
 

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ  

 της 11/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

  Στον Πολύγυρο, σήμερα εικοστή ογδόη (28) του μηνός Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα 

Πέμπτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε ΤΑΚΤΙΚΗ 

δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από 

την με αριθ. 11/24.06.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Σιμώνη, 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 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 Καραφουλίδης Αναστάσιος 

2 Λακρός Αλέξανδρος 16 Κανταράς Αναστάσιος 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Τσινάς Αργύριος 

4 Βορδός Χρήστος 18 Ζιούπου Άννα 

5 Λιόντας  Γεώργιος 19 Παπούλιος Ιωάννης 

6 Ματέας Γεώργιος 20 Πάνος Ιωακείμ 

7 Φυλαχτός Χρήστος 21 Ματθαίου Αθανάσιος 

8 Σαράντη Μαρία 22 Λαφαζάνης Βασίλειος 

9 Ζαβράκογλου Άγγελος 23 Χριστιανού Αγγελική 

10 Σιδέρης Νικόλαος 24   

11 Κυριάκου  Ιφιγένεια 25   

12 Κοντογιώργης  Δημήτριος 26   

13 Δημητριάδης Χρήστος     

14 Ζούνη Στέλλα    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1 Δέας Παύλος 

2 Γκλάβας  Γεώργιος 

3 Βασιλάκης  Αθανάσιος 

4 Ξάκης Ιωάννης 

5   

6   

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Ψαθά Κωνσταντία, για την 

τήρηση των πρακτικών.  

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και 

παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου κ. Νικήτας Κατσιακιώρης, ο Πρόεδρος της 

Τ.Κ. Παλαιοκάστρου κ. Γκαρανάτσιος Χρήστος, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ορμύλιας 

Αναστάσιος Σαραφίδης, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ολύνθου κ. Νικόλαος Αυγέρης, ο Πρόεδρος 

της Τ.Κ. Μεταμόρφωσης κ. Καγιακεϊσίδης Ιωάννης και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Γαλάτιστας 

κ. Εμμανουήλ Σειράς. 
 

Αριθμός θέματος :17
ο 

έκτακτο  

Λήψη απόφασης για την 6
η
 Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του 

Δήμου έτους 2016 

Αριθμός Απόφασης : 226  

  

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης αποχώρησαν τα επτά (7) μέλη της μείζονος μειοψηφίας 

ήτοι: Κανταράς Αναστάσιος, Τσινάς Αργύριος, Λαφαζάνης Βασίλειος, Πάνος Ιωακείμ, 

Ματθαίου Αθανάσιος και Ζιούπου Άννα. 
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Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σιμώνης Ιωάννης, εκφώνησε το 17
ο
 θέμα εκτός 

ημερήσιας διάταξης, μετά και την συναίνεση του κ. Δημάρχου για την συζήτηση του 

θέματος 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 ανέφερε τα εξής: 

«Επειδή έχουν προκύψει επείγουσες ανάγκες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον 

προϋπολογισμό του Δήμου Πολυγύρου του τρέχοντος έτους παρίσταται ανάγκη δημιουργίας ή 

τροποποίησης πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών αυτών.  

Προκειμένου να εκτελεστούν τα αναφερόμενα έργα και να εκπονηθούν οι εν λόγω  μελέτες,  

θα πρέπει να αναγραφούν οι αναφερόμενες πιστώσεις τόσο στον προϋπολογισμό όσο και στο 

τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου.  

Επίσης θα πρέπει να απενταχθούν από το τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό οι 

παρακάτω μελέτες ή έργα, τα οποία δεν θα εκτελεστούν κατά το τρέχον έτος Έχετε όλοι την 

πρόταση της οικονομικής αλλά και της τεχνικής υπηρεσίας και παρακαλώ για την ψήφισή 

της». 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

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

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

- Την συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης λόγω του κατεπείγοντος 

 

- Επειδή, έχουν προκύψει επείγουσες ανάγκες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον 

προϋπολογισμό του Δήμου Πολυγύρου του τρέχοντος έτους παρίσταται ανάγκη 

δημιουργίας ή τροποποίησης πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών αυτών. 

 

Α. Στον προϋπολογισμό του Δήμου του τρέχοντος έτους και στους Κ.Α. 

