
 

                                                                                                                                    

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ  

 της 18/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

  Στον Πολύγυρο, σήμερα δέκατη πέμπτη (15) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2016, 

ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε 

ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, 

ύστερα από την με αριθ. 18/10.11.2016 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  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 Ζαβράκογλου Άγγελος 

2 Βορδός Χρήστος 16 Κυριάκου  Ιφιγένεια 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Κανταράς Αναστάσιος 

4 Λακρός Αλέξανδρος 18 Παπούλιος Ιωάννης 

5 Κοντογιώργης  Δημήτριος 19 Λαφαζάνης Βασίλειος 

6 Ματέας Γεώργιος 20 Πάνο Ιωακείμ 

7 Καραφουλίδης Αναστάσιος 21 Τσινάς Αργύριος 

8 Σαράντη Μαρία 22 Ματθαίου Αθανάσιος 

9 Σιδέρης Νικόλαος 23 Ξάκης Ιωάννης 

10 Γκλάβας  Γεώργιος 24 Χριστιανού Αγγελική 

11 Ζούνη Στέλλα 25   

12 Φυλαχτός Χρήστος 26   

13 Βασιλάκης  Αθανάσιος 27   

14 Λιόντας  Γεώργιος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1 Δέας Παύλος 

2 Δημητριάδης Χρήστος  

3 Ζιούπου Άννα 
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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. Βάβδου ο κ. Νικόλαος Κλαμούρης, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ορμύλιας κ. Αναστάσιος 

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

Ταξιάρχη κ. Φωτεινή Μπόλματη, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Γαλάτιστας κ. Εμμανουήλ Σειράς, 

ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Κρήμνης κ. Αθανάσιος Παπαρνάκης, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. 

Μαραθούσας κ. Χρήστος Καμπάνης και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Μαραθούσας κ. Χρήστος 

Καμπάνης 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ξάκης Ιωάννης αποχώρησε στο 24
ο
 θέμα της ημερήσιας 

διάταξης, ενώ η δημοτική σύμβουλος κ. Ιφιγένεια Κυριάκου προσήλθε στη συνεδρίαση 

στο 11
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης 

Αριθμός θέματος : 23
ο
 Λήψη απόφασης για την 11η Αναμόρφωση του 

Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016 

Αριθμός Απόφασης : 410  
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 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σιμώνης Ιωάννης, εκφώνησε το 23
ο
 θέμα 

της ημερήσιας διάταξης έδωσε τον λόγο στον εισηγητή 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.  

Ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

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. Με την υπ’αριθμ. 313/2016 απόφαση Δ.Σ. αποφασίστηκε να δοθεί το ποσό των 40.600,00€ 

με το οποίο χρηματοδοτήθηκε ο Δήμος Πολυγύρου για συντηρήσεις σχολικών κτιρίων στις 

σχολικές επιτροπές. Επειδή όμως στον προϋπολογισμό του Δήμου η πίστωση των 40.600,00€ 

είχε προβλεφθεί στον Κ.Α. 02.30.6261.002 Συντήρηση - επισκευή Νηπιαγωγείων, Δημ. 

Σχολείων, Γυμνασίου, Λυκείου και ΤΕΛ, θα πρέπει να μεταφερθεί στον Κ.Α. 02.00.6711.000 

Απόδοση σε σχολικές επιτροπές. Επίσης στο σκέλος των εσόδων και στον Κ.Α. 06.00.0614 

ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας 

εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) προβλέφθηκε πίστωση ποσού 262.757,40€ ενώ το ποσό 

που εισπράχθηκε ανέρχεται στις 264.520,00€.Το Δ.Σ. θα πρέπει να αυξήσει με τη διαφορά 

τόσο το σκέλος των εσόδων όσο και το σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού του τρέχοντος 

έτους όπως παρακάτω: α) στο σκέλος των εσόδων και στον Κ.Α. 06.00.0614 ΚΑΠ για την 

κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 

Ν 1946/91) αυξάνει την πίστωση με το ποσό των 1.762,60€ την οποία μεταφέρει ισόποσα 

μέσω του Αποθεματικού στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.00.6711.000 Απόδοση σε 

σχολικές επιτροπές, την οποία και ψηφίζει για να διατεθεί για τον παραπάνω σκοπό. Στο 

σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.00.6711.000 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές αυξάνει την 

πίστωση με το ποσό των 40.600,00€ την οποία μεταφέρει ισόποσα από τον Κ.Α. 

