ΑΔΑ: ΒΕΧΟΩΞΜ-8ΕΤ
Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο
της 5/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Στον Πολύγυρο, σήμερα είκοσι εννέα (29) του μηνός Μαρτίου του έτους 2013, 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. 5/22.3.2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ.
Δημητρίου Ζαγγίλα, 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
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Επίθετο

Όνομα

Ζαγγίλας
Γκλάβας
Βορδός
Χλιούμης
Λιόντας
Σαράντη
Ζούνη
Λακρός
Σοφοτάσιος
Βουλγαράκης
Κοντογιώργης
Δήμητσας
Μπογδάνος

Δημήτριος
Γεώργιος
Χρήστος
Ανδρέας
Γεώργιος
Μαρία
Στέλλα
Αλέξανδρος
Χρήστος
Χρυσόστομος
Δημήτριος
Δημήτριος
Κων/νος

ΑΠΟΝΤΕΣ :
1
Κυριάκου

Α/
Α
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Επίθετο

Όνομα

Ευαγγελινός
Δημητριάδης
Σιμώνης
Βαγιωνάς
Σταμούδης
Καπλάνης
Μπάτσιος
Παρθενιώτης
Γκολόης
Λαφαζάνης

Δημήτριος
Χρήστος
Ιωάννης
Αθανάσιος
Ελευθέριος
Θωμάς
Αστέριος
Νικόλαος
Γεώργιος
Βασίλειος

Ιφιγένεια

2

Πλιάκος

Αστέριος

3

Πύρρος

Ιωάννης

4

Αβέρης

Αθανάσιος

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
παραβρέθηκε ο κ. Σαραφίδης Αναστάσιος, Πρόεδρος Δ.Κ. Ορμύλιας, ο κ. Θεολόγης
Νικόλαος, Πρόεδρος Δ.Κ. Γαλάτιστας και ο κ. Βαγιωνάς Κων/νος, Πρόεδρος Τ.Κ.
Ολύνθου.
Αριθμός θέματος: 1β
Αριθμός Απόφασης : 113

Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το
1β θέμα, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Βορδό, ο οποίος έκανε αναλυτική
αναφορά σε κάθε τίτλο με το αντίστοιχο ποσό των αναμορφώσεων και έδωσε διευκρινήσεις
για την αναγκαιότητα των αναμορφώσεων αυτών, το “σπάσιμο” κάποιων έργων σε υποέργα
κ.λ.π., και ανέφερε ειδικά: “Επίσης όπως σας προείπα στα δυο μεγάλα έργα του Δήμου που
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χρηματοδοτούνται μέσω ΕΣΠΑ ιδιαίτερα στο μεγάλο έργο Πρόγραμμα Δημοσίων, Συλλογική
μεταφορά επεξεργασία και διάθεση λυμάτων Οικισμού Ολύνθου Δήμου Πολυγύρου με
προϋπολογισμό 4.035.222,67 €.
Σύμφωνα με το δελτίο που μας προσκόμισε η τεχνική υπηρεσία του Δήμου το έργο θα
πρέπει να διαχωριστεί σε τέσσερα υποέργα χωρίς να μεταβληθεί όμως το ύψος του
προϋπολογισμού και πιο συγκεκριμένα οι αλλαγές θα πρέπει να γίνουν στα κάτωθι υποέργα.
Θα πρέπει λοιπόν να δημιουργηθεί κωδικός για υποέργο 1, εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης,
εισαγωγή, μεταφορές λυμάτων Οικισμού Ολύνθου με ποσό 2.969.466,00 € και κωδικό εσόδων
0600132112 και φυσικά αντίστοιχο κωδικό εξόδων.
Επίσης το δεύτερο υποέργο θα είναι εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Οικισμού
Ολύνθου με ποσό 1.036.000,00 € και αντίστοιχα τους ΚΑΕ εσόδων και εξόδων.
Το τρίτο υποέργο είναι δαπάνη ηλεκτροδότησης ποσού 3.256,67 € πάλι για το ίδιο
έργο. Και τέλος το τέταρτο υποέργο αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες με ποσό 25.500,00 €.
Είναι απαραίτητο να γίνουν αυτά τα υποέργα διότι θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν
διαφορετικά η αρχαιολογία που θα πρέπει να είναι επί ποδός καθ’ όλη τη διάρκεια εκσκαφής
του έργου και ειδικά σε μία ευαίσθητη περιοχή όπως είναι η Όλυνθος και βεβαίως να
χρηματοδοτηθεί ξεχωριστά το υποέργο της ηλεκτροδότησης το οποίο δεν μπορεί να το
αναλάβει ο εργολάβος ο οποίος θα διαχειριστεί τα άλλα δύο υποέργα.
Επίσης ζητούμε την αναμόρφωση του έργου αποκατάσταση πέντε χώρων ανεξέλεγκτης
διάθεσης αποβλήτων του Δήμου Πολυγύρου το οποίο είναι συνολικού κόστους 3.412.455,30 €.
Θα πρέπει κι εκεί να γίνουν τρία υποέργα σύμφωνα με το δελτίο που μας προσκόμισε η τεχνική
υπηρεσία.
Το πρώτο υποέργο είναι μελέτη αποκατάστασης χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης
αποβλήτων Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου με ποσό 71.618,42 €, το δεύτερο υποέργο είναι
αποκατάσταση τεσσάρων χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων Δήμου Πολυγύρου με
ποσό 503.054,86 € και το τρίτο υποέργο αποκατάσταση χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης
αποβλήτων Πολυγύρου με ποσό 2.538.590,24 €.
Καλώ το σώμα για την ψήφιση της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου
Πολυγύρου”.
Ο αρχηγός της μείζονος μειοψηφίας κ. Κωνσταντίνος Μπογδάνος, δήλωσε ότι
απέχει από τη συζήτηση του θέματος και την λήψη απόφασης επ' αυτού, διότι η εισήγηση
ήρθε τελευταία στιγμή και δεν πρόλαβε να την ελέγξει και να ενημερωθεί.
Την ίδια άποψη εξέφρασε και ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γεώργιος Γκολόης, ενώ ο
αρχηγός της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Νικόλαος Παρθενιώτης ανέφερε ότι επειδή δεν
ψήφισε αρχικά τον Προϋπολογισμό του Δήμου, δεν ψηφίζει και τις αναμορφώσεις του.
Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Αστέριος Μπάτσιος κατόπιν των διευκρινήσεων από τον
κ. Βορδό, δήλωσε ότι συμφωνεί να ψηφίσει μόνο την αλλαγή κάποιων κωδικών στα μεγάλα
έργα. Τα άλλα θα έπρεπε να είχαν προβλεφθεί και έπρεπε να είχαν δοθεί πιο μπροστά να
εξεταστούν.
Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη μετά από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει

κατά

π λ ε ι ο ψ η φ ία

Α. Αναμορφώνει το προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2013 ως εξής:
•
•
•
•

