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Π Ρ Α Κ Σ Η Κ Ο  

 ηεο 16/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  

 

 ηνλ Πνιύγπξν, ζήκεξα έληεθα (11) ηνπ κελόο Απγνύζηνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα Πέκπηε θαη 

ώξα 20:00 ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Πνιπγύξνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή δεκόζηα ζπλεδξίαζε 

ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ πξώελ Ννκαξρηαθνύ πκβνπιίνπ Πνιπγύξνπ, ύζηεξα από ηελ κε 

αξηζ. 16/5.8.2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.. θ. Γεκεηξίνπ Εαγγίια ηνπ Λεωλίδα, ε 

νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010 

(ΦΔΚ Α' 87). 

     Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ν Πξόεδξνο δηαπίζησζε όηη παξίζηαηαη ν 

Γήκαξρνο θ. Αζηέξηνο Εωγξάθνο θαη όηη ζε ζύλνιν 27 δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ ήηαλ: 

ΠΑΡΟΝΣΔ       

Α/Α  Ολνκαηεπώλπκν   

1 Εαγγίιαο Γεκήηξηνο 14 Χιηνύκεο Αλδξέαο 

2 Γθιάβαο Γεώξγηνο 15 Πιηάθνο Αζηέξηνο 

3 Βνξδόο Χξήζηνο 16 Μπνγδάλνο Κωλ/λνο 

4 Κπξηάθνπ Ηθηγέλεηα 17 ηκώλεο Ηωάλλεο 

5 Γήκεηζαο Γεκήηξηνο 18 Λαθαδάλεο Βαζίιεηνο 

6 αξάληε Μαξία 19 Καπιάλεο Θωκάο 

7 Ενύλε ηέιια 20 Γθνιόεο Γεώξγηνο 

8 Πύξξνο Ηωάλλεο 21 Αβέξεο Αζαλάζηνο 

9 Λαθξόο Αιέμαλδξνο 22 Παξζεληώηεο Νηθόιανο 

10 νθνηάζηνο Χξήζηνο 23  

11 Βνπιγαξάθεο Χξπζόζηνκνο 24  

12 Κνληνγηώξγεο Γεκήηξηνο 25  

13 Γεκεηξηάδεο Χξήζηνο   

       

 ΑΠΟΝΣΔ  

 

 

 

 

 

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Πξαβίηα Γ. Μαξία, γηα ηελ ηήξεζε 

ησλ πξαθηηθώλ.  

ηε ζπλεδξίαζε θιήζεθαλ όινη νη Πξόεδξνη ησλ Γεκνηηθώλ θαη Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ θαη 

παξαβξέζεθαλ νη Πξόεδξνη ησλ θάησζη Κνηλνηήησλ, θ.θ.: α) Μαραίξαο Αλδξέαο, Μεηακόξθωζεο, β) 

αξαθίδεο Αλαζηάζηνο, Οξκύιηαο. 

 

Αξηζκόο ζέκαηνο: 1
ν
  Απνδνρή ρξεκαηνδνηήζεωλ θαη αλακόξθωζε 

πξνϋπνινγηζκνύ 

Αξηζκόο Απόθαζεο : 341  
 

 Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Εαγγίιαο Γεκήηξηνο, εηζεγνύκελνο ην 1
ν
 

ζέκα, έδσζε ηνλ ιόγν ζηνλ Αληηδήκαξρν Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Πνιπγύξνπ θ. Χξήζην 

Βνξδό, ν νπνίνο αλέθεξε όηη: «Καιείηαη ην Γ.. λα απνδερηεί ηελ ρξεκαηνδόηεζε ηωλ 

Πνζό 202.579,00 επξώ γηα Καηαλνκή ΑΣΑ 2011, από ην ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α., 

1 Μπάηζηνο Αζηέξηνο 

2 Βαγηωλάο Αζαλάζηνο 

3 Ληόληαο Γεώξγηνο 

4 ηακνύδεο Διεπζέξηνο 

5 Δπαγγειηλόο Γεκήηξηνο 
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1. Πνζό 370.000,00 επξώ γηα Αληηκεηώπηζε δαπαλώλ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο 

θαηαζθήλσζεο Μεηακόξθσζεο Υαιθηδηθήο από  ην ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ, 

2. Πνζό 189.246,70 επξώ γηα « Αλάπιαζε θεληξηθνύ δξόκνπ Παιαηόρσξαο», από  ην 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ Π.ΔΚ.Α. – ΠΡΑΙΝΟ ΣΑΜΔΙΟ, 

 ηελ ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο δήηεζε από ην ζώκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

  Σν πκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε, έιαβε ππόςε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 202 ηνπ 

Γ.Κ.Κ (Ν.3463/2006) θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε 
 

Α π ν θ α ζ ί δ ε η   Ο κ ό θ ω λ α 

 

Α. Απνδέρεηαη ηηο παξαθάηω ρξεκαηνδνηήζεηο: 

3. Πνζό 202.579,00 επξώ γηα Καηαλνκή ΑΣΑ 2011, από ην ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α., 

