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ΠΡΑΚΣΘΚΟ
ηηρ 18/2011 ζςνεδπίαζηρ ηος Δημοηικού ςμβοςλίος
ηνλ Πνιχγπξν, ζήκεξα δψδεθα (12) ηνπ κελφο επηεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα
Γεπηέξα θαη ψξα 19:00 ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Πνιπγχξνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή
δεκφζηα ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ πξψελ Ννκαξρηαθνχ πκβνπιίνπ
Πνιπγχξνπ, χζηεξα απφ ηελ κε αξηζ. 18/8.9.2011 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ..
θ. Γεκεηξίνπ Εαγγίια ηνπ Λεσλίδα, ε νπνία επηδφζεθε θαη δεκνζηεχζεθε λφκηκα, ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87).
Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ν Πξφεδξνο δηαπίζησζε φηη παπίζηαηαι ν
Γήκαξρνο θ. Αζηέξηνο Εσγξάθνο θαη φηη ζε ζχλνιν 27 δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ ήηαλ:
ΠΑΡΟΝΣΔ
Α/Α
Ολνκαηεπψλπκν
1
Εαγγίιαο Γεκήηξηνο
2
Γθιάβαο Γεψξγηνο
3
Βνξδφο Υξήζηνο
4
Κπξηάθνπ Ηθηγέλεηα
5
Γήκεηζαο Γεκήηξηνο
6
αξάληε Μαξία
7
Ενχλε ηέιια
8
Πχξξνο Ησάλλεο
9
Λαθξφο Αιέμαλδξνο
10
νθνηάζηνο Υξήζηνο
11
Βνπιγαξάθεο Υξπζφζηνκνο
12
Κνληνγηψξγεο Γεκήηξηνο
13
Γεκεηξηάδεο Υξήζηνο
ΑΠΟΝΣΔ

1
2

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Υιηνχκεο Αλδξέαο
Πιηάθνο Αζηέξηνο
Μπνγδάλνο Κσλ/λνο
ηκψλεο Ησάλλεο
Λαθαδάλεο Βαζίιεηνο
Καπιάλεο Θσκάο
Αβέξεο Αζαλάζηνο
Παξζεληψηεο Νηθφιανο
Μπάηζηνο Αζηέξηνο
Ληφληαο Γεψξγηνο
Δπαγγειηλφο Γεκήηξηνο
Γθνιφεο Γεψξγηνο

Βαγησλάο Αζαλάζηνο
ηακνχδεο Διεπζέξηνο

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Πξαβίηα Γ. Μαξία, γηα ηελ
ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ. ηε ζπλεδξίαζε θιήζεθαλ φινη νη Πξφεδξνη ησλ Γεκνηηθψλ θαη
Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ θαη παξαβξέζεθαλ νη Πξφεδξνη ησλ θάησζη Κνηλνηήησλ, θ.θ.: α)
Μασαίπαρ Ανδπέαρ, Σ.Κ. Μεηαμόπθωζηρ, β) απαθίδηρ Αναζηάζιορ, Δ.Κ. Οπμύλιαρ,
Ρόκος Άννα, Δ.Κ. Πολςγύπος.
Απιθμόρ θέμαηορ: 1ο έκηακηο

Αποδοσή σπημαηοδοηήζεων και αναμοπθώζειρ
πποϋπολογιζμού

Απιθμόρ Απόθαζηρ : 402
Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θ. Εαγγίιαο Γεκήηξηνο, εηζεγνχκελνο ην 1ν
θαηεπείγνλ ζέκα, θαη εθφζνλ πήξε ηελ δηαβεβαίσζε ηφζν απφ ηνλ κ. Δήμαπσο φζν θαη απφ ην
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ζψκα φηη νκφθσλα ζπκθσλνχλ λα ζπδεηεζεί ην ζέκα σο έθηαθην, αλέθεξε φηη ην ζέκα είλαη
ηππηθφ, φηη φινη νη ζπλάδειθνη έρνπλ ζηα ρέξηα ηνπο ηελ εηζήγεζε ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο
ζρεηηθά κε ηηο αλακνξθψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ αιιά θαη ηελ κεηαθνξά πηζηψζεσλ απφ ην
απνζεκαηηθφ ζε θάπνηνπο Κ.Α., θαη ζηελ ζπλέρεηα δήηεζε απφ ην ζψκα λα απνθαζίζεη
ζρεηηθά.