Αυξάνει τους παρακάτω Κ.Α.Ε. εσόδων :
α) 06.00.0412 με τίτλο Δικαίωμα ενταφιασμού", με ποσό 5.000,00€,
β) 06.00.2118.009 με τίτλο Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16
Ν 2130/93)", με ποσό 1.000,00€,
γ) 06.00.5121.001 με τίτλο Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα
(Ανειδίκευτα)", με ποσό 3.314,19€,
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δ) 06.00.5121.002 με τίτλο Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα
(Ειδικευμένα)", με ποσό 266.135,48€,
Μειώνει τους παρακάτω ΚΑΕ εσόδων :
α) 06.00.1323.004 με τίτλο Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ.
Βραστάμων, Δήμου Πολυγύρου (Ε.Γ.Τ.Α.Α.)", με ποσό 103.105,79€,
β) 06.00.1323.014 με τίτλο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Χρηματοδότηση
ΕΣΠΑ Υποέργο 2ο: Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Κρήμνης του Δήμου
Πολυγύρου .", με ποσό 44.078,87€,
Μεταφέρει πιστώσεις ποσού από τους ΚΑΕ
1) 02.20.7323.001, με τίτλο “ Κοπή χόρτων στα οδικά δίκτυα Δ.Ε. Πολυγύρου”, με
ποσό 24.600,00 €
2) 02.20.7323.006, με τίτλο “ Κοπή χόρτων στα οδικά δίκτυα Δ.Ε. Ορμύλιας ”, με
ποσό 24.600,00 €,
3) 02.20.7323.008, με τίτλο “ Καθαριότητα παραλιών”, με ποσό 24.600,00 €,
4) 02.30.7321.017, με τίτλο “ Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων
Τ.Κ. Βραστάμων, Δήμου Πολυγύρου (Ε.Γ.Τ.Α.Α.)”, με ποσό 103.105,79 €,
5) 02.15.7321.012, με τίτλο “ Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ Υποέργο 2ο: Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ.
Κρήμνης του Δήμου Πολυγύρου .”, με ποσό 44.078,87 €,
6) 02.10.6612.002, με τίτλο “ Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά
γραφείου ΔΕ Ανθεμούντα”, με ποσό 15.000,00 €,
7) 02.10.6612.003, με τίτλο “ Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά
γραφείου ΔΕ Ζερβοχωρίων”, με ποσό 15.000,00 €,
8) 02.10.6612.004, με τίτλο “ Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά
γραφείου ΔΕ Ορμύλιας”, με ποσό 15.000,00 €,
9) 02.10.6635.001, με τίτλο “ Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας
ΔΕ Ανθεμούντα”, με ποσό 15.000,00 €,
10) 02.10.6635.002, με τίτλο “ Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας
ΔΕ Ζερβοχωρίων”, με ποσό 15.000,00 €,
11) 02.10.6635.003, με τίτλο “ Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας
ΔΕ Ορμύλιας”, με ποσό 15.000,00 €,
12) 02.10.7134.001, με τίτλο “ Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας
ΔΕ Ορμύλιας”, με ποσό 15.000,00 €,
13) 02.10.7134.006, με τίτλο “ Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας
ΔΕ Ανθεμούντα”, με ποσό 15.000,00 €,
14) 02.10.7134.007, με τίτλο “ Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας
ΔΕ Ζερβοχωρίων”, με ποσό 15.000,00 €,
15) 02.30.6662.019, με τίτλο “ Προμήθεια ασφαλτομίγματος για τη Δημοτική Ενότητα
Ανθεμούντα”, με ποσό 15.000,00 €,
16) 02.30.6662.020, με τίτλο “ Προμήθεια ασφαλτομίγματος για τη Δημοτική Ενότητα
Ορμύλιας”, με ποσό 15.000,00 €,
17) 02.30.6662.021, με τίτλο “ Προμήθεια ασφαλτομίγματος για τη Δημοτική Ενότητα