02.30.6261.002 Συντήρηση - επισκευή Νηπιαγωγείων, Δημ. Σχολείων, Γυμνασίου, Λυκείου 

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

B. Επειδή προέκυψε η ανάγκη για την προμήθεια βιβλίων και η πίστωση που προβλέφθηκε 

στον Προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους δεν επαρκεί, θα πρέπει το Δ.Σ. με απόφασή του να 

τον τροποποιήσει ανάλογα όπως παρακάτω: στο σκέλος των εξόδων και τον Κ.Α. 02.10.6611 

Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π. αυξάνει την πίστωση με το ποσό των 600,00€ την οποία μεταφέρει 

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

Γ. Επειδή η πίστωση που προβλέφθηκε στον προϋπολογισμό του Δήμου του τρέχοντος έτους 

και στον Κ.Α. 02.25.6262.023 Αποφράξεις αγωγών αποχέτευσης δεν επαρκεί λόγω της 

αύξησης του Φ.Π.Α. από 01/06/2016, θα πρέπει το Δ.Σ. με απόφασή του να τον τροποποιήσει 

ανάλογα όπως παρακάτω: στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.25.6262.023 Αποφράξεις 

αγωγών αποχέτευσης αυξάνει την πίστωση με το ποσό των 175,00€, την οποία μεταφέρει 

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

Δ. Επειδή η πίστωση που προβλέφθηκε στον Κ.Α. 02.00.6721.000 Εισφορά υπέρ συνδέσμου 

ΦΟ.Δ.Σ.Α. Γ' Διαχειριστικής Ενότητας. Δεν επαρκεί, θα πρέπει το Δ.Σ. με απόφασή του να τον 

τροποποιήσει ανάλογα όπως παρακάτω: στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.00.6721.000 
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Εισφορά υπέρ συνδέσμου ΦΟ.Δ.Σ.Α. Γ' Διαχειριστικής Ενότητας αυξάνει την πίστωση με το 

ποσό των 205.000,00€ την οποία μεταφέρει ισόποσα από το Αποθεματικό και ψηφίζει για να 

διατεθεί για τον παραπάνω σκοπό. 

Ε. Επειδή η πίστωση που προβλέφθηκε στον Κ.Α. 02.00.6331 Λοιποί φόροι και τέλη δεν 

επαρκεί, θα πρέπει το Δ.Σ. με απόφασή του να τον τροποποιήσει ανάλογα όπως παρακάτω: στο 

σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.00.6331 Λοιποί φόροι και τέλη αυξάνει την πίστωση με 

το ποσό των 9.152,36€ την οποία μεταφέρει ισόποσα από το Αποθεματικό και ψηφίζει για να 

διατεθεί για τον παραπάνω σκοπό. 

ΣΤ. Επειδή η πίστωση που προβλέφθηκε στον Κ.Α. 02.10.6054.007 Εργοδοτικές εισφορές 

έκτακτου προσωπικού - Οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες - ΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ δεν 

επαρκεί, θα πρέπει το Δ.Σ. με απόφασή του να τον τροποποιήσει ανάλογα όπως παρακάτω: στο 

σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.10.6054.007 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου 

προσωπικού - Οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες - ΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ αυξάνει την 

πίστωση με το ποσό των 3.662,09€ την οποία μεταφέρει ισόποσα από το Αποθεματικό και 

ψηφίζει για να διατεθεί για τον παραπάνω σκοπό. 

