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ΠΡΑΚΣΗΚΟ
ηεο 11/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
Σηνλ Πνιύγπξν, ζήκεξα ελλέα (9) ηνπ κελόο Μαΐνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα Δεπηέξα
θαη ώξα 19:00 ην Δεκνηηθό Σπκβνύιην ηνπ Δήκνπ Πνιπγύξνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή δεκόζηα
ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ πξώελ Ννκαξρηαθνύ Σπκβνπιίνπ Πνιπγύξνπ,
ύζηεξα από ηελ κε αξηζ. 11/4.5.2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Δ.Σ. θ.
Γεκεηξίνπ Εαγγίια ηνπ Λεσλίδα, ε νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ν Πξόεδξνο δηαπίζησζε όηη παξίζηαηαη ν
Γήκαξρνο θ. Αζηέξηνο Εσγξάθνο θαη όηη ζε ζύλνιν 27 δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ ήηαλ:
ΠΑΡΟΝΣΔ
Α/Α
Ολνκαηεπώλπκν
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Εαγγίιαο Γεκήηξηνο
Γθιάβαο Γεώξγηνο
Γήκεηζαο Γεκήηξηνο
Κπξηάθνπ Ηθηγέλεηα
Ληόληαο Γεώξγηνο
αξάληε Μαξία
Ενύλε ηέιια
Πύξξνο Ησάλλεο
Κνληνγηώξγεο Γεκήηξηνο
Λαθξόο Αιέμαλδξνο
νθνηάζηνο Υξήζηνο
Βνπιγαξάθεο Υξπζόζηνκνο
Γεκεηξηάδεο Υξήζηνο

14

Δπαγγειηλόο Γεκήηξηνο

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Μπνγδάλνο Κσλ/λνο
ηκώλεο Ησάλλεο
Λαθαδάλεο Βαζίιεηνο
ηακνύδεο Διεπζέξηνο
Καπιάλεο Θσκάο
Γθνιόεο Γεώξγηνο
Μπάηζηνο Αζηέξηνο
Βνξδόο Υξήζηνο
Βαγησλάο Αζαλάζηνο
Παξζεληώηεο Νηθόιανο

1
Υιηνύκεο Αλδξέαο
2
Αβέξεο Αζαλάζηνο
3
Πιηάθνο Αζηέξηνο
Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Δήκνπ θ. Πξαβίηα Γ. Μαξία, γηα
ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ.
Σηε ζπλεδξίαζε θιήζεθαλ όινη νη Πξόεδξνη ησλ Δεκνηηθώλ θαη Τνπηθώλ Κνηλνηήησλ
θαη παξαβξέζεθε ν Πξόεδξνο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο Οιύλζνπ θ. Βαγησλάο Κσλζηαληίλνο.
Ο επηθεθαιήο ηεο δεύηεξεο ειάζζνλνο κεηνςεθίαο θ. Νηθόιανο Παξζεληώηεο
απνρώξεζε κεηά από ηελ ζπδήηεζε ηνπ ηέηαξηνπ (4) ζέκαηνο ελώ ν Αληηδήκαξρνο ηεο
Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Πνιπγύξνπ θ. Υξήζηνο Βνξδόο απνρώξεζε κεηά από ηελ ζπδήηεζε
ηνπ δεθάηνπ έθηνπ (16) ζέκαηνο.
ΑΠΟΝΣΔ

