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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  

 της 4/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  

 

 Στον Πολύγυρο, σήμερα έξι (6) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα 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. 

4/26.1.2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Δημητρίου Ζαγγίλα, 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 18 Ευαγγελινός Δημήτριος 

2 Γκλάβας Γεώργιος 19 Σιμώνης Ιωάννης 
3 Βορδός Χρήστος 20 Λαφαζάνης Βασίλειος 

4 Κυριάκου Ιφιγένεια 21 Σταμούδης Ελευθέριος 

5 Λιόντας  Γεώργιος 22 Καπλάνης Θωμάς 
6 Σαράντη Μαρία 23 Γκολόης Γεώργιος 
7 Ζούνη Στέλλα 24 Αβέρης Αθανάσιος 
8 Πύρρος Ιωάννης 25 Παρθενιώτης Νικόλαος 
9 Πλιάκος Αστέριος    

10 Λακρός Αλέξανδρος    

11 Σοφοτάσιος Χρήστος    

12 Βουλγαράκης Χρυσόστομο    

13 Κοντογιώργης Δημήτριος    

14 Δήμητσας Δημήτριος    

15 Δημητριάδης Χρήστος    

16 Χλιούμης Ανδρέας    

17 Μπογδάνος Κων/νος    

 

    

  

         ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

 

       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 

παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας κ. Σαραφίδης Αναστάσιος, ο Πρόεδρος 

Τοπικής Κοινότητας Μεταμόρφωσης κ. Μαχαίρας Ανδρέας, η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας 

Πολυγύρου κ. Ρόκου Άννα και ο Πρόεδρος της Τοπικής  Κοινότητας Βάβδου κ. Τυροβούζης Ιωάννης.  

        Μετά την συζήτηση του 1
ου

 τακτικού θέματος αποχώρησε ο κ. Μπογδάνος Κων/νος. 
 

 

Αριθμός θέματος: 1
ο
  Αποδοχή χρηματοδοτήσεων και αναμορφώσεις 

προϋπολογισμού 

Αριθμός Απόφασης : 22  
 

1 Μπάτσιος Αστέριος 
2 Βαγιωνάς Αθανάσιος 

ΑΔΑ: Β44ΗΩΞΜ-8ΜΒ



  

2 

 

2 

      Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 1
ο
 θέμα της 

ημερήσιας διάταξης έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Πολυγύρου κ. Χρήστο 

Βορδό, ο οποίος ανέφερε ότι: «Καλείται το Δ.Σ. να αποδεχτεί την χρηματοδότηση των παρακάτω 

ποσών: 

1. Ποσό 4.905,18 ευρώ για το έργο: Συντήρηση δεξαμενών – Πηγών – Γεωτρήσεων στα Δ.Δ. 

του Δήμου (Υποέργο:  Καλλιέργεια πηγής ύδρευσης του Δ.Δ. Κρήμνης στη θέση Πλατάνι) 

από το ΘΗΣΕΑ 

2. Ποσό 39.175,40 ευρώ για το έργο: Αναπλάσεις στα Δ.Δ. του Δήμου (Υποέργο: Ανάπλαση 

κεντρικής πλατείας Δ.Δ. Μαραθούσας) από το ΘΗΣΕΑ 

3. Ποσό 6.974,10 ευρώ για το έργο : Αναπλάσεις στα Δ.Δ. του Δήμου (Υποέργο: Προμήθεια 

φωτιστικών) από το ΘΗΣΕΑ 

4. Ποσό 99.163,09 ευρώ για το έργο: Αντικατάσταση και επέκταση δικτύων αποχέτευσης στα 

Δ.Δ. του Δήμου από το ΘΗΣΕΑ 

5. Ποσό 13.468,24 για: Μελέτη κατασκευής δικτύου μεταφοράς λυμάτων προς εγκατάσταση 

επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου (Υποέργο: Τοπογραφική αποτύπωση για την διέλευση 