Ζ. Επειδή τα ποσά που προβλέφθηκαν στον προϋπολογισμό του Δήμου του τρέχοντος έτους 

για την είσπραξη και απόδοση κάποιων κρατήσεων δεν επαρκούν, θα πρέπει το Δ.Σ. με 

απόφασή του να τροποποιήσει τις πιστώσεις αυτές όπως παρακάτω: στο σκέλος των εσόδων 

και στον Κ.Α. 06.00.4131.028 ΕΔΟΕΑΠ αυξάνει την πίστωση με το ποσό των 115,00€ την 

οποία μεταφέρει ισόποσα μέσω του Αποθεματικού στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 

02.00.8231.028 ΕΔΟΕΑΠ, την οποία και ψηφίζει για να διατεθεί για τον παραπάνω σκοπό. 

Η. Επειδή προέκυψε η ανάγκη για την προμήθεια χριστουγεννιάτικου εορταστικού διακόσμου 

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. 02.20.6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων εγγράφει πίστωση ποσού 

12.000,00€, την οποία μεταφέρει ισόποσα από το Αποθεματικό και ψηφίζει για να διατεθεί για 

τον παραπάνω σκοπό. 

 

Θ. Επειδή η πίστωση που προβλέφθηκε στον προϋπολογισμό του Δήμου του τρέχοντος έτους 

για αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία εδαφικών εκτάσεων-κτισμάτων δεν επαρκεί, 

θα πρέπει το Δ.Σ. με απόφασή του να τον τροποποιήσει ανάλογα όπως παρακάτω: στο σκέλος 

των εξόδων και στον Κ.Α. 02.30.7424.002 Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία 

εδαφικών εκτάσεων-κτισμάτων αυξάνει την πίστωση με το ποσό των 6.500,00€, την οποία 

μεταφέρει ισόποσα από το Αποθεματικό και ψηφίζει για να διατεθεί για τον παραπάνω σκοπό. 

Ι. Επειδή προέκυψε η ανάγκη για προαιρετική εισφορά σε σχολικά ταμεία για την 

αντιμετώπιση κάποιων έκτακτων αναγκών και η πίστωση που προβλέφθηκε στον 

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

τροποποιήσει ανάλογα όπως παρακάτω: στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α.02.00.6739.001 

Προαιρετική εισφορά σε σχολικά ταμεία αυξάνει την πίστωση με το ποσό των 5.000,00€, την 

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

σκοπό. 

Κ. Επειδή προέκυψε η ανάγκη για την προμήθεια μαρμάρων και λοιπών καταναλωτικών 

αγαθών νεκροταφείων και η πίστωση που προβλέφθηκε στον προϋπολογισμό του τρέχοντος 

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

παρακάτω: στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α.02.45.6662.003 Προμήθεια μαρμάρων και 

λοιπών καταναλωτικών αγαθών νεκροταφείων αυξάνει την πίστωση με το ποσό των 2.000,00€, 
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την οποία μεταφέρει ισόποσα από το Αποθεματικό και ψηφίζει για να διατεθεί για τον 

παραπάνω σκοπό. 

Λ. Επειδή προέκυψε η ανάγκη για πληρωμή δικαστικών εξόδων και εξόδων εκτέλεσης 

δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων και η πίστωση που προβλέφθηκε στον 

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

τροποποιήσει ανάλογα όπως παρακάτω: στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α02.00.6492 

Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 

αυξάνει την πίστωση με το ποσό των 10.000,00€, την οποία μεταφέρει ισόποσα από το 

Αποθεματικό και ψηφίζει για να διατεθεί για τον παραπάνω σκοπό. 

Μ. Επειδή προέκυψε η ανάγκη για την εκτέλεση του έργου “Διευθέτηση χειμάρρου 

περιμετρικά του οικισμού Αγίας Αναστασίας” 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. 02.30.7336.046 

Διευθέτηση χειμάρρου περιμετρικά του οικισμού Αγίας Αναστασίας εγγράφει πίστωση ποσού 

7.200,00€, την οποία μεταφέρει ισόποσα από το Αποθεματικό και ψηφίζει για να διατεθεί για 

τον παραπάνω σκοπό. 