Ζερβοχωρίων”, με ποσό 15.000,00 €,
18) 02.30.6662.019, με τίτλο “ Προμήθεια ασφαλτομίγματος για τη Δημοτική Ενότητα
Πολυγύρου”, με ποσό 15.000,00 €,
στον ΚΑΕ 02.90.9111, ”Αποθεματικό”,
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Μεταφέρει πιστώσεις από τον ΚΑΕ 02.90.9111,”Αποθεματικό”, στους παρακάτω
ΚΑΕ:
1) 02.45.6262.001, με τίτλο “ Καθαρισμός και διαμόρφωση χώρου νεκροταφείων ΔΕ
Ορμύλιας ”, με ποσό 24.600,00€,
2) 02.30.6262.017, με τίτλο “Συντήρηση αγροτικών δρόμων αγροτικής περιοχής
Ταξιάρχη”, με ποσό 24.600,00 €,
3) 02.20.6262.002, με τίτλο “Κοπή χόρτων στα οδικά δίκτυα και σε κοινόχρηστους
χώρους του Δήμου Πολυγύρου”, με ποσό 49.200,00€,
4) 02.20.6262.003, με τίτλο “Εργασίες καθαρισμού παραλίας και ευρύτερης
παραλιακής ζώνης της ΔΕ Πολυγύρου”, με ποσό 49.200,00€,
5) 02.30.7323.002, με τίτλο “Αποκατάσταση – Βελτίωση τεχνικού στο δρόμο Ολύνθου
- Πολυγύρου”, με ποσό 7.199,24€,
6) 02.25.7312.003, με τίτλο “Κατασκευή φρεατίου όμβριων και βελτίωση τμήματος
οδοστρώματος στον οικισμό Ψακούδια ΔΕ Ορμύλιας ”, με ποσό 7.197,23€
7) 02.00.6121.004, με τίτλο “ Έξοδα κίνησης Προέδρων τοπικών Συμβούλων”, με ποσό
30.000,00€
8) 02.30.7324.010, με τίτλο “Διαμόρφωση εισόδων Δ.Δ. Σανών.”, με ποσό 2.217,16€
9) 02.15.7321.002, με τίτλο “Κατασκευή χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου
Παλαιοκάστρου”, με ποσό 2.996,13€
10) 02.30.7323.054, με τίτλο “Βελτίωση της φέρουσας ικανότητας οδού στην περιοχή
έξι βρύσες Πολυγύρου”, με ποσό 7.443,46€
11) 02.20.6262.004, με τίτλο “Καθαρισμός δημοτικού οδικού δικτύου και
κοινόχρηστων δημοτικών χώρων”, με ποσό 18.450,00€
12) 02.30.7411.006, με τίτλο “Τοπογραφική αποτύπωση περιβάλλοντος χώρου Δήμου
Πολυγύρου”, με ποσό 1.500,00€
13) 02.10.6266.004, με τίτλο “Υποστήριξη του SOFTWARE της μηχανογράφησης του
δήμου”, με ποσό 500,00 €
14) 02.20.6262.005, με τίτλο “Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στα πάρκα
της Δ.Ε. Ορμύλιας.”, με ποσό 10.000,00 €.
15) 02.30.7324.001, με τίτλο “ Αποκατάσταση βλαβών πεζοδρομίων Δ.Ε. Ορμύλιας ”,
με ποσό 7.199,58 €.
16) 02.25.7312.007, με τίτλο “ Επέκταση δικτύων υπονόμων στη Δ.Ε. Ορμύλιας ”, με
ποσό 7.199,62 €.
17) 02.25.7312.008, με τίτλο “ Επέκταση δικτύων ύδρευσης στη Δ.Ε. Ορμύλιας ”, με
ποσό 7.199,62 €.
18) 02.45.7336.004, με τίτλο “ Βελτίωση χώρων νεκροταφείων ταξιάρχη ”, με ποσό
4.800,00 €.
19) 02.30.7324.002, με τίτλο “ Αποκατάσταση βλαβών πεζοδρομίων Δ.Ε. Πολυγύρου ”,
με ποσό 4.011,65 €.
20) 02.10.6162.002, με τίτλο “ Διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς εντός των
ορίων του Δήμου Πολυγύρου από εξειδικευμένο κτηνίατρο”, με ποσό 24.600,00 €,
21) 02.30.7323.003, με τίτλο “ Αποκατάσταση βατότητας τοπικής διάνοιξης αγροτικής
οδού στην περιοχή «Οσμάν Ραχώνα» και «Πηγαδούδι» στην ΔΕ Ζερβοχωρίων ”, με
ποσό 24.600,00 €,
22) 02.20.7135.001, με τίτλο “ Προμήθεια και τοποθέτηση 500 καλαθιών
απορριμμάτων στον παραλιακό χώρο ΔΕ Πολυγύρου ”, με ποσό 12.300,00 €,
23) 02.25.6162.002, με τίτλο “Εργασία απομακρυσμένης διαχείρισης δεξαμενών και