4. Πνζό 370.000,00 επξώ γηα Αληηκεηώπηζε δαπαλώλ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο 

θαηαζθήλσζεο Μεηακόξθσζεο Υαιθηδηθήο από  ην ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ, 

5. Πνζό 189.246,70 επξώ γηα « Αλάπιαζε θεληξηθνύ δξόκνπ Παιαηόρσξαο», από  ην 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ Π.ΔΚ.Α. – ΠΡΑΙΝΟ ΣΑΜΔΙΟ, 

Β. Αλακνξθώλεη ην πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2010 ωο εμήο: 

1. Απμάλεη  ηνλ παξαθάησ  Κ.Α.Δ.  εζόδνπ : 

α) 06.00.0122 κε ηίηιν Σέιε θαη δηθαηώκαηα από εκπνξνπαλεγύξεηο, παδάξηα θαη 

ιατθέο αγνξέο (άξζξν 19 ΒΓ 24/9-20/10/1958), κε πνζό 8.095,10€, 

β) 06.00.0619.002 κε ηίηιν Αληηκεηώπηζε δαπαλώλ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο 

θαηαζθήλσζεο Μεηακόξθσζεο Υαιθηδηθήο, κε πνζό 370.000,00€, 

γ) 06.00.1319.002 κε ηίηιν Κάιπςε δξάζεο ππξνπξνζηαζίαο, κε πνζό 113.200,00€, 

δ) 06.00.1321.002 κε ηίηιν Πξόγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ" Αζηηθέο Αλαπιάζεηο 

ζηνλ Πνιύγπξν.", κε πνζό 391.340,09 €, 

ε) 06.00.1511 κε ηίηιν Πξνζαπμήζεηο εθπξόζεζκεο θαηαβνιήο ρξεώλ (άξζξν 6 ΝΓ 

356/74, άξζξν 16 Ν 2130/93), κε πνζό 17.888,76€, 

δ) 06.00.1522 κε ηίηιν Παξάβνια ππνβαιιόκελα γηα ηε ρνξήγεζε δηεπθνιύλζεσλ 

ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο ρξεώλ (άξζξν 18 Ν 2648/98), κε πνζό 673,07€, 

ε) 06.00.2112 κε ηίηιν Σαθηηθά έζνδα από ηέιε θαη δηθαηώκαηα ύδξεπζεο, κε πνζό 

343.239,54€, 

ζ) 06.00.2114 κε ηίηιν Σαθηηθά έζνδα από ηέιε θαη δηθαηώκαηα απνρέηεπζεο, κε πνζό 

51.130,43€, 

η) 06.00.2115 κε ηίηιν Σαθηηθά έζνδα από ηέινο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, κε πνζό 

4.239,78€, 

θ) 06.00.2119 κε ηίηιν Σαθηηθά έζνδα από ινηπά έζνδα, κε πνζό 45,54€, 

ι) 06.00.3214 κε ηίηιν Σέιε θαη δηθαηώκαηα απνρέηεπζεο, κε πνζό 115.761,47€, 

κ) 06.00.4124.002 κε ηίηιν Υαξηόζεκν θαη Ο.Γ.Α. Υαξηνζήκνπ γηα κηζζώκαηα, κε 

πνζό 242,02€, 
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2. Μεηαθέξεη πηζηώζεηο από ηνλ ΚΑΔ 02.90.9111,”Απνζεκαηηθό”, ζηνπο παξαθάηω 

ΚΑΔ:  

α) 02.25.7132.001 κε ηίηιν “ Αγνξά δηθύθινπ γηα ηηο αλάγθεο ηηο Τπεξεζίαο 

Ύδξεπζεο” κε πνζό 2.400,00 €, 

β) 02.25.6662.042 κε ηίηιν “Δπέθηαζε απνρεηεπηηθνύ δηθηύνπ ζηα « Αλήιηα»” κε πνζό 

12.700,00 € 

γ) 02.20.7322.025 κε ηίηιν “ Ηιεθηξνθσηηζκόο Γεκνηηθνύ Μεγάξνπ” κε πνζό  

100.000,00€, 

δ) 02.15.6471.003 κε ηίηιν “Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο θαηαζθήλσζεο 

Μεηακόξθσζεο Υαιθηδηθήο ”, κε πνζό 370.000,00€ 

ε) 02.30.6262.030 κε ηίηιν “πληήξεζε θαη απνθαηάζηαζε εθηεζεηκέλεο κεζνηνηρίαο 

θαηεδαθηζκέλνπ θηηξίνπ”, κε πνζό 4.400,00 € 

δ) 02.30.7132.001 κε ηίηιν “Αγνξά δύν νρεκάησλ κε ζπξόκελε ππξνζβεζηηθή 

θαηαζθεπή”, κε πνζό 50.000,00€ 

ε) 02.25.7312.076 κε ηίηιν “Καηαζθεπή απνρεηεπηηθνύ αγσγνύ ζην ΓΓ Σαμηάξρε”, κε 

πνζό 2.230,09 € 

ζ) 02.10.7134.006 κε ηίηιν “ Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ ζπλεδξηαθνύ ζπζηήκαηνο ”, κε 

