
 

 
Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο  

της 8/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Στον Πολύγυρο, σήμερα την εικοστή όγδοη (28η) του μηνός Απριλίου του έτους 2015, 

ημέρα Τρίτη 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. 8/24.3.2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Ιωάννη 

Σιμώνη, η οποία επιδόθηκε στους δημοτικούς συμβούλους και τον κ. Δήμαρχο 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 προσκλήθηκε 

και 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 Πάνος Ιωακείμ 

2 Δημητριάδης Χρήστος 16 Φυλαχτός Χρήστος 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Παπούλιος Ιωάννης 

4 Βορδός Χρήστος 18 Λαφαζάνης Βασίλειος 

5 Ζούνη Στέλλα 19 Τσινάς Αργύριος 

6 Βασιλάκης  Αθανάσιος 20 Γκλάβας Γεώργιος 

7 Ματέας Γεώργιος 21 Χριστιανού Αγγελική 

8 Κυριάκου Ιφιγένεια 22 Ζιούπου Άννα 

9 Λιόντας  Γεώργιος 23 Ματθαίου Αθανάσιος 

10 Κοντογιώργης Δημήτριος 24   

11 Σιδέρης Νικόλαος 25   

12 Σαράντη Μαρία 26   

13 Λακρός Αλέξανδρος 27   

14 Κανταράς Αναστάσιος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Ζαβράκογλου Άγγελος 

2 Ξάκης Ιωάννης 

3 Καραφουλίδης  Αναστάσιος  

4 Δέας Παύλος 

 

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 

παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου κ. Νικήτας Κατσιακιώρης, η Πρόεδρος της Τ.Κ. 

Ταξιάρχη κ. Μπόλματη Φωτεινή,  ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Βάβδου κ. Κλαμούρης Νικόλαος, και ο 

Πρόεδρος της Τ.Κ. Ολύνθου κ. Νικόλαος Αυγέρης. 

Η δημοτική σύμβουλος κ. Σαράντη Μαρία προσήλθε στο 18
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης, 

ενώ η δημοτική σύμβουλος κ. Ζούνη Στέλλα προσήλθε στο 28
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Λιόντας Γεώργιος αποχώρησε στο 15
ο
 θέμα της ημερήσιας 

διάταξης ενώ ο δημοτικός σύμβουλος κ. Πάνος Ιωακείμ αποχώρησε στο 22
ο
 θέμα της ημερήσιας 

διάταξης. 

 

Αριθμός θέματος: 7ο 

έκτακτο 

5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 

2015 

Αριθμός Απόφασης :123  
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  Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Σιμώνης, εισηγούμενος το 7ο 

έκτακτο της ημερήσιας διάταξης, μετά και την ομόφωνη έγκριση των μελών του Δ.Σ. για την 

κατεπείγουσα συζήτηση του θέματος, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Βορδό, ο 

οποίος τόνισε: «Σε κάθε Δημοτικό Συμβούλιο είναι θεσμός εδώ και πάρα πολλά χρόνια να 

αναμορφώνεται ο Προϋπολογισμός λόγω εκτάκτων αναγκών που δεν είχαν προβλεφτεί και 

βασικά αφορούν κωδικούς οι οποίοι δεν είχαν συμπεριληφθεί. Σε αυτό λοιπόν το Δημοτικό 

Συμβούλιο αναμορφώνουμε τον Προϋπολογισμό του έτους 2015, μπαίνουμε στην 5
η
 

αναμόρφωση, με την εισήγηση όπως υπάρχει μέσα στο φάκελο.  

Εδώ πρέπει να τονίσω ιδιαίτερα –γι’ αυτό και είναι εδώ η Πρόεδρος της κοινότητας 

Ταξιάρχη– ότι συμπεριλαμβάνεται και το έργο «Κατασκευή μετωπικής επένδυσης πρανούς με 

συρματοκιβώτια εντός της Τοπικής Κοινότητας Ταξιάρχη στα νεκροταφεία, όπου προβλέπεται 

συγκεκριμένη πίστωση του ποσού των 7.200,00 € από το αποθεματικό τους, ώστε άμεσα να 

ξεκινήσει το έργο.  

Για τις υπόλοιπες αναμορφώσεις, αν κάποιος συνάδελφος έχει κάτι να ρωτήσει μπορεί 

να το κάνει τώρα, όπως δηλαδή είναι η εισήγηση της Υπηρεσίας. 