αντλιοστασίων, ”, με ποσό 23.812,80 €,
24) 02.10.6162.002, με τίτλο “ Εργασία απομακρυσμένης διαχείρισης αυτοκινήτων ”,
με ποσό 19.224,90 €.
25) 02.25.7425.005, με τίτλο “ Ανάλυση πόσιμου νερού ”, με ποσό 24.600,00€.
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26) 02.15.7321.001, με τίτλο “ Κατασκευή βάσης τοποθέτησης προκατασκευασμένης
αίθουσας στον προαύλιο χώρο Γυμνασίου – Λυκείου Πολυγύρου ”, με ποσό 7.200,00€.
27) 02.15.7321.001, με τίτλο “ Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας επέκτασης
σχεδίου οικισμού Γαλάτιστας ”, με ποσό 12.000,00€.
28) 02.10.6612.005, με τίτλο “ Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων
γραφείου ”, με ποσό 73.800,00€.
29) 02.15.7336.011, με τίτλο “ Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στην
είσοδο και έξοδο Πολυγύρου και στην περιοχή Δημαρχείου ”, με ποσό 69.876,30€.
30) 02.10.6635.004, με τίτλο “ Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας ΔΕ
Πολυγύρου ”, με ποσό 58.800,00€.
31) 02.10.7134.011, με τίτλο “ Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και εκτυπωτών
ΔΕ Πολυγύρου. ”, με ποσό 58.800,00€.
32) 02.30.6662.011, με τίτλο “ Προμήθεια ασφαλτομίγματος”, με ποσό 60.000,00 €,
Στον Προϋπολογισμό του Δήμου Πολυγύρου οικ. Έτους 2013 είχε προβλεφθεί τόσο
στο σκέλος των εσόδων ΚΑΕ 06.00.1321.012 όσο και των εξόδων 02.25.7326.006
συγχρηματοδοτούμενο έργο με τίτλο «Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ "Συλλογή, μεταφορά επεξεργασία και διάθεση λυμάτων
οικισμού Ολύνθος Δήμου Πολυγύρου" , με ποσό 4.035.222,67€, σύμφωνα με το
τεχνικό δελτίο που μας προσκόμισε η Τεχνική υπηρεσία του Δήμου το συγκεκριμένο
έργο θα πρέπει να χωριστεί σε τέσσερα (4) υποέργα χωρίς όμως να μεταβάλλεται το
ύψος του προϋπολογισμού, ποιο συγκεκριμένα οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν με
αναμόρφωση τόσο στο σκέλος των εσόδων και εξόδων είναι οι κάτωθι:
ΚΑΕ εσόδων 06.00.1321.012 Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Χρηματοδότηση
ΕΣΠΑ "Συλλογή, μεταφορά επεξεργασία και διάθεση λυμάτων οικισμού Ολύνθος
Δήμου Πολυγύρου Υποέργο 1 Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης –αγωγοί μεταφοράς
λυμάτων οικισμού «Όλυνθος» Δήμου Πολυγύρου. Ποσό 2.969.466,00€ ΚΑΕ εξόδων
02.25.7326.006
ΚΑΕ εσόδων 06.00.1321.013 Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Χρηματοδότηση
ΕΣΠΑ "Συλλογή, μεταφορά επεξεργασία και διάθεση λυμάτων οικισμού Ολύνθος
Δήμου Πολυγύρου Υποέργο 2 Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμού
«Όλυνθος» Δήμου Πολυγύρου. Ποσό 1.036.000,00€, ΚΑΕ εξόδων 02.25.7326.007
ΚΑΕ εσόδων 06.00.1321.014 Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Χρηματοδότηση
ΕΣΠΑ "Συλλογή, μεταφορά επεξεργασία και διάθεση λυμάτων οικισμού Ολύνθος
Δήμου Πολυγύρου Υποέργο 3 Δαπάνη ηλεκτροδότησης . Ποσό 3.256,67€, ΚΑΕ
εξόδων 02.25.7326.008
ΚΑΕ εσόδων 06.00.1321.015 Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Χρηματοδότηση
ΕΣΠΑ "Συλλογή, μεταφορά επεξεργασία και διάθεση λυμάτων οικισμού Ολύνθος