Σν πκβνχιην αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε, έιαβε ππφςε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 202
ηνπ Γ.Κ.Κ (Ν.3463/2006) θαη κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε
ΑΠΟΦΑIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Αναμοπθώνει ηο πποϋπολογιζμό ηος Δήμος οικ. έηοςρ 2011 ωρ εξήρ:
1. Αςξάνει ηον παπακάηω Κ.Α.Ε. εζόδος :
α) 06.00.0122 κε ηίηιν Σέιε θαη δηθαηψκαηα απφ εκπνξνπαλεγχξεηο, παδάξηα θαη
ιατθέο αγνξέο (άξζξν 19 ΒΓ 24/9-20/10/1958), κε πνζφ 3.562,00€,
β) 06.00.0713 κε ηίηιν „Παξάβνια γηα ηελ έθδνζε ησλ αδεηψλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο
επηρεηξήζεσλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο‟(άξζξν 25 ΓΚΚ), κε πνζφ 676,00€,
γ) 06.00.1511 κε ηίηιν „Πξνζαπμήζεηο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο ρξεψλ‟ (άξζξν 6 ΝΓ
356/74, άξζξν 16 Ν 2130/93), κε πνζφ 14.813,09€,
δ) 06.00.1522 κε ηίηιν „Παξάβνια ππνβαιιφκελα γηα ηε ρνξήγεζε δηεπθνιχλζεσλ
ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο ρξεψλ‟ (άξζξν 18 Ν 2648/98), κε πνζφ 58,43€,
2. Μεηαθέπει πιζηώζειρ ποζού από ηοςρ ΚΑΕ
α) 02.10.6051.008, κε ηίηιν “ Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνχ ζε ζχκβαζε
Γεκνζίνπ Γηθαίνπ - Τπεξεζία Σερληθψλ Έξγσλ ΣΜΔΓΔ (ΚΤΡΗΑ) ”, κε πνζφ
20.000,00€
β) 02.10.6051.009, κε ηίηιν “ Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνχ ζε ζχκβαζε
Γεκνζίνπ Γηθαίνπ - Τπ. Σερληθψλ έξγσλ ΣΜΔΓΔ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΟ ”, κε πνζφ
20.000,00€,
γ) 02.10.6051.010, κε ηίηιν “ ΚΤΣ ”, κε πνζφ 7.100,00€,
δ) 02.15.6011, κε ηίηιν “Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθφο
κηζζφο, δψξα ενξηψλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδφκαηα) ” κε πνζφ 36.000,00€,
ε) 02.15.6051.001, κε ηίηιν “ Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνχ ζε ζχκβαζε
Γεκνζίνπ Γηθαίνπ - Τπ. Σερληθψλ Έξγσλ - Σ.ΔΑΓΤ.”, κε πνζφ 15.000,00€,
δ) 02.15.6021, κε ηίηιν “ Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθφο
κηζζφο, δψξα ενξηψλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδφκαηα)” κε πνζφ 36.000,00€,
ε) 02.15.6052.001, κε ηίηιν “ Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππαιιήισλ κε ζχκβαζε
ανξίζηνπ ρξφλνπ - Τπ. Καζαξηφηεηαο θαη Ζιεθηξνθσηηζκνχ - ΗΚΑ
ΣΑΚΣΗΚΩΝ”, κε πνζφ 15.000,00€,
δ) 02.20.7135.004, κε ηίηιν “ Πξνκήζεηα θαλνζηαηψλ”, κε πνζφ 15.000,00€,
ε) 02.20.7135.005, κε ηίηιν “ Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ θάδσλ
απνξξηκκάησλ”, κε πνζφ 10.000,00€,
ζ) 02.20.7135.008, κε ηίηιν “ Πξνκήζεηα ρεηξακαμηδίσλ νδνθαζαξηζηψλ”, κε