αγωγών μεταφοράς λυμάτων των οικισμών Παλαιόχωρας και Ριζών στις Ε.Ε.Λ. Δήμου 

Ζερβοχωρίων) από το ΘΗΣΕΑ 

6. Ποσό 8.600,00 ευρώ για το έργο: Αναπλάσεις στα Δ.Δ. του Δήμου (Υποέργο: Προμήθεια 

ειδών παιδικής χαράς) από  το ΘΗΣΕΑ, 

7. Ποσό 51.725,26 ευρώ για το έργο: Αναπλάσεις στα Δ.Δ. του Δήμου (Υποέργο: Ανάπλαση 

κεντρικής πλατείας Δ.Δ. Κρήμνης) από το ΘΗΣΕΑ 

8. Ποσό 9.311,00 ευρώ για το έργο: Αναπλάσεις – Διαμορφώσεις Δ.Δ. Ορμύλιας από το 

ΘΗΣΕΑ 
9. Ποσό 42.203,76 ευρώ για το έργο: Ανάπλαση της κεντρικής πλατείας και περιβάλλοντος 

χώρου δημοτικού σχολείου του Δ.Δ. Ριζών από το ΘΗΣΕΑ 

10. Ποσό 305.677,00 ευρώ 4
η
 κατανομή ΣΑΤΑ 2011 από το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 

11. Ποσό 22.000,00 ευρώ για την Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων από το 

ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 
12. Ποσό 12.677,82 ευρώ για την Κάλυψη δαπάνης φωτοτυπιών σχολικών βιβλίων από το 

ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 
13. Ποσό 4.616,00 ευρώ για το πρόγραμμα Εθελοντής σχολικών τροχονόμος από το 

ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 

Επίσης θα πρέπει να γίνει αναμόρφωση του προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2012 ως 

εξής: 

   

1. Αυξάνει  τον παρακάτω  Κ.Α.Ε.  εσόδου : 

α) 06.00.00619.009 με τίτλο ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του 

ΠΔΕ).", με ποσό 500,00€, 

β) 06.00.2118.001 με τίτλο Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 

παρ. 10 Ν 2130/93)", με ποσό 43,79€, 

γ) 06.00.2118.002 με τίτλο Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, 

εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 1080/80)", με ποσό 659,59€, 

δ) 06.00.5111 με τίτλο Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα", με ποσό 

32.518,99€, 

2. Μεταφέρει πιστώσεις ποσού  από τους ΚΑΕ          

1) 02.80.8113 με τίτλο “ Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων.”, με ποσό 55.404,40 € 

2) 02.80.8116 με τίτλο “ Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων. ”, με ποσό 458.000,00 € 

      στον ΚΑΕ 02.90.9111, ”Αποθεματικό”, 

3. Μεταφέρει  πιστώσεις από τον ΚΑΕ 02.90.9111,”Αποθεματικό”, στους παρακάτω ΚΑΕ:  

1) 02.30.7411.035, με τίτλο “ Αποτύπωση αρχιτεκτονικών τμήματος κτιρίου του Γυμνασίου 

Πολυγύρου”, με ποσό 2.653,71€, 

2) 02.30.7411.036, με τίτλο “Αποτύπωση φέροντος οργανισμού τμήματος κτιρίου του 

Γυμνασίου Πολυγύρου”, με ποσό 936,88 €, 

3) 02.30.7411.037, με τίτλο “Στατικός έλεγχος υφιστάμενου τμήματος κτιρίου του Γυμνασίου 

Πολυγύρου”, με ποσό 3.569,07€, 
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4) 02.30.7411.038, με τίτλο “Αποτύπωση ηλεκτρομηχανολογικών τμήματος κτιρίου του 

Γυμνασίου Πολυγύρου”, με ποσό 534,15€, 

5) 02.30.7411.039, με τίτλο “Αποτύπωση αρχιτεκτονικών τμήματος κτιρίου του Γυμνασίου 

