
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

της 5/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

  Στον Πολύγυρο, σήμερα τέταρτη (4) του μηνός Απριλίου του έτους 2017, 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. 

5/31.3.2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ. κ. Μαρία Σαράντη, 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 Λαφαζάνης Βασίλειος 

2 Λακρός Αλέξανδρος 16 Τσινάς Αργύριος 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Ζιούπου  Άννα 

4 Βορδός Χρήστος 18 Ματθαίου Αθανάσιος 

5 Ζούνη Στέλλα 19 Χριστιανού Αγγελική 

6 Κοντογιώργης Δημήτριος 20   

7 Ματέας Γεώργιος 21   

8 Καραφουλίδης  Αναστάσιος  22   

9 Σαράντη Μαρία 23   

10 Δημητριάδης Χρήστος 24   

11 Ζαβράκογλου Άγγελος 25   

12 Κυριάκου Ιφιγένεια 26   

13 Λιόντας  Γεώργιος    

14 Γκλάβας  Γεώργιος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1 Σιδέρης Νικόλαος 

2 Φυλαχτός Χρήστος 

3 Βασιλάκης  Αθανάσιος 

4 Δέας Παύλος 

5 Κανταράς Αναστάσιος 

6 Ξάκης Ιωάννης 

7 Παπούλιος Ιωάννης 

8 Πάνος Ιωακείμ 

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 

παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Παλαιοκάστρου κ. Χρήστος Γκαρανάτσιος και ο 

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

Αριθμός θέματος : 2
ο 
 Αναμόρφωση προϋπολογισμού – Τροποποίηση τεχνικού 

προγράμματος – Έγκριση κατασκευής του έργου 

«Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Βάβδου» - 

Έγκριση προμηθειών - Kαθορισμός τρόπου εκτέλεσης του 

έργου και των προμηθειών   

Αριθμός Απόφασης : 113  
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Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρία Σαράντη, εισηγούμενη το 2
ο
 θέμα 

της ημερήσιας διάταξης και έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Βορδό, ο οποίος  

τόνισε τα εξής: «Σύμφωνα με το υπ. αριθμ. 37268_17/29-03-2017 έγγραφο του Τ.Π&Δ. 

εγκρίθηκε η χορήγηση τοκοχρεωλυτικού δανείου συνολικού ποσού ενός εκατομμυρίου 

πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.500.000,00 €) για την κάλυψη δράσεων επενδυτικού 

χαρακτήρα. 

Θα πρέπει να προχωρήσουμε στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων 

2017. Αναλυτικά: 

Α. Στο σκέλος των εσόδων δημιουργεί τον Κ.Α. 06.00.3121.001 με τίτλο «Δάνειο του 

Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων» ποσό 1.500.000,00 €. 

 

Β. Στο σκέλος των εξόδων 

1. Δημιουργεί τον Κ.Α. 02.25.7312.001 με τίτλο «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου 

ύδρευσης Βάβδου ποσό 590.000,00 €, με πίστωση 500.000,00 € από το δάνειο και 90.000,00 € 

από ιδίους πόρους. 

2. Δημιουργεί τον Κ.Α. 02.15.7135.001 με τίτλο «Παρεμβάσεις δημιουργίας παιδικών 

χαρών Δ. Πολυγύρου (Προμήθεια εξοπλισμού για την ανακαίνιση - αναβάθμιση - βελτίωση - 

εκσυγχρονισμός υφιστάμενων παιδικών χαρών στις Δ.Κ. και Τ.Κ. Δήμου Πολυγύρου)» ποσό 

259.005,00 €, με πίστωση από το δάνειο. 

3. Δημιουργεί τον Κ.Α. 02.15.7135.002 με τίτλο «Παρεμβάσεις δημιουργίας παιδικών 

χαρών Δ. Πολυγύρου (Προμήθεια εξοπλισμού παιδικής χαράς αστικού εξοπλισμού και 

δαπέδων ασφαλείας για τη δημιουργία παιδικής χαράς επί της οδού Σεφέρη)» ποσό 257.393,00 

€, με πίστωση 240.995,00 € από το δάνειο και 16.398,00 € από ιδίους πόρους. 

4. Δημιουργεί τον Κ.Α. 02.20.7135.003 με τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» 

ποσό 300.000,00 €, με πίστωση από το δάνειο. 

5. Δημιουργεί τον Κ.Α. 02.20.7131.004 με τίτλο «Προμήθεια πλυντηρίου κάδων 

απορριμμάτων» ποσό 200.000,00 €, με πίστωση από το δάνειο. 

6. Μειώνει το αποθεματικό με το ποσό των  106.398,00 €. 

 

Θα πρέπει να τροποποιήσουμε το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Πολυγύρου έτους 2017 ως 

ακολούθως: 

 

25. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

 «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Βάβδου» ποσό 590.000,00 €. 