πνζφ 10.000,00€,
η) 02.30.7424.002, κε ηίηιν “ Απνδεκηψζεηο ζε ζηγφκελνπο απφ ξπκνηνκία
εδαθηθψλ εθηάζεσλ -θηηζκάησλ”, κε πνζφ 200.000,00€,
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θ) 02.35.7135.002, κε ηίηιν “ Λνηπφο εμνπιηζκφο (παγθάθηα- θαιάζηα θ.ι.π.)”,
κε πνζφ 58.800,00€,
ι) 02.40.6051.001, κε ηίηιν “ Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνχ ζε ζχκβαζε
Γεκνζίνπ Γηθαίνπ - Τπ. Πνιενδνκίαο - Σ.ΔΑΓΤ.”, κε πνζφ 27.000,00€,
κ) 02.40.6422, κε ηίηιν “ Οδνηπνξηθά έμνδα θαη απνδεκίσζε κεηαθηλνχκελσλ
ππαιιήισλ”, κε πνζφ 50.000,00€,
λ) 02.30.7333.001, κε ηίηιν “Καηαζθεπή ηνηρίνπ θαη ηνπαιέηεο”, κε πνζφ 2.800,00€,
ζηνλ ΚΑΔ 02.90.9111, ”Απνζεκαηηθφ”,
3. Μεηαθέπει πιζηώζειρ από ηον ΚΑΕ 02.90.9111,”Αποθεμαηικό”, ζηοςρ παπακάηω
ΚΑΕ:
α) 02.25.6262.001 κε ηίηιν “ Απνθξάμεηο ηερληθψλ έξγσλ” κε πνζφ 24.600,00€,
β) 02.30.7132.002 κε ηίηιν “Πξνκήζεηα κεηαρεηξηζκέλνπ νδνζηξσηήξα” κε πνζφ
6.408,30 €
γ) 02.30.7412.001 κε ηίηιν “ Μειέηε νδνπνηίαο γηα ην έξγν «Αζθαιηφζηξσζε
αγξνηηθήο νδνχ Κειιί – Οξκχιηα » ” κε πνζφ 15.100,00€,
δ) 02.30.7412.002 κε ηίηιν “ Μειέηε νδνπνηίαο γηα ην έξγν «Αζθαιηφζηξσζε
αγξνηηθήο νδνχ αλά – Καιακσηφ (έσο φξηα ΠΔ Υαιθηδηθήο) »”, κε πνζφ 15.100,00€
ε) 02.30.7412.004 κε ηίηιν “ Μειέηε νδνπνηίαο γηα ην έξγν «Αζθαιηφζηξσζε
αγξνηηθήο νδνχ λφηηα ηνπ νηθηζκνχ Σαμηάξρε»”, κε πνζφ 15.100,00 €
δ) 02.25.7411.001 κε ηίηιν “Γεσηερληθή έξεπλα – κειέηε γηα ην έξγν: Καηαζθεπή
δεμακελψλ ζε Γ.Κ. ηνπ Γ. Πνιπγχξνπ”, κε πνζφ 9.000,00€
ε) 02.30.7412.005 κε ηίηιν “ Μειέηε νδνπνηίαο γηα ην έξγν «Αζθαιηφζηξσζε
αγξνηηθήο νδνχ Βξαζηάκσλ » ” κε πνζφ 15.100,00€,
ζ) 02.30.7413.001 κε ηίηιν “Αξρηηεθηνληθή κειέηε ζπλνιηθήο ζεψξεζεο αηζζεηηθήο θαη
ιεηηνπξγηθήο αλαβάζκηζεο θαη αλάδεημεο ηνπ νηθηζκνχ Βξαζηάκσλ ”, κε πνζφ 5.000,00
€
η) 02.30.7413.002 κε ηίηιν “ Αξρηηεθηνληθή κειέηε ζπλνιηθήο ζεψξεζεο αηζζεηηθήο
θαη ιεηηνπξγηθήο αλαβάζκηζεο θαη αλάδεημεο ηνπ νηθηζκνχ ηεο Βάβδνπ ”, κε πνζφ
5.000,00€,
θ) 02.30.7413.005 κε ηίηιν “ Αξρηηεθηνληθή κειέηε ζπλνιηθήο ζεψξεζεο αηζζεηηθήο
θαη ιεηηνπξγηθήο αλαβάζκηζεο θαη αλάδεημεο ηνπ νηθηζκνχ ησλ Γνπκπηψλ ”, κε πνζφ
5.000,00€,
ι) 02.30.7413.007 κε ηίηιν “ Αξρηηεθηνληθή κειέηε αλάπιαζεο πεξηνρψλ νηθηζκνχ
Βξαζηάκσλ ”, κε πνζφ 4.000,00€,
κ) 02.30.7413.008 κε ηίηιν “ Αξρηηεθηνληθή κειέηε αλάπιαζεο θεληξηθήο πιαηείαο
νηθηζκνχ Βάβδνπ ”, κε πνζφ 4.000,00€,
λ) 02.25.7412.017 κε ηίηιν “ Τςνκεηξηθή απνηχπσζε γηα ηελ πδξνδφηεζε ησλ
δεμακελψλ ηνπ ΥΤΣΑ Πνιπγχξνπ ”, κε πνζφ 3.729,20€,
μ) 02.15.7311.003 κε ηίηιν “ Δπηζθεπή αίζνπζαο ζην δεκνηηθφ ζρνιείν Γ.Κ.