Ν. Επειδή προέκυψε η ανάγκη για την εκτέλεση του έργου “Συντήρηση αγροτικής οδοποιϊας 

Δ.Ε. Ζερβοχωρίων” 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. 02.30.7323.099 Συντήρηση αγροτικής 

οδοποιϊας Δ.Ε. Ζερβοχωρίων εγγράφει πίστωση ποσού 9.000,00€, την οποία μεταφέρει 

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

Ξ. Επειδή προέκυψε η ανάγκη για την εκτέλεση του έργου “Εργασίες σιδηροκατασκευών και 

συντήρηση πάγιου εξοπλισμού στη Δ.Ε. Ζερβοχωρίων” 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. 02.10.7311.014 

Εργασίες σιδηροκατασκευών και συντήρηση πάγιου εξοπλισμού στη Δ.Ε. Ζερβοχωρίων 

εγγράφει πίστωση ποσού 3.800,00€, την οποία μεταφέρει ισόποσα από το Αποθεματικό και 

ψηφίζει για να διατεθεί για τον παραπάνω σκοπό. 

Ο. Επειδή προέκυψε η ανάγκη για την εκτέλεση του έργου “Καθαρισμός και δοκιμαστική 

άντληση γεώτρησης στη θέση “Ξερόλακας” στη Δ.Κ. Ορμύλιας” 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. 

02.25.7312.088 Καθαρισμός και δοκιμαστική άντληση γεώτρησης στη θέση “Ξερόλακας” στη 

Δ.Κ. Ορμύλιας εγγράφει πίστωση ποσού 4.012,39€, την οποία μεταφέρει ισόποσα από το 

Αποθεματικό και ψηφίζει για να διατεθεί για τον παραπάνω σκοπό. 

 

Π. Επειδή προέκυψε η ανάγκη για την προμήθεια αλατιού για την διάνοιξη δρόμων από παγετό 

και η πίστωση που προβλέφθηκε στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους δεν επαρκεί, θα 

πρέπει το Δ.Σ. με απόφασή του να τον τροποποιήσει ανάλογα όπως παρακάτω: στο σκέλος των 

εξόδων και στον Κ.Α.02.30.6662.001 Προμήθειες καταναλωτικών -αναλώσιμων αγαθών για 

διευκόλυνση και διάνοιξη των δρόμων αυξάνει την πίστωση με το ποσό των 2.000,00€, την 

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

σκοπό. 
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Ρ. Επειδή προέκυψε η ανάγκη για την προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων και η 

πίστωση που προβλέφθηκε στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους δεν επαρκεί, θα πρέπει 

το Δ.Σ. με απόφασή του να τον τροποποιήσει ανάλογα όπως παρακάτω: στο σκέλος των 

εξόδων και στον Κ.Α.02.20.6672.001 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων αυξάνει την 

πίστωση με το ποσό των 30.000,00€, την οποία μεταφέρει ισόποσα από το Αποθεματικό και 

ψηφίζει για να διατεθεί για τον παραπάνω σκοπό. 

Σ. Επειδή προέκυψε η ανάγκη για την προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων έργων και η 

πίστωση που προβλέφθηκε στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους δεν επαρκεί, θα πρέπει 

το Δ.Σ. με απόφασή του να τον τροποποιήσει ανάλογα όπως παρακάτω: στο σκέλος των 

εξόδων και στον Κ.Α.02.30.6672.007 Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων έργων αυξάνει 

την πίστωση με το ποσό των 25.000,00€, 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: 

 

Κ.Α. Περιγραφή Μείωση Κ.Α. 