Πολυγύρου”, με ποσό 2.658,29€,  

6) 02.30.7411.040, με τίτλο “Αποτύπωση φέροντος οργανισμού τμήματος κτιρίου του Λυκείου 

Πολυγύρου”, με ποσό 938,53€ 

7) 02.30.7411.041, με τίτλο “Στατικός έλεγχος υφιστάμενου τμήματος κτιρίου του Λυκείου 

Πολυγύρου”, με ποσό 3.575,35€ 

8) 02.30.7411.042, με τίτλο “Αποτύπωση ηλεκτρομηχανολογικών τμήματος κτιρίου του 

Λυκείου Πολυγύρου”, με ποσό 535,03€ 

9) 02.30.7411.043, με τίτλο “Αποτύπωση αρχιτεκτονικών τμήματος κτιρίου του Νυκτερινού 

Γυμνασίου – Λυκείου Πολυγύρου”, με ποσό 2.642,54€ 

10) 02.30.7411.044, με τίτλο “Αποτύπωση φέροντος οργανισμού τμήματος κτιρίου του 

Νυκτερινού Γυμνασίου – Λυκείου Πολυγύρου”, με ποσό 932,86€ 

11) 02.30.7411.045, με τίτλο “Στατικός έλεγχος υφιστάμενου τμήματος κτιρίου του Νυκτερινού 

Γυμνασίου – Λυκείου Πολυγύρου”, με ποσό 3.553,72€ 

12) 02.30.7411.046, με τίτλο “Αποτύπωση ηλεκτρομηχανολογικών τμήματος κτιρίου του 

Νυκτερινού Γυμνασίου – Λυκείου Πολυγύρου”, με ποσό 532,01€ 

13) 02.30.7411.047, με τίτλο “Αποτύπωση αρχιτεκτονικών τμήματος κτιρίου του γυμναστηρίου 

του Γυμνασίου – Λυκείου Πολυγύρου”, με ποσό 2.631,07 € 

14) 02.30.7411.048, με τίτλο “Αποτύπωση φέροντος οργανισμού τμήματος κτιρίου του 

γυμναστηρίου του Γυμνασίου – Λυκείου Πολυγύρου”, με ποσό 928,72 € 

15) 02.30.7411.049, με τίτλο “Στατικός έλεγχος υφιστάμενου τμήματος κτιρίου του 

γυμναστηρίου του Γυμνασίου – Λυκείου Πολυγύρου”, με ποσό 3.537,97€,  

16) 02.30.7411.050, με τίτλο “Αποτύπωση ηλεκτρομηχανολογικών τμήματος κτιρίου του 

γυμναστηρίου του Γυμνασίου – Λυκείου Πολυγύρου”, με ποσό 529,81€, 

17) 02.30.7411.051, με τίτλο “Ενεργητική πυροπροστασία τμήματος κτιρίου του Γυμνασίου – 

Λυκείου Πολυγύρου”, με ποσό 4.492,81€ 

18) 02.30.7411.052, με τίτλο “Εργαστηριακές και επιτόπου δοκιμές αντοχής σκυροδέματος”, με 

ποσό 2.952,00€ 

19) 02.30.7411.053, με τίτλο “Αποτύπωση αρχιτεκτονικών τμήματος κτιρίου του 3
ου

 Δημοτικού 

Σχολείου Πολυγύρου”, με ποσό 1.643,69 € 

20) 02.30.7411.054, με τίτλο “Αποτύπωση φέροντος οργανισμού τμήματος κτιρίου του 3
ου

 

Δημοτικού Σχολείου Πολυγύρου”, με ποσό 574,69€ 

21) 02.30.7411.055, με τίτλο “Στατικός έλεγχος υφιστάμενου τμήματος κτιρίου του 3
ου

 