Βξαζηάκσλ ”, κε πνζφ 1.884,11€,
ν) 02.15.7312.001 κε ηίηιν “ Καηαζθεπή απνζηξαγγηζηηθνχ ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν
Γ. ρνιείνπ Σ.Κ. Βάβδνπ”, κε πνζφ 5.633,17€,
π) 02.30.7323.007 κε ηίηιν “ Απνθαηάζηαζε βιαβψλ νδνζηξσκάησλ ”, κε πνζφ
7.219,33€,
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ξ) 02.30.7323.009 κε ηίηιν “ πληήξεζε ηκήκαηνο πεδφδξνκνπ Πνιπγχξνπ ”, κε πνζφ
7.219,36€,
ζ) 02.30.7323.011 κε ηίηιν “Πιαθφζηξσζε ηκεκάησλ πεδφδξνκνπ”, κε πνζφ
5.561,29€,
η) 02.15.7311.004 κε ηίηιν “ πληήξεζε Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Γαιάηηζηαο”, κε πνζφ
7.220,00€,
π) 02.15.7311.005 κε ηίηιν “ Δζσηεξηθέο δηαξξπζκίζεηο ηκήκαηνο ηζνγείνπ ηνπ εηδηθνχ
ζρνιείνπ Πνιπγχξνπ”, κε πνζφ 8.097,45€,
θ) 02.15.7311.006 κε ηίηιν “ Δζσηεξηθέο δηαξξπζκίζεηο ηκήκαηνο ππνγείνπ ηνπ 1νπ
Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Πνιπγχξνπ ”, κε πνζφ 8.268,18€,
ρ) 02.15.7411.002 κε ηίηιν “ ηαηηθή γηα ηελ λνκηκνπνίεζε ηκήκαηνο 2νπ νξφθνπ ζην
1ν Γεκνηηθφ ρνιείν Πνιπγχξνπ”, κε πνζφ 4.513,55€,
σ) 02.25.7312.006 κε ηίηιν “πληήξεζε εμσηεξηθνχ δηθηχνπ χδξεπζεο Σ.Κ
Παιαηνθάζηξνπ”, κε πνζφ 7.209,20€,
ηα) 02.25.7312.005 κε ηίηιν “ πληήξεζε δηθηχνπ χδξεπζεο ζηελ Παιαηφρσξα.”, κε
πνζφ 7.209,20€,
Σποποποιεί ηον ηίηλο ηος ΚΑΕ 02.30.7333.001 από “ Καηαζκεςή ηοισίος και
ηοςαλέηερ”, ζε „Καηαζκεςή ηοισίος ανηιζηήπιξηρ ζηον οικιζμό Πλαηανοσωπίος”.
Η παπούζα απόθαζη πήπε αύξονηα απιθμό 402/2011.
Αθού ηελείωζαν ηα θέμαηα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ λύεηαι η ζςνεδπίαζη.
Έηζι ζςνηάσηηκε ηο ππακηικό και ςπογπάθεηαι όπωρ παπακάηω:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
ΣΑ Μ Ε Λ Η
Τπνγξαθή
Τπνγξαθέο
Ακπιβέρ απόζπαζμα
Πολύγςπορ 10 -10-2011
Ο ΔΗΜΑΡΧΟ
Μ.Ε.Δ.
Ο Ππόεδπορ ηος Δ..
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