Δήμου Πολυγύρου Υποέργο 4 Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες. Ποσό 25.500,00€,
ΚΑΕ εξόδων 02.25.7326.009
Στον Προϋπολογισμό του Δήμου Πολυγύρου οικ. Έτους 2013 είχε προβλεφθεί τόσο
στο σκέλος των εσόδων ΚΑΕ 06.00.1323.001 όσο και των εξόδων 02.30.7321.020
συγχρηματοδοτούμενο έργο με τίτλο «Αποκατάσταση πέντε χώρων ανεξέλεγκτης
διάθεσης αποβλήτων Δήμου Πολυγύρου (ΕΠ: Π.Α.Α.), Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ." , με
ποσό 3.412.455,30€, σύμφωνα με το τεχνικό δελτίο που μας προσκόμισε η Τεχνική
υπηρεσία του Δήμου το συγκεκριμένο έργο θα πρέπει να χωριστεί σε τρία (3)
υποέργα ενώ παράλληλα μεταβάλλεται το ύψος του προϋπολογισμού καθώς
μειώνεται κατά 299.191,78€, ποιο συγκεκριμένα οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν με
αναμόρφωση τόσο στο σκέλος των εσόδων και εξόδων είναι οι κάτωθι:
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ΚΑΕ εσόδων 06.00.1323.001 Αποκατάσταση πέντε χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης
αποβλήτων Δήμου Πολυγύρου (ΕΠ: Π.Α.Α.), Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ. Υποέργο 1
Μελέτη αποκατάστασης χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων ΔΚ Πολυγύρου
Δήμου Πολυγύρου. Ποσό 71.618,42€ ΚΑΕ εξόδων 02.25.7412.003
ΚΑΕ εσόδων 06.00.1323.018 Αποκατάσταση πέντε χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης
αποβλήτων Δήμου Πολυγύρου (ΕΠ: Π.Α.Α.), Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ. Υποέργο 2
Αποκατάσταση τεσσάρων χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων Δήμου
Πολυγύρου. Ποσό 503.054,86€, ΚΑΕ εξόδων 02.25.7312.005
ΚΑΕ εσόδων 06.00.1323.019 Αποκατάσταση πέντε χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης
αποβλήτων Δήμου Πολυγύρου (ΕΠ: Π.Α.Α.), Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ. Υποέργο 3
Αποκατάσταση χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων Πολυγύρου . Ποσό
2.538.590,24€, ΚΑΕ εξόδων 02.25.7312.006
1) Αλλάζει την περιγραφή του ΚΑΕ 02.10.6635.004 από Προμήθεια ειδών υγιεινής και
καθαριότητας ΔΕ Πολυγύρου σε Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας Δήμου
Πολυγύρου
2) Αλλάζει την περιγραφή του ΚΑΕ 02.10.7134.011 από Προμήθεια ηλεκτρονικών
υπολογιστών και εκτυπωτών ΔΕ Πολυγύρου. σε Προμήθεια ηλεκτρονικών
υπολογιστών και εκτυπωτών Δήμου Πολυγύρου.
2) Αλλάζει την περιγραφή του ΚΑΕ 02.10.7134.011 από Προμήθεια ηλεκτρονικών
υπολογιστών και εκτυπωτών ΔΕ Πολυγύρου. σε Προμήθεια ηλεκτρονικών
υπολογιστών και εκτυπωτών Δήμου Πολυγύρου.
Επί της απόφασης μειοψήφισαν οι κ.κ. Κωνσταντίνος Μπογδάνος, Γεώργιος Γκολόης,
Νικόλαος Παρθενιώτης και Αστέριος Μπάτσιος (εκτός από τα μεγάλα έργα που πρέπει
να διαχωριστούν σε υποέργα), για τους λόγους που αναφέρθηκαν στην εισήγηση.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 113/2013
Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ Μ Ε Λ Η
Υπογραφή
Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Πολύγυρος 9 -4-2013
Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
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