02.20.6672.005 Προμήθεια λαμπτήρων και Κ.Α.02.20.6672.006 Προμήθεια 

λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού προβλέφθηκε πίστωση ποσού 25.000,00€ 

και 25.000,00€ αντίστοιχα. Επειδή οι ανάγκες του Δήμου μας σε λαμπτήρες είναι 

πολύ περισσότερες από αυτές του ηλεκτρολογικού υλικού θα πρέπει το Δ.Σ. με 

απόφασή του να τροποποιήσει αυτές τις πιστώσεις αυξάνοντας την πίστωση στον 

Κ.Α. 02.20.6672.005 Προμήθεια λαμπτήρων με το ποσό των 10.800,00€ την 

οποία μεταφέρει ισόποσα από το Αποθεματικό , και ψηφίζει για να διατεθεί για 

τον παραπάνω σκοπό. 

Β. Επειδή η πίστωση που προβλέφθηκε στον προϋπολογισμό του Δήμου του 

τρέχοντος έτους για την εκπόνηση της μελέτη οδοποιϊας για την κατασκευή του 

έργου "Βελτίωση-Αναβάθμιση τοπικής οδού οικισμού-παραλίας Καλυβών" δεν 

επαρκεί θα πρέπει το Δ.Σ. με απόφασή του να τον τροποποιήσει ανάλογα όπως 

παρακάτω: στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.30.7411.097 αυξάνει την 
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πίστωση με το ποσό των 1.518,75€ την οποία μεταφέρει ισόποσα από το 

Αποθεματικό και ψηφίζει για να διατεθεί για τον παραπάνω σκοπό. 

Γ. Επειδή προέκυψε η ανάγκη για την προμήθεια και τοποθέτηση παρελκόμενων 

υπερκατασκευής και δεν προβλέφθηκε πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου 

του τρέχοντος έτους, θα πρέπει το Δ.Σ. με απόφασή του να τον τροποποιήσει 

ανάλογα όπως παρακάτω: στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.30.6672.005 

Προμήθεια πλατφόρμας – γερανού και τοποθέτηση σε σασί αυτοκινήτου του 

Δήμου Πολυγύρου εγγράφει πίστωση ποσού 9.920,00€ την οποία μεταφέρει 

ισόποσα από το Αποθεματικό και ψηφίζει για να διατεθεί για τον παραπάνω 

σκοπό. 

Δ. Επειδή προέκυψε η ανάγκη για την εκτέλεση της εργασίας “Διαγραμμίσεις 

οδών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων” και δεν προβλέφθηκε πίστωση στον 

προϋπολογισμό του Δήμου του τρέχοντος έτους, θα πρέπει το Δ.Σ. με απόφασή 

του να τον τροποποιήσει ανάλογα όπως παρακάτω: στο σκέλος των εξόδων και 

στον Κ.Α.02.30.6262.009 Διαγραμμίσεις οδών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων 

εγγράφει πίστωση ποσού 24.600,00€ την οποία μεταφέρει ισόποσα από το 

Αποθεματικό και ψηφίζει για να διατεθεί για τον παραπάνω σκοπό. 

Ε. Επειδή προέκυψε η ανάγκη για την εκτέλεση της εργασίας “Αποκατάσταση 

βλαβών περφράγματος Νεκροταφείων Τ.Κ. Γαλαρηνού” και δεν προβλέφθηκε 

πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου του τρέχοντος έτους, θα πρέπει το Δ.Σ. 

με απόφασή του να τον τροποποιήσει ανάλογα όπως παρακάτω: στο σκέλος των 

εξόδων και στον Κ.Α.02.45.6662.011 Αποκατάσταση βλαβών περιφράγματος 

Νεκροταφείων Τ.Κ. Γαλαρηνού εγγράφει πίστωση ποσού 1.200,00€ την οποία 

μεταφέρει ισόποσα από το Αποθεματικό και ψηφίζει για να διατεθεί για τον 

παραπάνω σκοπό. 

 

ΣΤ. Επειδή προέκυψε η ανάγκη για την εκτέλεση της εργασίας “Καθαρισμός 

τμήματος ρέματος στη Δ.Ε. Πολυγύρου” και δεν προβλέφθηκε πίστωση στον 

προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους, θα πρέπει το Δ.Σ. με απόφασή του να τον 

τροποποιήσει ανάλογα όπως παρακάτω: στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 

02.30.6262.011 Καθαρισμός τμήματος ρέματος στη Δ.Ε. Πολυγύρου εγγράφει 

πίστωση ποσού 1.500,00€ την οποία μεταφέρει ισόποσα από το Αποθεματικό και 

ψηφίζει για να διατεθεί για τον παραπάνω σκοπό. 