Το λόγο πήρε ο αρχηγός της μείζονος μειοψηφίας κ. Αναστάσιος Κανταράς: «Να πω 

ότι αν και δεν προλαβαίνουμε να το διαβάσουμε, γιατί είναι εκτός ημερησίας και το πήραμε 

τώρα, εμείς επειδή δεν ψηφίσαμε τον Προϋπολογισμό δεν μπορούμε να ψηφίσουμε και την 

τροποποίηση». 

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην αρχηγό της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Αγγελική  

Χριστιανού: «Με το ίδιο σκεπτικό, δεν μπορώ να ψηφίσω κι εγώ την τροποποίηση εφόσον 

δεν ψήφισα Προϋπολογισμό, αλλά όσον αφορά τα νεκροταφεία του Ταξιάρχη, με δοσμένο ότι 

είναι ένα έργο που προκύπτει και μία μεγάλη ανάγκη, κατ’ εξαίρεση ψηφίζω μόνο το (Δ)».  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά  

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση, και έπειτα από διαλογική συζήτηση,  

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      κατά   Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α  

 

Την 5
η
 Αναμόρφωση Προϋπολογισμού  Δήμου Πολυγύρου οικονομικού έτους 2015, 

όπως παρακάτω: 

 

Α. Επειδή είναι απαραίτητη η ανάθεση εργασίας σε ιατρό ασφαλείας και η πίστωση που έχει 

προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2015 δεν επαρκεί, θα πρέπει το Δ.Σ. με 

απόφασή του να τον τροποποιήσει ανάλογα: 

Στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.30.6117.001 Απασχόληση ιατρού ασφαλείας 

αυξάνει την πίστωση με το ποσό των 1.000,00€ την οποία μεταφέρει ισόποσα από το 

Αποθεματικό, την οποία και ψηφίζει για να διατεθεί για τον παραπάνω σκοπό. 

 

Β. Σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν.4255/14 και μετά την έναρξη ισχύος της παρ. 1 του άρθρου 

31 του Ν.4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων, Α’ 208), από 27.09.2013 ο Δήμαρχος ο οποίος έχει 

την ιδιότητα του Δικηγόρου βρίσκεται σε υποχρεωτική αναστολή άσκησης του λειτουργήματός 

του και το σύνολο των εισφορών του στον οικείο φορέα ασφάλισης καταβάλλεται από το Δήμο 

και βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Πολυγύρου. 
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Επειδή όμως δεν έχουν προβλεφθεί οι πιστώσεις που αφορούν τους κλάδους σύνταξης 

και επικουρικής ασφάλισης στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2015, θα πρέπει το Δ.Σ. με 

απόφασή του να τον τροποποιήσει ανάλογα: 

Στο σκέλος των εξόδων και α) στον Κ.Α. 02.00.6126.002 Ασφαλιστικές εισφορές 

Ταμείου Ασφάλισης Νομικών  εγγράφει πίστωση 4.800,00€ την οποία μεταφέρει ισόποσα 

από το Αποθεματικό την οποία και ψηφίζει για να διατεθεί για τον παραπάνω σκοπό, β)στον 

Κ.Α. 02.00.6126.003 Ασφαλιστικές εισφορές τομέα επικουρικής ασφάλισης δικηγόρων 

εγγράφει πίστωση 1.400,00€ την οποία μεταφέρει ισόποσα από το Αποθεματικό την οποία και 

ψηφίζει για να διατεθεί για τον παραπάνω σκοπό, γ)στον Κ.Α.02.80.8231.020 Ταμείο 

Νομικών (Απόδοση κρατήσεων) αυξάνει την πίστωση με το ποσό των 1.500,00€ την οποία 

μεταφέρει ισόποσα από το Αποθεματικό.  

Στο σκέλος των εσόδων και στον Κ.Α. 06.00.4131.020 Ταμείο Νομικών αυξάνει την 

πίστωση με το ποσό των 1.500,00€ την οποία μεταφέρει ισόποσα στο Αποθεματικό. 

 

Γ. Με την υπ’αριθμ. 2/2015 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Πολυγύρου εγκρίθηκε η 

εισηγητική έκθεση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πολυγύρου, για την τεκμηρίωση 

εσόδων και εξόδων αυτής για το διαχειριστικό έτος 2015, σύμφωνα με την οποία το ποσό των 

500.000,00€ που υπολείπεται για τον ισοσκελισμό των εσόδων-εξόδων θα καλυφθεί από 

επιχορήγηση του Δήμου Πολυγύρου.  