Δημοτικού Σχολείου Πολυγύρου”, με ποσό 3.940,72 € 

22) 02.30.7411.056, με τίτλο “Ενεργητική πυροπροστασία τμήματος κτιρίου του 3
ου

 Δημοτικού 

Σχολείου Πολυγύρου”, με ποσό 4.512,62 € 

23) 02.30.7411.057, με τίτλο “Αποτύπωση αρχιτεκτονικών τμήματος κτιρίου του Δημοτικού 

σχολείου Ολύνθου”, με ποσό 1.643,01€ 

24) 02.30.7411.058, με τίτλο “Αποτύπωση φέροντος οργανισμού τμήματος κτιρίου του 

Δημοτικού σχολείου Ολύνθου”, με ποσό 574,45 € 

25) 02.30.7411.059, με τίτλο “Στατικός έλεγχος υφιστάμενου τμήματος κτιρίου του Δημοτικού 

σχολείου Ολύνθου”, με ποσό 3.939,10 € 

26) 02.30.7411.060, με τίτλο “Ενεργητική πυροπροστασία τμήματος κτιρίου του Δημοτικού 

σχολείου Ολύνθου”, με ποσό 481,05€ 

27) 02.30.7411.061, με τίτλο “Αποτύπωση αρχιτεκτονικών τμήματος κτιρίου του 

Νηπιαγωγείου Ολύνθου”, με ποσό 1.638,66 € 

28) 02.30.7411.062, με τίτλο “Αποτύπωση φέροντος οργανισμού τμήματος κτιρίου του 

Νηπιαγωγείου Ολύνθου”, με ποσό 572,90 € 

29) 02.30.7411.063, με τίτλο “Στατικός έλεγχος υφιστάμενου τμήματος κτιρίου του 

Νηπιαγωγείου Ολύνθου”, με ποσό 3.928,46€ 

30) 02.30.7411.064, με τίτλο “Ενεργητική πυροπροστασία τμήματος κτιρίου του Νηπιαγωγείου 

Ολύνθου”, με ποσό 479,84 € 

31) 02.30.7411.065, με τίτλο “Σύνταξη μελετών νομιμοποίησης ΕΠΑΛ”, με ποσό 40.000,00 € 
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32) 02.25.7412.012, με τίτλο “Σύνταξη μελέτης ύδρευσης Πολυγύρου”, με ποσό 60.000,00 € 

33) 02.25.7412.009, με τίτλο “Σύνταξη μελέτης αντιπλημμυρικού Γ’ Ζώνης Πολυγύρου 

(όπισθεν θεάτρου)”, με ποσό 30.000,00 € 

34) 02.30.7412.006, με τίτλο “Σύνταξη αναπλάσεων Γερακινής – Καλυβών”, με ποσό 

10.000,00 € 

35) 02.30.7412.007, με τίτλο “Σύνταξη αναπλάσεων Γεροπλατάνου – Παλαιόχωρας”, με ποσό 

10.000,00 € 

36) 02.15.7135.004, με τίτλο “Προμήθεια περιστρεφόμενου πυρολυτικού κλιβάνου”, με ποσό 

100.000,00 € 

37) 02.45.7326.002, με τίτλο “Κατασκευή τάφων στο Παλαιόκαστρο”, με ποσό 7.200,00 € 

38) 02.30.7311.004, με τίτλο “Επένδυση τοίχου στο Πάρκο Καλυβών”, με ποσό 3.690,00 € 

39) 02.30.7321.003, με τίτλο “Διαμόρφωση πεζοδρομίων διανοιγόμενης οδού στις Καλύβες”, 

με ποσό 7.200,15 € 

40) 02.20.7322.008, με τίτλο “Εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού εισόδων Πολυγύρου”, με ποσό 

67.589,62 € 

41) 02.25.7412.016, με τίτλο “Μελέτη Αποκατάστασης - Βελτίωσης υφιστάμενων δικτύων 

ύδρευσης & αποχέτευσης Πολυγύρου, Βραστάμων, Σανών, - ύδρευση Βραστάμων & Σανών”, 

με ποσό 175.455,38 € 

 Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από το σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

  Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 202 του Δ.Κ.Κ 

(Ν.3463/2006) και μετά από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α. Αποδέχεται τις παρακάτω χρηματοδοτήσεις: 

1. Ποσό 4.905,18 ευρώ για το έργο: Συντήρηση δεξαμενών – Πηγών – Γεωτρήσεων στα Δ.Δ. 