Ζ. Επειδή προέκυψε η ανάγκη για την εκτέλεση της εργασίας “Διερεύνηση και 

εντοπισμός χρηματοδοτικών προγραμμάτων, προετοιμασία και σύνταξη πλήρων 

φακέλων προτάσεων για διεκδίκηση έγκρισης και χρηματοδότησης 

αναπτυξιακών έργων ή προγραμμάτων σε επιλεγμένα θεματικά αντικείμενα στο 

Δήμο Πολυγύρου” και δεν προβλέφθηκε πίστωση στον προϋπολογισμό του 

Δήμου του τρέχοντος έτους, θα πρέπει το Δ.Σ. με απόφασή του να τον 

τροποποιήσει ανάλογα όπως παρακάτω: στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 
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02.10.7425.001 Διερεύνηση και εντοπισμός χρηματοδοτικών προγραμμάτων, 

προετοιμασία και σύνταξη πλήρων φακέλων προτάσεων για διεκδίκηση έγκρισης 

και χρηματοδότησης αναπτυξιακών έργων ή προγραμμάτων σε επιλεγμένα 

θεματικά αντικείμενα στο Δήμο Πολυγύρου εγγράφει πίστωση ποσού 10.000,00€ 

την οποία μεταφέρει ισόποσα από το Αποθεματικό και ψηφίζει για να διατεθεί 

για τον παραπάνω σκοπό. Η εργασία θα εκτελεσθεί κατά τις διατάξεις των Π.Δ. 

28/80 και του Ν. 3463/06. 

Η. Επειδή προέκυψε η ανάγκη για την εκτέλεση της εργασίας “Καταγραφή 

δηλώσεων αυθαιρέτων του Δήμου Πολυγύρου σύμφωνα με τον Ν. 4178/2013” 

και δεν προβλέφθηκε πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου του τρέχοντος 

έτους, θα πρέπει το Δ.Σ. με απόφασή του να τον τροποποιήσει ανάλογα όπως 

παρακάτω: στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.10.6117.002 Καταγραφή 

δηλώσεων αυθαιρέτων του Δήμου Πολυγύρου σύμφωνα με τον Ν.4178/2013 

εγγράφει πίστωση ποσού 24.800,00€, την οποία μεταφέρει ισόποσα από το 

Αποθεματικό και ψηφίζει για να διατεθεί για τον παραπάνω σκοπό. 

Θ. Επειδή προέκυψε η ανάγκη για την εκτέλεση της εργασίας “Καθαρισμός 

ρεμάτων Δ.Δ. Πολυγύρου” και δεν προβλέφθηκε πίστωση στον προϋπολογισμό 

του Δήμου του τρέχοντος έτους, θα πρέπει το Δ.Σ. με απόφασή του να τον 

τροποποιήσει ανάλογα όπως παρακάτω: στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 

02.30.6262.011 Καθαρισμός ρεμάτων Δ.Ε. Πολυγύρου εγγράφει πίστωση ποσού 

12.400,00€ την οποία μεταφέρει ισόποσα από το Αποθεματικό και ψηφίζει για να 

διατεθεί για τον παραπάνω σκοπό. 

 

Οι πιστώσεις αυτές θα καλυφθούν από την κατάργηση ή την μείωση των 

παρακάτω Κ.Α. εξόδων , οι οποίοι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν κατά το 

τρέχον έτος, όπως παρακάτω: 

α) την μείωση του Κ.Α. 02.20.6262.002 Κοπή χόρτων στα οδικά δίκτυα και 

σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Πολυγύρου. κατά το ποσό των 73.800,00€. 

β) την μείωση του Κ.Α. 02.20.6672.006 Προμήθεια λοιπού ηλεκτρολογικού 

εξοπλισμού, κατά το ποσό των 5.800,00€. 

γ) την μείωση του Κ.Α. 02.30.7131.001 Προμήθεια καλαθοφόρου οχήματος 

κατά το ποσό των 15.000,00€. 

δ)την μείωση του Κ.Α. 02.10.6662.002 Υλικά συντήρησης και επισκευής 

λοιπών εγκαταστάσεων του Δήμου Πολυγύρου κατά το ποσό των 2.138,75€. 

Το Αποθεματικό μετά τις παραπάνω αναμορφώσεις θα διαμορφωθεί ως εξής: 
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Αποθεματικό μετά την 5
η
 αναμόρφωση: 0,00€ 

6η
 Αναμόρφωση : 0,00€ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ: 0,00€ το οποίο δεν υπερβαίνει το 5% των 

τακτικών εσόδων. 

 

Επί της απόφασης μειοψήφησε η αρχηγός της ελάσσονος μειοψηφίας κ. 

Αγγελική Χριστιανού 
 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 226/2016 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 1-7-2016 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ 
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