
 

 

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ  

της 9/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
Στον Πολύγυρο, σήμερα την εικοστή ένατη (29η) του μηνός Μαΐου του έτους 2015, ημέρα 

Παρασκευή 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. 9/25.5.2015 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 

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 Φυλαχτός Χρήστος 

2 Ζαβράκογλου Άγγελος 16 Παπούλιος Ιωάννης 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Λαφαζάνης Βασίλειος 

4 Βορδός Χρήστος 18 Τσινάς Αργύριος 

5 Ζούνη Στέλλα 19 Χριστιανού Αγγελική 

6 Βασιλάκης  Αθανάσιος 20 Ματθαίου Αθανάσιος 

7 Ματέας Γεώργιος 21 Ξάκης Ιωάννης 

8 Κυριάκου Ιφιγένεια 22   

9 Λιόντας  Γεώργιος 23   

10 Κοντογιώργης Δημήτριος 24   

11 Σιδέρης Νικόλαος 25   

12 Σαράντη Μαρία 26   

13 Λακρός Αλέξανδρος 27   

14 Δέας Παύλος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Δημητριάδης Χρήστος 

2 Κανταράς Αναστάσιος 

3 Καραφουλίδης  Αναστάσιος  

4 Γκλάβας Γεώργιος 

5 Πάνος Ιωακείμ 

6 Ζιούπου Άννα 

 

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, ο Πρόεδρος της Δ.Κ.  

Γαλάτιστας κ. Σειράς Εμμανουήλ και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Βάβδου κ. Κλαμούρης Νικόλαος . 

Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Φυλαχτός Χρήστος προσήλθε στο 24
ο
 θέμα της ημερήσιας 

διάταξης. 

Αριθμός θέματος: 10ο  Έγκριση και ψήφιση προϋπολογισμού οικον. Έτους 

2015 της κατασκήνωσης «Παιδικής Εξοχής 

Μεταμόρφωσης» 

Αριθμός Απόφασης :179  

 

       Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Σιμώνης, εισηγούμενος το 10ο θέμα 

της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Δημήτριο Ζαγγίλα, ο οποίος 

ανέφερε ότι: «Οι δαπάνες οι οποίες καταρτίζονται κάθε χρόνο είναι οι ίδιες και στον πιο 

μεγάλο βαθμό συγκεκριμένες. Μέσο όρο ευελπιστούμε να έχουμε μία χρηματοδότηση 

400.000,00 €. Πέρυσι είχαμε πάρει κάτι παραπάνω, γιατί για πρώτη φορά πιέσαμε και πήραμε 

ναυαγοσώστη και βάλαμε και εταιρία πλέον μόνιμα που με σύμβασή της αναλαμβάνει την 
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οποιαδήποτε αστική και ποινική ευθύνη. Μέχρι τώρα δηλαδή  ουσιαστικά στις προσλήψεις που 

κάναμε είχαμε ναυαγοσώστη χωρίς να έχουμε πύργο, χωρίς να έχουμε σκάφος. Όλα αυτά 

πλέον υπάρχουν στην κατασκήνωση, τα έχει αναλάβει ιδιωτική εταιρία, ουσιαστικά έχει 

συμβληθεί και ο Δήμος για τις άλλες παραλίες, προσπαθώντας να αποφύγουμε δυσάρεστα 

γεγονότα. 

Σας έχει κατατεθεί ο προϋπολογισμός λοιπόν, θέλω να επισημάνω στο Σώμα ότι 

υπάρχει μία επιπλέον χρηματοδότηση 200.000,00 € την οποία πετύχαμε πέρυσι με έγγραφα τα 

οποία κοινοποιήσαμε προς το Υπουργείο. 

Αν θέλετε κάποια επιπλέον ερώτηση για κάποιο κωδικό, για οτιδήποτε θέλετε, ή και 

επιπλέον διευκρίνηση, στη διάθεσή σας, καθώς επίσης και η Οικονομική Υπηρεσία. 

Επαναλαμβάνω ότι όλα τα αναλώσιμα έγιναν με πρόχειρο διαγωνισμό, δηλαδή είχαμε 

οκτώ διαγωνισμούς, γιατί τα είδη άρτου-ζαχαροπλαστικής συμπεριλαμβάνονται με έναν 

κωδικό της τάξης των 55.000,00 €, άρα αφορούν τρεις διαγωνισμούς διαφορετικούς. Από εκεί 

και κάτω υπάρχουν οι πάγιες δαπάνες οι οποίες γίνονται για την αντικατάσταση των σκηνών 

από σπιτάκια προκάτ σε συνεννόηση με το Υπουργείο, εδώ και πέντε χρόνια εγκρίνεται το 

ποσό αυτό, είναι εν γνώση της διαδικασίας η οποία ακολουθείται, αν και βέβαια τα περιθώριά 

μας εκεί είναι στενά.  