02.10.6641.000 Προμήθεια καυσίμων για μεταφορικά μέσα 4.961,18 

02.10.6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 13.507,94 

02.15.6262.001 Βελτίωση περιβάλλοντος χώρου κεντρικής πλατείας 

Ριζών 341,47 

02.15.6641.000 Προμήθεια καυσίμων για μεταφορικά μέσα 27.465,77 

02.15.7311.004 Βελτίωση και επισκευές εσωτερικών χώρων WC 

κοινού δημοτικού σταδίου Πολυγύρου. 4.306,85 

02.20.6641.000 Προμήθεια καυσίμων για μεταφορικά μέσα 26.968,50 

02.20.6641.001 Προμήθεια λιπαντικών για μεταφορικά μέσα 1.895,77 

02.20.7135.003 Προμήθεια κάδων απορριμμάτων 516,80 

02.20.7331.009 Συντηρήσεις δικτύου Φ.Ο.Π. Τ.Κ.. Μεταμόρφωσης 2.000,00 

02.25.6641.000 Προμήθεια καυσίμων για μεταφορικά μέσα 1.344,60 

02.25.6641.001 Προμήθεια λιπαντικών για μεταφορικά μέσα 2.642,83 

02.25.7135.013 Προμήθεια υλικών ύδρευσης άρδευσης Δ.Ε. 

Πολυγύρου 10.600,00 

02.25.7331.001 Συντήρηση αντλιοστασίων ύδρευσης-άρδευσης-

λυμάτων 40.000,00 

02.30.6641.000 Προμήθεια καυσίμων για μεταφορικά μέσα 21.518,90 

02.30.6641.001 Προμήθεια λιπαντικών για μεταφορικά μέσα 585,38 
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02.30.7323.012 Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης αγροτικής οδού 

Κελλί - Ορμύλια 3.333,00 

02.30.7412.008 Μελέτη έργου " Ασφαλόστρωση τοπικής οδού 

Γαλαρηνός - Βασιλικά. 18.425,40 

02.30.7412.009 Μελετη έργου " Ασφαλτόστρωση τοπικης οδού 

Γαλάτιστας - Λειβαδίου. 14.760,00 

02.35.6693 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων 

και βελτιωτικών εδάφους. 5.000,00 

02.35.7322.001 Συντήρηση και επισκευή παιδικών χαρών Δήμου 

Πολυγύρου. 7.000,00 

02.20.7323.006 Διαμόρφωση και περιορισμός κόμης υψηλόκορμων 

και επικίνδυνων δέντρων Δήμου Πολυγύρου 40.000,00 

02.00.6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 10.000,00 

02.00.6736 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και 

σωματεία 7.512,39 

02.45.6662.004 Προμήθεια ξυλείας για νεκροταφεία. 4.000,00 

02.10.6263.000 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων  10.000,00 

02.10.6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 5.000,00 

02.15.6263.000 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 

(λεοφωρείων) 10.000,00 

02.15.6672.000 Ανταλλακτικά λεοφωρείων 7.000,00 

02.25.6263.002 Συντήρηση και επισκευή ημιφορτηγών-υδρευσης- 3.000,00 

02.25.6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 10.000,00 

02.30.6263.000 Συντήρηση και επισκευή οχημάτων 10.000,00 

02.90.9111 Αποθεματικό 11.415,06 

 

ΣΥΝΟΛΟ 335.101,84 

 

Το Αποθεματικό μετά τις παραπάνω αναμορφώσεις θα διαμορφωθεί ως εξής: 

Αποθεματικό μετά την 10
η
 αναμόρφωση: 15.616,12€ 

11η
 Αναμόρφωση : -11.415,06€ 
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ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ: 4.201,06€ το οποίο δεν υπερβαίνει το 5% των 

τακτικών εσόδων. 

Επί της απόφασης μειοψήφησαν οι επτά (7) παρόντες δημοτικοί 

σύμβουλοι της μείζονος μειοψηφίας κ. κ. Κανταράς Αναστάσιος, Παπούλιος 

Ιωάννης, Τσινάς Αργύριος, Ματθαίου Αθανάσιος, Ξάκης Ιωάννης, 

Λαφαζάνης Βασίλειος και Πάνο Ιωακείμ και η αρχηγός της μείζονος 

μειοψηφίας κ. Αγγελική Χριστιανού. 
 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 410/2016 
Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 23-11-2016 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ 
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