Αξηζκόο ζέκαηνο: 2ν

Σξνπνπνίεζε Πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2011

Αξηζκόο Απόθαζεο : 206
Ο Πξόεδξνο ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ θ. Ζαγγίιαο Δεκήηξηνο, εηζεγνύκελνο ην 2ν
ζέκα, έδσζε ην ιόγν ζηνλ Αληηδήκαξρν ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Πνιπγύξνπ θ. Υξήζην
Βνξδό, ν νπνίνο αλέθεξε ηα εμήο: «Εηζεγνύκαη ζην Σώκα ηξνπνπνίεζε πξνϋπνινγηζκνύ , ε
νπνία είλαη αλαγθαία εμαηηίαο ηνπ επηπρνύο γεγνλόηνο ηεο έληαμεο ζην ΕΣΠΑ ηόζν ηνπ
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αληηπιεκκπξηθνύ έξγνπ ηεο Οιύλζνπ κε πνζό 2.050.000 € θαζώο επίζεο θαη ησλ αζηηθώλ
αλαπιάζεσλ ζηνλ Πνιύγπξν κε 4.002.128,09 €. Επνκέλσο ζα πξέπεη λα γίλεη ηξνπνπνίεζε κε
ην αθξηβέο πνζό θαη ζα πξέπεη λα γίλεη εγγξαθή ηόζν ρξεσζηηθή όζν θαη πηζησηηθή. Θα πξέπεη
ινηπόλ λα γξαθεί σο έζνδν γηα ην κελ 1ν έξγν, ην αληηπιεκκπξηθό Οιύλζνπ, ζηνλ θσδηθό
αξηζκό 1321.02 θαη σο έμνδν ζηνλ θσδηθό αξηζκό 25/7312.075 θαη γηα ηηο αζηηθέο αλαπιάζεηο
ζηνλ Πνιύγπξν κε ην πνζό πνπ πξνείπα , ζα πξέπεη λα εγγξαθεί σο έζνδν ζηνλ θσδηθό αξηζκό
132103 θαη σο έμνδν ζηνλ θσδηθό αξηζκό 307325..
Τν Δεκνηηθό Σπκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε, θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε
/
Απνθαζίδεη νκόθσλα
Α. Αλακνξθώλεη ην πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2011 σο εμήο:
1. Απμάλεη ηνλ παξαθάησ Κ.Α.Δ. εζόδνπ :
1) 06.00.1321.002 κε ηίηιν Πξόγξακκα Δεκνζίσλ Επελδύζεσλ "Αζηηθέο Αλαπιάζεηο
ζηνλ Πνιύγπξν", κε πνζό 4.002.128,09€,
2) 06.00.1321.003 κε ηίηιν Πξόγξακκα Δεκνζίσλ Επελδύζεσλ" Αληηπιεκκπξηθό έξγν
ζην Δ.Δ. Οιύλζνπ.", κε πνζό 2.050.000,00€,
3) 06.00.1321.004 κε ηίηιν Πξόγξακκα Δεκνζίσλ Επελδύζεσλ "Εγθαηάζηαζε
επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ζην Δ.Δ Ακκνπιηαλήο.", κε πνζό 2.222.268,91€,
2. Μεηαθέξεη πηζηώζεηο πνζνύ από ηνπο ΚΑΔ
1) 02.00.6126.001, κε ηίηιν “ Εξγνδνηηθέο εηζθνξέο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο”,
κε πνζό 300,00€
2) 02.10.6115.003, κε ηίηιν “ Σύληαμε απνγξαθήο θαη θιείζηκν ηζνινγηζκώλ
ησλ θαπνδηζηξηαθώλ Δήκσλ 31/12/2010”, κε πνζό 49.200,00€,
3) 02.20.7322.003, κε ηίηιν “ Ηιεθηξνθσηηζκόο πιαηείαο ζηε ζέζε
"Πεγάδη" θαη παξάδξνκσλ ζην Δ.Ε. Παιαηνρώξαο”, κε πνζό 21.966,23€,
4) 02.25.7135.011, κε ηίηιν “ Πξνκήζεηα ινηπώλ πιηθώλ ύδξεπζεο”, κε πνζό
185.402,12€,
5) 02.30.7411.029, κε ηίηιν “ Σηαηηθή κειέηε γηα ην έξγν θαηαζθεπή 6ζέζηνπ
δεκνηηθνύ ζρνιείνπ Καιπβώλ Δήκνπ Πνιπγύξνπ”, κε πνζό 4.243,50€,
6) 02.30.7411.030, κε ηίηιν “ Αξρηηεθηνληθή κειέηε γηα ην έξγν θαηαζθεπή
6ζέζηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ Καιπβώλ Δήκνπ Πνιπγύξνπ”, κε πνζό
8.597,70€,
7) 02.30.7411.031, κε ηίηιν “ Ηιεθηξνκεραλνινγηθή κειέηε γηα ην έξγν
θαηαζθεπή 6ζέζηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ Καιπβώλ Δήκνπ Πνιπγύξνπ”, κε
πνζό 4.243,50€,
στον ΚΑΕ 02.90.9111, ”Αποθεματικό”,