 

Θα πρέπει να εγκρίνουμε την κατασκευή του έργου και των προμηθειών και να καθορίσουμε 

τον τρόπο εκτέλεσης του έργου καθώς και των προμηθειών 

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, και μετά από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

I. Την αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων 2017 ως εξής: 

ΑΔΑ: Ω8Θ2ΩΞΜ-ΕΚΘ



 

Α. Στο σκέλος των εσόδων δημιουργεί τον Κ.Α. 06.00.3121.001 με τίτλο «Δάνειο του 

Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων» ποσό 1.500.000,00 €. 

Β. Στο σκέλος των εξόδων 

1. Δημιουργεί τον Κ.Α. 02.25.7312.001 με τίτλο «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου 

ύδρευσης Βάβδου ποσό 590.000,00 €, με πίστωση 500.000,00 € από το δάνειο και 90.000,00 € 

από ιδίους πόρους. 

2. Δημιουργεί τον Κ.Α. 02.15.7135.001 με τίτλο «Παρεμβάσεις δημιουργίας παιδικών 

χαρών Δ. Πολυγύρου (Προμήθεια εξοπλισμού για την ανακαίνιση - αναβάθμιση - βελτίωση - 

εκσυγχρονισμός υφιστάμενων παιδικών χαρών στις Δ.Κ. και Τ.Κ. Δήμου Πολυγύρου)» ποσό 

259.005,00 €, με πίστωση από το δάνειο. 

3. Δημιουργεί τον Κ.Α. 02.15.7135.002 με τίτλο «Παρεμβάσεις δημιουργίας παιδικών 

χαρών Δ. Πολυγύρου (Προμήθεια εξοπλισμού παιδικής χαράς αστικού εξοπλισμού και 

δαπέδων ασφαλείας για τη δημιουργία παιδικής χαράς επί της οδού Σεφέρη)» ποσό 257.393,00 

€, με πίστωση 240.995,00 € από το δάνειο και 16.398,00 € από ιδίους πόρους. 

4. Δημιουργεί τον Κ.Α. 02.20.7135.003 με τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» 

ποσό 300.000,00 €, με πίστωση από το δάνειο. 

5. Δημιουργεί τον Κ.Α. 02.20.7131.004 με τίτλο «Προμήθεια πλυντηρίου κάδων 

απορριμμάτων» ποσό 200.000,00 €, με πίστωση από το δάνειο. 

6. Μειώνει το αποθεματικό με το ποσό των  106.398,00 €. 

 

II. Τροποποιεί το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Πολυγύρου έτους 2017 ως 

ακολούθως: 

 

25. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

 «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Βάβδου» ποσό 590.000,00 €. 

 

ΙΙΙ. Εγκρίνει την κατασκευή του έργου και των προμηθειών και καθορίζει τον τρόπο εκτέλεσής 

τους ως εξής: 

1. Εγκρίνει την κατασκευή του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης 

Βάβδου» και καθορίζει ως τρόπο εκτέλεσης τον ανοικτό διαγωνισμό με σύστημα υποβολής 

προσφοράς τη συμφερότερη προσφορά βάσει μόνο τιμής. 

2. Εγκρίνει την προμήθεια με τίτλο «Παρεμβάσεις δημιουργίας παιδικών χαρών Δ. 

Πολυγύρου (Προμήθεια εξοπλισμού για την ανακαίνιση - αναβάθμιση - βελτίωση - 

εκσυγχρονισμός υφιστάμενων παιδικών χαρών στις Δ.Κ. και Τ.Κ. Δήμου Πολυγύρου)» και 

καθορίζει ως τρόπο εκτέλεσης τον διεθνή διαγωνισμό με σύστημα υποβολής προσφοράς τη 

συμφερότερη προσφορά βάσει μόνο τιμής. 

3. Εγκρίνει την προμήθεια με τίτλο ««Παρεμβάσεις δημιουργίας παιδικών χαρών Δ. 

Πολυγύρου (Προμήθεια εξοπλισμού παιδικής χαράς αστικού εξοπλισμού και δαπέδων 

ασφαλείας για τη δημιουργία παιδικής χαράς επί της οδού Σεφέρη)» και καθορίζει ως τρόπο 

εκτέλεσης τον διεθνή διαγωνισμό με σύστημα υποβολής προσφοράς τη συμφερότερη 

προσφορά βάσει μόνο τιμής 

4. Εγκρίνει την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» και καθορίζει ως 

τρόπο εκτέλεσης τον διεθνή διαγωνισμό με σύστημα υποβολής προσφοράς τη συμφερότερη 

προσφορά βάσει μόνο τιμής 
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5. Εγκρίνει την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια πλυντηρίου κάδων απορριμμάτων» 

και καθορίζει ως τρόπο εκτέλεσης τον ανοικτό διαγωνισμό με σύστημα υποβολής προσφοράς 

τη συμφερότερη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 

 

Επί της απόφασης μειοψήφησαν οι τέσσερις (4) παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι της 

μείζονος μειοψηφίας κ. κ. Λαφαζάνης Βασίλειος, Τσινάς Αργύριος, Ζιούπου Άννα και 

Ματθαίου Αθανάσιος και η αρχηγός της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Αγγελική Χριστιανού 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 113/2017 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 11-4-2017 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

 

 

ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΑΝΤΗ 
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