Οι εργασίες συντήρησης νομίζω είναι αναλυτικά μπροστά σας και θα ήθελα να πω ότι 

ενδεχομένως ορισμένοι ποσά της τάξεως των 14.000,00 €, των 23.000,00 €, δεν αφορούν ένα 

άτομο, μία ανάθεση, απλώς στην Οικονομική Υπηρεσία χρησιμοποιείται ο υποκωδικός αυτός. 

Δηλαδή, ουσιαστικά το ποσό το οποίο έχουμε προς διάθεση αυτή τη στιγμή εμείς είναι γύρω 

στα 51.000,00 € που περίσσεψαν από πέρυσι και 200.000,00 € τα οποία είναι για να γίνουν 

αυτές οι επιπλέον εργασίες που είχαν χρηματοδοτηθεί με την προηγούμενη Δημοτική Αρχή». 

Ακολούθησε διάλογος μεταξύ των μελών, δόθηκαν οι απαραίτητες διευκρινήσεις 

και ο δημοτικός σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας κ Αργύριος Τσινάς δήλωσε ότι 

δεν ψηφίζει τον προϋπολογισμού οικον. Έτους 2015 της κατασκήνωσης Π.Ε. 

Μεταμόρφωσης, διότι δεν είχε την εισήγηση 2-3 μέρες νωρίτερα για να την μελετήσει. 

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

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

κατασκήνωσης, τις ενστάσεις των δημοτικών συμβούλων και μετά από διαλογική συζήτηση  

 Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     κ α τ  ά       Π λ ε ι ο ψ η φ ί α 

 Εγκρίνει και ψηφίζει τον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2015 της Παιδικής Εξοχής 

Μεταμόρφωσης Δήμου Πολυγύρου, της οποίας τα έσοδα και έξοδα 

διαμορφώνονται συνολικά στο ακόλουθο ύψος: 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 

α/α Κ.Α. Περιγραφή 
Διαμορφωμένος  

προηγ. Χρήσης 
Προτεινόμενος Εγκεκριμένος 

1 06.00.0619.001 

ΚΑΠ για τη λειτουργία των νομικών 

προσώπων & υπηρεσιών που 

μεταβιβάστηκαν στους δήμους του 

άρθρ.8 Ν.3106/2003 

443.756,25€ 400.000,00€ 400.000,00 € 

2 06.00.0619.002 

Αντιμετώπιση  έκτακτων δαπανών 

οργάνωσης και λειτουργίας της 

κατασκήνωσης Μεταμόρφωσης 

Χαλκιδικής. 

200.000,00€ 0,00€ 0,00 

3 06.00.0619.002 Συμμετοχή κατασκηνωτών 4.440,00 5.000,00 5.000,00 

3 06.00.5111 
Χρηματικό υπόλοιπο 

προηγούμενης χρήσης 
216.580,54€ 434.156,52€ 434.156,52 € 
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 

 

α/α Κ.Α. Περιγραφή 
Διαμορφωμένος 

Προηγ. Χρήσης  

Προτεινόμενος 
Εγκεκριμένος 

1.  02.15.6471.003 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Ο.Χ. 58.000,00 € 58.000,00 € 58.000,00 € 

2.   Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Ο.Χ. 15.500,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 

3.   Αμοιβές λογιστών - 3000,00 € 3000,00 € 

4.   

Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων 

ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του 

ελεύθερου επαγγελματία 

- 10.748,00 € 10.748,00 € 

5.   Δαπάνες ψυχαγωγίας και εορτών 8.000,00€ 8.000,00€ 8.000,00€ 

6.   
Δαπάνες προβολής και διαφήμισης 

δράσεων της  κατασκήνωσης 
7.000,00€ 7.000,00€ 7.000,00€ 

7.  

 Εργασίες ανάπλασης και καθαρισμού 

αύλειου και περιβάλλοντος χώρου 

κατασκήνωσης 

15.000,00 € 24.600,00 € 24.600,00 € 

8.  

 Ναυαγοσωστική Κάλυψη των παραλιών 

της Παιδικής Μεταμόρφωσης Δήμου 

Πολυγύρου 

7.700,00 € 7.700,00 € 7.700,00 € 

9.   Εργασίες  εκκενώσεων βόθρων 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 

10.   Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας 2.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 

11.   Υδραυλικές εργασίες. 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 

12.   Ηλεκτρολογικές εργασίες 14.900,00 € 18.000,00 € 18.000,00 € 

13.   Εργασίες απεντόμωσης - απολύμανσης 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 

14.  
 Συντήρηση και επισκευή λοιπών 

εγκαταστάσεων 
23.900,00 € 24.600,00 € 24.600,00 € 

15.  
 Συντήρηση και επισκευή χορτοκοπτικών 

και λοιπών μηχανημάτων 
4.000,00€ 6.000,00 6.000,00 

16.  