Επειδή στον προϋπολογισμό του Δήμου του τρέχοντος έτους δεν υπήρχε εγγεγραμμένη 

πίστωση για την κάλυψη αυτής της δαπάνης, με την υπ’αριθμ. 12/2015 απόφαση του Δ.Σ. έγινε 

αναμόρφωση του προϋπολογισμού και εγγράφηκε πίστωση 100.000,00€ στον Κ.Α. 

02.00.6737.001 Χρηματοδότηση ΚΕ.ΔΗ.ΠΟ. 

 Επειδή η πίστωση αυτή δεν επαρκεί, θα πρέπει το Δ.Σ. να αναμορφώσει εκ νέου τον 

προϋπολογισμό. Στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.00.6737.001 Χρηματοδότηση 

ΚΕ.ΔΗ.ΠΟ εγγράφει πίστωση 45.000€ την οποία μεταφέρει ισόποσα από το αποθεματικό. 

 

Δ. Επειδή προέκυψε ανάγκη για την εκτέλεση της εργασίας «Κατασκευή μετωπικής 

επένδυσης πρανούς με συρματοκιβώτια εντός της Τ.Κ. Ταξιάρχη (Νεκροταφεία) και δεν 

προβλέφθηκε πίστωση στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους θα πρέπει το Δ.Σ. με 

απόφασή του να τον τροποποιήσει ανάλογα.  

Στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.45.7326.011 Κατασκευή μετωπικής επένδυσης 

πρανούς με συρματοκιβώτια εντός της Τ.Κ. Ταξιάρχη εγγράφει πίστωση ποσού 7.200,00€ την 

οποία μεταφέρει ισόποσα από το Αποθεματικό.  

Από τα παραπάνω θα προκληθεί δαπάνη 59.400,00€ τα οποία θα διατεθούν κατά το ποσό 

των 1.812,42€ από τον Κ.Α. 02.90.9111 Αποθεματικό και κατά το ποσό των 56.903,58€ από  

α) την μείωση του Κ.Α. 02.10.6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό κατά 

το ποσό των 35.878,90€,  

β) την μείωση του Κ.Α. 02.00.6312.001 Φόρος 20% επί των εσόδων παραχώρησης απλής 

χρήσης αιγιαλού κατά το ποσό των 3.000,00€,  

γ) την μείωση του Κ.Α. 02.00.6442.001 Δημοσιοποίηση συνεδριάσεων Δημοτικού 

Συμβουλίου κατά το ποσό των 5.000,00€,  

δ) την μείωση του Κ.Α. 02.25.7312.001 Κατασκευή φρεατίου ομβρίων στην Τ.Κ. Ριζών 

Δ.Ε. Ζερβοχωρίων κατά το ποσό των 3.826,74€,  

ε) την μείωση του Κ.Α. 02.30.7323.004 Αποκατάσταση οδοστρώματος από σκυρόδεμα 

στην Τ.Κ. Παλαιόχωρας κατά το ποσό των 4.307,09€,  
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στ) την μείωση του Κ.Α. 02.30.7421.007 Ειδική Αρχιτεκτονική μελέτη με τίτλο" Βελτίωση 

κινητικότητας και ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος εντός οικισμού Γεροπλατάνου" κατά το 

ποσό των 5.574,85€.  

Οι παραπάνω πιστώσεις δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν κατά το τρέχον έτος. 

 Το Αποθεματικό μετά τις παραπάνω αναμορφώσεις θα διαμορφωθεί ως εξής: 

Αποθεματικό μετά την 4
η
 αναμόρφωση:    2.496,42€ 

5
η
 Αναμόρφωση         :                          -1.812,42€ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ:  684,00€ το οποίο δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών 

εσόδων. 

Επί της απόφασης, μειοψήφησε η μείζονα και η ελάσσονα μειοψηφία, -με εξαίρεση την 

παράγραφο (Δ) που ψηφίζει θετικά η ελάσσονα μειοψηφία- για τον λόγο που αναφέρεται στην 

εισήγηση. 

 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 123/2015 

 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                               Τ Α  Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή              Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 6-5-2015 

Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ 
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