του Δήμου (Υποέργο:  Καλλιέργεια πηγής ύδρευσης του Δ.Δ. Κρήμνης στη θέση Πλατάνι) 

από το ΘΗΣΕΑ 

2. Ποσό 39.175,40 ευρώ για το έργο: Αναπλάσεις στα Δ.Δ. του Δήμου (Υποέργο: Ανάπλαση 

κεντρικής πλατείας Δ.Δ. Μαραθούσας) από το ΘΗΣΕΑ 

3. Ποσό 6.974,10 ευρώ για το έργο : Αναπλάσεις στα Δ.Δ. του Δήμου (Υποέργο: Προμήθεια 

φωτιστικών) από το ΘΗΣΕΑ 

4. Ποσό 99.163,09 ευρώ για το έργο: Αντικατάσταση και επέκταση δικτύων αποχέτευσης στα 

Δ.Δ. του Δήμου από το ΘΗΣΕΑ 

5. Ποσό 13.468,24 για: Μελέτη κατασκευής δικτύου μεταφοράς λυμάτων προς εγκατάσταση 

επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου (Υποέργο: Τοπογραφική αποτύπωση για την διέλευση 

αγωγών μεταφοράς λυμάτων των οικισμών Παλαιόχωρας και Ριζών στις Ε.Ε.Λ. Δήμου 

Ζερβοχωρίων) από το ΘΗΣΕΑ 

6. Ποσό 8.600,00 ευρώ για το έργο: Αναπλάσεις στα Δ.Δ. του Δήμου (Υποέργο: Προμήθεια 

ειδών παιδικής χαράς) από  το ΘΗΣΕΑ, 

7. Ποσό 51.725,26 ευρώ για το έργο: Αναπλάσεις στα Δ.Δ. του Δήμου (Υποέργο: Ανάπλαση 

κεντρικής πλατείας Δ.Δ. Κρήμνης) από το ΘΗΣΕΑ 

8. Ποσό 9.311,00 ευρώ για το έργο: Αναπλάσεις – Διαμορφώσεις Δ.Δ. Ορμύλιας από το 

ΘΗΣΕΑ 
9. Ποσό 42.203,76 ευρώ για το έργο: Ανάπλαση της κεντρικής πλατείας και περιβάλλοντος 

χώρου δημοτικού σχολείου του Δ.Δ. Ριζών από το ΘΗΣΕΑ 

10. Ποσό 305.677,00 ευρώ 4
η
 κατανομή ΣΑΤΑ 2011 από το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 

11. Ποσό 22.000,00 ευρώ για την Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων από το 

ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 
12. Ποσό 12.677,82 ευρώ για την Κάλυψη δαπάνης φωτοτυπιών σχολικών βιβλίων από το 

ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 
13. Ποσό 4.616,00 ευρώ για το πρόγραμμα Εθελοντής σχολικός τροχονόμος από το 

ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 

Β. Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2012 ως εξής: 

Α. Αναμορφώνει το προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2011 ως εξής: 
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       Αυξάνει  τον παρακάτω  Κ.Α.Ε.  εσόδου : 

α) 06.00.00619.009 με τίτλο ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του 

ΠΔΕ).", με ποσό 500,00€, 

β) 06.00.2118.001 με τίτλο Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 

παρ. 10 Ν 2130/93)", με ποσό 43,79€, 

γ) 06.00.2118.002 με τίτλο Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, 

εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 1080/80)", με ποσό 659,59€, 

δ) 06.00.5111 με τίτλο Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα", με ποσό 

32.518,99€, 

 