 Λοιπές υπηρεσίες της κατασκήνωσης  που 

δεν μπορούν να ενταχθούν  σε κάποια από 

τις  παραπάνω τάξεις 

- 18.000,00 € 18.000,00 € 

17.   Προμήθεια επίπλων και σκευών 5.000,00 € 5.000,00 5.000,00 

18.   Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών  1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 

19.  
 Προμήθεια ειδών υγιεινής και 

καθαριότητας 
14.996,25 € 15.000,00 € 15.000,00 € 

20.  
 Προμήθεια υγειονομικού και 

φαρμακευτικού υλικού 
1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 

21.   Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 9.150,00 € 9.000,00 € 9.000,00 € 

22.   Προμήθεια οικοδομικών υλικών 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 

23.   
Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων 

και έτοιμου χλοοτάπητα 
5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 

24.   
Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, 

λιπασμάτων και βελτίωση εδάφους 
0,00€ 2.000,00 € 2.000,00 € 

25.   Προμήθεια ειδών αρτοζαχαροπλαστικής 57.600,00 € 57.600,00 € 57.600,00 € 

26.   Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου 25.000,00 € 29.500,00 € 29.500,00 € 

27.  
 Προμήθεια κατεψυγμένων ειδών - ειδών 

ιχθυοπωλείου 
10.300,00 € 12.152,00 € 12.152,00 € 

28.   Προμήθεια ειδών παντοπωλείου 30.000,00 € 37.200,00 € 37.200,00 € 

29.   Προμήθεια ειδών μαναβικής 11.000,00 € 15.100,00 € 15.100,00 € 

   864.776,79 € 839.156,52 € 839.156,52 € 
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30.   Προμήθεια ειδών άθλησης  1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 

31.   Δαπάνη ηλεκτρικού ρεύματος 9.150,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 

32.   Προμήθεια υλικών σιδηρουργίας 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 

33.  
 Προμήθεια ανταλλακτικών χορτοκοπτικών 

και λοιπών μηχανημάτων 
4.000,00€ 3.000,00 3.000,00€ 

34.  

 Λοιπές προμήθειες καταναλωτικών 

αγαθών της κατασκήνωσης  που δεν 

μπορούν να ενταχθούν  σε κάποια από τις 

πιο παραπάνω τάξεις 

15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 

35.   Προμήθεια ειδών ιματισμού 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 

36.   Συντήρηση κουφωμάτων αλουμινίου 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 

37.  

Δαπάνες συμπληρωματικής επιχορήγησης 

για την συντήρηση – βελτίωση των 

εγκαταστάσεων της κατασκήνωσης 

(εντολή 204277 /2014)(Ακολουθεί 

αναλυτική παρουσίαση) 

   

37α.  

Αντικατάσταση πλακιδίων δαπέδων και 

τοίχων για όλες τις εγκαταστάσεις της 

Παιδικής Εξοχής 

24.600,00€ 24.600,00€ 24.600,00€ 

37β.  

Κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικού 

σκελετού στους οικίσκους της 

Κατασκήνωσης 

7.200,00€ 7.200,00€ 7.200,00€ 

37γ.  
Συντήρηση κτιριακών υποδομών 

κατασκήνωσης 
7.200,00€ 7.200,00€ 7.200,00€ 

37δ  Προμήθεια κουφωμάτων αλουμινίου 15.000,00€ 15.000,00€ 15.000,00€ 

37ε  Εργασία τοποθέτησης στεγάστρου θεάτρου 24.600,00€ 24.600,00€ 24.600,00€ 

37στ  
Προμήθεια μεταλλικού στεγάστρου 

κερκίδων γηπέδου ποδοσφαίρου 
12.200,00€ 12.200,00€ 12.200,00€ 

37ζ.  Εργασία τοποθέτησης χλοοτάπητα 11.050,00€ 11.050,00€ 11.050,00€ 

37η.  
Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις οικίσκων, 

θεάτρου και γηπέδου ποδοσφαίρου 
4.920,00€ 4.920,00€ 4.920,00€ 

37θ.  Προμήθεια πάνελ 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 

37ι.  Κατασκευή γηπέδου βόλεϊ 56.030,00€ 56.030,00€ 56.030,00€ 

37ια.  Προμήθεια ασφαλτομίγματος 15.000,00€ 15.000,00€ 15.000,00€ 

37ιβ  Διαρρύθμιση περιβάλλοντος χώρου 7.200,00€ 7.200,00€ 7.200,00€ 

38  
Πληρωμές υποχρεώσεων παρελθόντων 

οικονομικών ετών 
216.580,54 € 129.956,52 € 129.956,52 € 

   864.776,79 € 839.156,52 € 839.156,52 € 

Επί της απόφασης ο δημοτικός σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας κ Αργύριος Τσινάς 

μειοψήφησε για τον λόγο που αναφέρεται στην εισήγηση. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 179/2015 

 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                      Τ Α  Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή              Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 25-6-2015 

Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΣΙΜΩΝΗΣ 
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