πνζό 2.150,00 € 

η) 02.20.7312.084 κε ηίηιν “Πξνκήζεηα νηθνινγηθώλ βπζηδόκελσλ θάδσλ κε ζύζηεκα 

ζπκπίεζεο απνξξηκκάησλ ”, κε πνζό 61.500,00€, 

θ) 02.00.6736.003 κε ηίηιν “Τινπνίεζε πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο γηα πκβνπιεπηηθή 

θαη Δπηζηεκνληθή ππνζηήξημε γηα ηε δηεύξπλζε θαη σξίκαλζε έξγσλ ηνπ Γήκνπ 

Πνιπγύξνπ ”, κε πνζό 300,00€, 

ι) 02.00.6056.001 κε ηίηιν “ Δηήζηα ππνρξεσηηθή  εηζθνξά ζηνλ Σνκέα Δπηθ.Αζθ. 

δεκ.& θνηλ. ππαι. ηνπ ΣΔΑΓΤ  ”, κε πνζό 35.000,00€, 

κ) 02.00.6736.002 κε ηίηιν “ Δηήζηα ππνρξεσηηθή εηζθνξά ζηνλ Σνκέα Πξνλ. δεκ.& 

θνηλ. ππαι. ηνπ  ΣΠΓΤ  ”, κε πνζό 12.000,00€, 

λ) 02.00.6511 κε ηίηιν “ Σόθνη δαλείσλ εζσηεξηθνύ ”, κε πνζό 2.000,00€, 

μ) 02.00.6516 κε ηίηιν “ Υξενιύζηα δαλείσλ εζσηεξηθνύ  ”, κε πνζό 26.000,00€, 

ν) 02.00.6521.001 κε ηίηιν “ Σόθνη δαλείνπ ηνπ Σ.Π.&Γ. ”, κε πνζό 40.000,00€, 

π) 02.00.6521.003 κε ηίηιν “ Σόθνη δαλείσλ ηξάπεδαο Δζληθήο  ”, κε πνζό 3.000,00€, 

ξ) 02.00.6526.001 κε ηίηιν “ Υξενιύζην δαλείνπ από ην Σ.Π.&Γ.  ”, κε πνζό 

62.000,00€, 

ζ) 02.00.6526.002 κε ηίηιν “ Υξενιύζην δαλείνπ από Σξάπεδα Πεηξαηώο ”, κε πνζό 

2.000,00€, 

η) 02.10.7134.010 κε ηίηιν “ Πξνκήζεηα πξνγξακκάησλ  ”, κε πνζό 5.000,00€, 
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π) 02.10.6162.001 κε ηίηιν “ Απνιπκάλζεηο - Μπνθηνλίεο θηηξίσλ αθηλήησλ  Γήκνπ 

Πνιπγύξνπ ”, κε πνζό 19.600,00€, 

θ) 02.30.6662.003 κε ηίηιν “ Πξνκήζεηα μπιείαο γηα ηελ εθηέιεζε δηαθόξσλ 

εξγαζηώλ.”, κε πνζό 10.000,00€, 

ρ) 02.15.6162.001 κε ηίηιν “ Μεηαθνξά καζεηώλ ηεο  Α/βάζκηαο θαη  Β/βάζκηαο 

εθπαίδεπζεο”, κε πνζό 386.000,00€, 

σ) 02.15.7135.001 κε ηίηιν “ Λνηπόο εμνπιηζκόο γεπέδσλ Γήκνπ”, κε πνζό 

10.000,00€, 

ηα) 02.10.7311.001 κε ηίηιν “ πληήξεζε θηηξίνπ εθζεζηαθνύ θέληξνπ Καιπβώλ ηνπ 

Γήκνπ Πνιπγύξνπ.”, κε πνζό 5.000,00€, 

3. Μεηαθέξεη πηζηώζεηο πνζνύ  από ηνπο ΚΑΔ                               

α)02.15.6413.001, κε ηίηιν “ Μεηαθνξά καζεηώλ ηεο  Α/βάζκηαο θαη   

Β/βάζκηαο εθπαίδεπζεο ”, κε πνζό 386.000,00€  

      β) 02.25.7135.006, κε ηίηιν “ Πξνκήζεηα ζσιήλσλ ”, κε πνζό 9.338,42€, 

      γ) 02.15.6473.003, κε ηίηιν “ Απνκάθξπλζε ζαλόλησλ δώσλ ”, κε πνζό  

      5.400,00€, 

       ζηνλ ΚΑΔ 02.90.9111, ”Απνζεκαηηθό”, 

 

Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμνληα αξηζκό 341/2011. 

 

Αθνύ ηειείωζαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

Έηζη ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη όπωο παξαθάηω: 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ             ΣΑ Μ Δ Λ Ζ 

Τπνγξαθή                Τπνγξαθέο 

Αθξηβέο απόζπαζκα 

Πνιύγπξνο 10 -10-2011 

Μ.Δ.Γ. 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ.. 

 

 

 

ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΕΑΓΓΗΛΑ 
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