοινότητας Ριζών» με ποσό 15.000,00. 

12. Ενίσχυση του ΚΑ εξόδου 02.25.6262.002 με τίτλο «Καθαρισμός και δοκιμαστική 

άντληση γεώτρησης στη θέση Αμπέλια του Δ.Κ. Γεροπλατάνου» με ποσό 3.745,67. 

13. Ενίσχυση του ΚΑ εξόδου 02.25.6262.004 με τίτλο «Εργασίες για την πλήρη ανάπτυξη 

και εκμετάλλευση υδρογεώτρησης στην Τ.Κ. Μαραθούσας» με ποσό 3.000,00. 

14. Ενίσχυση του ΚΑ εξόδου 02.25.6262.005 με τίτλο «Εργασίες αποκατάστασης γηπέδου 

ανόρυξης υδρογεώτρησης στην Τ.Κ. Βάβδου» με ποσό 3.000,00. 
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15. Ενίσχυση του ΚΑ εξόδου 02.25.6262.012 με τίτλο «Αντικατάσταση υφιστάμενων 

παροχών ύδρευσης εντός περιοχών ανάπλασης ιστορικού ιστού Πολυγύρου» με ποσό 

24.663,60. 

16. Ενίσχυση του ΚΑ εξόδου 02.25.6275.001 με τίτλο «Δαπάνες καθαρισμού δεξαμενών» 

με ποσό 13.900,00. 

17. Ενίσχυση του ΚΑ εξόδου 02.25.7326.002 με τίτλο «Κατασκευή εξωτερικού 

υδραγωγείου ύδρευσης από νέα γεώτρηση στον ταμιευτήρα της Τ.Κ. Γαλαρινού» με ποσό 

12.800,00. 

18. Ενίσχυση του ΚΑ εξόδου 02.25.7412.036 με τίτλο «Τοπογραφική μελέτη για νέα 

γεώτρηση και αγωγό μεταφοράς νερού στην Τ.Κ. Σανών» με ποσό 4.382,67. 

19. Ενίσχυση του ΚΑ εξόδου 02.25.7412.037 με τίτλο «Τοπογραφική μελέτη για νέα 

γεώτρηση και αγωγό μεταφοράς νερού στην Τ.Κ. Ταξιάρχη» με ποσό 3.237,16. 

20. Ενίσχυση του ΚΑ εξόδου 02.25.7412.038 με τίτλο «Υδραυλική μελέτη για νέα 

γεώτρηση και αγωγό μεταφοράς νερού στην Τ.Κ. Σανών» με ποσό 9.341,03. 

21. Ενίσχυση του ΚΑ εξόδου 02.25.7412.039 με τίτλο «Υδραυλική μελέτη για νέα 

γεώτρηση και αγωγό μεταφοράς νερού στην Τ.Κ. Ταξιάρχη» με ποσό 7.928,81. 

22. Ενίσχυση του ΚΑ εξόδου 02.25.7412.040 με τίτλο «Υδραυλική μελέτη για την 

αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης στη θέση "Δρόμος" και αγωγό μεταφοράς έως τη δεξαμενή 

Καλυβών» με ποσό 10.504,23. 

23. Ενίσχυση του ΚΑ εξόδου 02.25.7412.041 με τίτλο «Σύνταξη γεωλογικών μελετών 

Δήμου Πολυγύρου» με ποσό 10.789,12. 

24. Ενίσχυση του ΚΑ εξόδου 02.25.7412.042 με τίτλο «Σύνταξη υδραυλικής μελέτης 

τμήματος εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Μεταμόρφωσης» με ποσό 1.883,56. 

25. Ενίσχυση του ΚΑ εξόδου 02.25.7412.043 με τίτλο «Σύνταξη υδραυλικής μελέτης 

τμήματος εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Ορμύλιας» με ποσό 2.517,77. 

26. Ενίσχυση του ΚΑ εξόδου 02.25.7412.044 με τίτλο «Σύνταξη υδραυλικής μελέτης 

"Δίκτυα αποχέτευσης Δ.Κ. Πολυγύρου"» με ποσό 14.880,00. 

27. Ενίσχυση του ΚΑ εξόδου 02.25.7412.047 με τίτλο «Τοπογραφική μελέτη για την 

αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης στη θέση "Δρόμος" και αγωγό μεταφοράς έως τη δεξαμενή 

Καλυβών» με ποσό 3.669,63. 

28. Ενίσχυση του ΚΑ εξόδου 02.25.7425.006 με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για 

την υποστήριξη του Δήμου Πολυγύρου στην εκπόνηση φακέλου με στόχο τη χρηματοδότηση 

δράσεων για την ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αστικών αποβλήτων» με ποσό 4.960,00. 

29. Ενίσχυση του ΚΑ εξόδου 02.35.6262.001 με τίτλο «Διαμόρφωση και συντήρηση 

πάρκων, παρτεριών και λοιπών χώρων πρασίνου» με ποσό 24.800,00. 

30. Ενίσχυση του ΚΑ εξόδου 02.45.6262.002 με τίτλο «Συντήρηση κοιμητηρίων Δ.Κ. 

Ορμύλιας» με ποσό 24.800,00. 

 

Το αποθεματικό μετά και την παρούσα αναμόρφωση θα διαμορφωθεί στο ποσό των 

τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια σαράντα οχτώ ευρώ και τριάντα λεπτά (4.548,30 €). 

 

Το υπόλοιπο του αποθεματικού δεν ξεπερνά το 5% των τακτικών εσόδων. 

 

Τροποποιεί το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2017 και αφαιρεί τα κάτωθι έργα που δεν θα 

εκτελεστούν 
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Αναλυτικά: 

 

02.15 Υπηρεσίες πολιτισμού αθλητισμού κοινωνικής πολιτικής 

02.15.7311.005 Εσωτερικές διαρρυθμίσεις τμήματος ισογείου του 

ειδικού σχολείου Πολυγύρου 

8.097,45 

02.20 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 

02.20.7312.006 Συντήρηση εγκαταστάσεων αμαξοστασίου (κτιρίου 

πρώην σφαγείων) 

35.000,00 

02.30 Υπηρεσία τεχνικών έργων 

02.30.7333.022 Συντήρηση-επισκευή αγροτικής οδοποιίας Δήμου 

Πολυγύρου 

20.000,00 

02.30.7336.046 Διευθέτηση χειμάρρου περιμετρικά του οικισμού 

Αγίας Αναστασίας 

7.200,00 

 

Αυξάνει και τροποποιεί το Τεχνικό Πρόγραμμα ως προς τον Κ.Α. 02.25.7326.002 

«Κατασκευή εξωτερικού υδραγωγείου ύδρευσης από νέα γεώτρηση στον ταμιευτήρα της 

Τ.Κ. Γαλαρινού»  με το ποσό των 12.800,00 €.  

 

 

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

μειοψηφίας οι κ.κ. Αναστάσιος Κανταράς, Αργύριος Τσινάς, Πάνο Ιωακείμ, Αθανάσιος 

Ματθαίου και  Ιωάννης Παπούλιος, ενώ επί της απόφασης μειοψήφησε η αρχηγός της 

ελάσσονος μειοψηφίας κ. Αγγελική Χριστιανού. 

 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 182/2017 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 25-7-2017 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.  

 

 

ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΑΝΤΗ 
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