3. Μεηαθέξεη πηζηώζεηο από ηνλ ΚΑΔ 02.90.9111,”Απνζεκαηηθό”, ζηνπο παξαθάησ
ΚΑΔ:
1) 02.00.6126.008 κε ηίηιν “ Υγεηνλνκηθή ΔΗ” κε πνζό 300,00 €,
2) 02.00.6452 κε ηίηιν “ Σπλδξνκέο internet” κε πνζό 8.000,00 €
3) 02.10.6115.004 κε ηίηιν “ Λνγηζηηθή ππνζηήξημε ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο γηα ην
νηθ. έηνο 2011” κε πνζό 24.600,00€,
4) 02.10.6115.005 κε ηίηιν “Σύλδεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ έξγσλ κε ηελ Λνγηζηηθή”,
κε πνζό 24.600,00€
5) 02.10.6634 κε ηίηιν “Πξνκήζεηα εηδώλ θαζαξηόηεηαο θαη εππξεπηζκνύ”, κε πνζό
40.000,00 €
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6) 02.10.7134.004 κε ηίηιν “Πξνκήζεηα Φσηναληηγξαθηθώλ κεραλεκάησλ”, κε πνζό
600,00€
7) 02.10.7134.005 κε ηίηιν “ Πξνκήζεηα εθηππσηώλ ”, κε πνζό 1.400,00 €
8) 02.20.7322.001 κε ηίηιν “Σπληήξεζε Φαλνζηαηώλ νδηθνύ θσηηζκνύ. ”, κε πνζό
24.600,00 €
9) 02.20.7323.004 κε ηίηιν “Εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ζην Δ.Δ
Ακκνπιηαλήο”, κε πνζό 2.222.268,91 €
10) 02.25.7135.007 κε ηίηιν “Πξνκήζεηα πιηθώλ δηθηύσλ ύδξεπζεο - άξδεπζεο”, κε
πνζό 195.325,00 €
11) 02.25.7312.004 κε ηίηιν “Αληηπιεκκπξηθό έξγν ζην Δ.Δ. Οιύλζνπ”, κε πνζό
2.050.000,00 €
12) 02.30.6662.012 κε ηίηιν “Πξνκήζεηα ινηπώλ νηθνδνκηθώλ πιηθώλ”, κε πνζό
30.750,00 €
13) 02.30.6672.010 κε ηίηιν “Πξνκήζεηα ειαζηηθώλ”, κε πνζό 58.800,00 €
14) 02.30.7311.001 κε ηίηιν “ Πξνζζήθε πεξίθξαμεο ζην 2ν Δεκνηηθό Σρνιείν
Πνιπγύξνπ.”, κε πνζό 6.000,00 €
15) 02.30.7311.002 κε ηίηιν “ Καηαζθεπή θαγθειόπνξησλ ζην 2ν Δεκνηηθό Σρνιείν
Πνιπγύξνπ.”, κε πνζό 6.000,00 €
16) 02.30.7322.003 κε ηίηιν “Αζηηθέο Αλαπιάζεηο ζηνλ Πνιύγπξν.”, κε πνζό
4.002.128,09 €
17) 02.30.7411.008 κε ηίηιν “Απνηύπσζε ππνγείνπ Δεκνηηθνύ Θεάηξνπ Πνιπγύξνπ.”,
κε πνζό 5.643,88 €
18) 02.30.7411.032 κε ηίηιν “Σηαηηθή κειέηε γηα ηελ πξνζζήθε 3 αηζνπζώλ ζηηο
Καιύβεο.”, κε πνζό 4.243,50 €
19) 02.30.7411.033 κε ηίηιν “Αξρηηεθηνληθή κειέηε γηα ηελ πξνζζήθε 3 αηζνπζώλ
ζηηο Καιύβεο. ”, κε πνζό 8.597,70 €
20) 02.30.7411.034 κε ηίηιν „Ηιεθηξνκεραλνινγηθή κειέηε γηα ηελ πξνζζήθε 3
αηζνπζώλ ζηηο Καιύβεο. ”, κε πνζό 4.243,50 €
21) 02.35.7135.002 κε ηίηιν “ Λνηπόο εμνπιηζκόο (παγθάθηα- θαιάζηα θ.ι.π.)”, κε πνζό
58.800,00 €
22)02.45.6662.003 κε ηίηιν “ Πξνκήζεηα καξκάξσλ θαη ινηπώλ θαηαλαισηηθώλ
αγαζώλ λεθξνηαθείσλ ”, κε πνζό 15.000,00 €
23) 02.45.6662.004 κε ηίηιν “ Πξνκήζεηα μπιείαο γηα λεθξνηαθεία.”, κε
πνζό
15.000,00 €
24) 02.80.8262.001 κε ηίηιν “ Επηζηξνθή Δαλείνπ Παξαθαηαζεθώλ & Δαλείσλ ”, κε
πνζό 93.000,00 €
Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμνληα αξηζκό 206/2011.
Αθνύ ηειείσζαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε.
Έηζη ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη όπσο παξαθάησ:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ Μ Δ Λ Ζ
Τπνγξαθή
Τπνγξαθέο
Αθξηβέο απόζπαζκα
Πνιύγπξνο 11-5-2011
Ο ΓΖΜΑΡΥΟ
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