1. Μεταφέρει πιστώσεις ποσού  από τους ΚΑΕ          

1) 02.80.8113 με τίτλο “ Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων.”, με ποσό 55.404,40 € 

2) 02.80.8116 με τίτλο “ Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων. ”, με ποσό 458.000,00 € 

      στον ΚΑΕ 02.90.9111, ”Αποθεματικό”, 

2. Μεταφέρει  πιστώσεις από τον ΚΑΕ 02.90.9111,”Αποθεματικό”, στους παρακάτω ΚΑΕ:  

1) 02.30.7411.035, με τίτλο “ Αποτύπωση αρχιτεκτονικών τμήματος κτιρίου του Γυμνασίου 

Πολυγύρου”, με ποσό 2.653,71€, 

2) 02.30.7411.036, με τίτλο “Αποτύπωση φέροντος οργανισμού τμήματος κτιρίου του 

Γυμνασίου Πολυγύρου”, με ποσό 936,88 €, 

3) 02.30.7411.037, με τίτλο “Στατικός έλεγχος υφιστάμενου τμήματος κτιρίου του Γυμνασίου 

Πολυγύρου”, με ποσό 3.569,07€, 

4) 02.30.7411.038, με τίτλο “Αποτύπωση ηλεκτρομηχανολογικών τμήματος κτιρίου του 

Γυμνασίου Πολυγύρου”, με ποσό 534,15€, 

5) 02.30.7411.039, με τίτλο “Αποτύπωση αρχιτεκτονικών τμήματος κτιρίου του Γυμνασίου 

Πολυγύρου”, με ποσό 2.658,29€,  

6) 02.30.7411.040, με τίτλο “Αποτύπωση φέροντος οργανισμού τμήματος κτιρίου του Λυκείου 

Πολυγύρου”, με ποσό 938,53€ 

7) 02.30.7411.041, με τίτλο “Στατικός έλεγχος υφιστάμενου τμήματος κτιρίου του Λυκείου 

Πολυγύρου”, με ποσό 3.575,35€ 

8) 02.30.7411.042, με τίτλο “Αποτύπωση ηλεκτρομηχανολογικών τμήματος κτιρίου του 

Λυκείου Πολυγύρου”, με ποσό 535,03€ 

9) 02.30.7411.043, με τίτλο “Αποτύπωση αρχιτεκτονικών τμήματος κτιρίου του Νυκτερινού 

Γυμνασίου – Λυκείου Πολυγύρου”, με ποσό 2.642,54€ 

10) 02.30.7411.044, με τίτλο “Αποτύπωση φέροντος οργανισμού τμήματος κτιρίου του 

Νυκτερινού Γυμνασίου – Λυκείου Πολυγύρου”, με ποσό 932,86€ 

11) 02.30.7411.045, με τίτλο “Στατικός έλεγχος υφιστάμενου τμήματος κτιρίου του Νυκτερινού 

Γυμνασίου – Λυκείου Πολυγύρου”, με ποσό 3.553,72€ 

12) 02.30.7411.046, με τίτλο “Αποτύπωση ηλεκτρομηχανολογικών τμήματος κτιρίου του 

Νυκτερινού Γυμνασίου – Λυκείου Πολυγύρου”, με ποσό 532,01€ 

13) 02.30.7411.047, με τίτλο “Αποτύπωση αρχιτεκτονικών τμήματος κτιρίου του γυμναστηρίου 

του Γυμνασίου – Λυκείου Πολυγύρου”, με ποσό 2.631,07 € 

14) 02.30.7411.048, με τίτλο “Αποτύπωση φέροντος οργανισμού τμήματος κτιρίου του 

γυμναστηρίου του Γυμνασίου – Λυκείου Πολυγύρου”, με ποσό 928,72 € 

15) 02.30.7411.049, με τίτλο “Στατικός έλεγχος υφιστάμενου τμήματος κτιρίου του 

γυμναστηρίου του Γυμνασίου – Λυκείου Πολυγύρου”, με ποσό 3.537,97€,  

16) 02.30.7411.050, με τίτλο “Αποτύπωση ηλεκτρομηχανολογικών τμήματος κτιρίου του 

γυμναστηρίου του Γυμνασίου – Λυκείου Πολυγύρου”, με ποσό 529,81€, 

17) 02.30.7411.051, με τίτλο “Ενεργητική πυροπροστασία τμήματος κτιρίου του Γυμνασίου – 

Λυκείου Πολυγύρου”, με ποσό 4.492,81€ 

18) 02.30.7411.052, με τίτλο “Εργαστηριακές και επιτόπου δοκιμές αντοχής σκυροδέματος”, με 

ποσό 2.952,00€ 

19) 02.30.7411.053, με τίτλο “Αποτύπωση αρχιτεκτονικών τμήματος κτιρίου του 3
ου

 Δημοτικού 

Σχολείου Πολυγύρου”, με ποσό 1.643,69 € 

20) 02.30.7411.054, με τίτλο “Αποτύπωση φέροντος οργανισμού τμήματος κτιρίου του 3
ου

 

Δημοτικού Σχολείου Πολυγύρου”, με ποσό 574,69€ 
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21) 02.30.7411.055, με τίτλο “Στατικός έλεγχος υφιστάμενου τμήματος κτιρίου του 3
ου

 

Δημοτικού Σχολείου Πολυγύρου”, με ποσό 3.940,72 € 

22) 02.30.7411.056, με τίτλο “Ενεργητική πυροπροστασία τμήματος κτιρίου του 3
ου

 Δημοτικού 

Σχολείου Πολυγύρου”, με ποσό 4.512,62 € 

23) 02.30.7411.057, με τίτλο “Αποτύπωση αρχιτεκτονικών τμήματος κτιρίου του Δημοτικού 

σχολείου Ολύνθου”, με ποσό 1.643,01€ 

24) 02.30.7411.058, με τίτλο “Αποτύπωση φέροντος οργανισμού τμήματος κτιρίου του 

Δημοτικού σχολείου Ολύνθου”, με ποσό 574,45 € 

25) 02.30.7411.059, με τίτλο “Στατικός έλεγχος υφιστάμενου τμήματος κτιρίου του Δημοτικού 

σχολείου Ολύνθου”, με ποσό 3.939,10 € 

26) 02.30.7411.060, με τίτλο “Ενεργητική πυροπροστασία τμήματος κτιρίου του Δημοτικού 

σχολείου Ολύνθου”, με ποσό 481,05€ 

27) 02.30.7411.061, με τίτλο “Αποτύπωση αρχιτεκτονικών τμήματος κτιρίου του 

Νηπιαγωγείου Ολύνθου”, με ποσό 1.638,66 € 

28) 02.30.7411.062, με τίτλο “Αποτύπωση φέροντος οργανισμού τμήματος κτιρίου του 

Νηπιαγωγείου Ολύνθου”, με ποσό 572,90 € 

29) 02.30.7411.063, με τίτλο “Στατικός έλεγχος υφιστάμενου τμήματος κτιρίου του 

Νηπιαγωγείου Ολύνθου”, με ποσό 3.928,46€ 

30) 02.30.7411.064, με τίτλο “Ενεργητική πυροπροστασία τμήματος κτιρίου του Νηπιαγωγείου 

Ολύνθου”, με ποσό 479,84 € 

31) 02.30.7411.065, με τίτλο “Σύνταξη μελετών νομιμοποίησης ΕΠΑΛ”, με ποσό 40.000,00 € 

32) 02.25.7412.012, με τίτλο “Σύνταξη μελέτης ύδρευσης Πολυγύρου”, με ποσό 60.000,00 € 

33) 02.25.7412.009, με τίτλο “Σύνταξη μελέτης αντιπλημμυρικού Γ’ Ζώνης Πολυγύρου 

(όπισθεν θεάτρου)”, με ποσό 30.000,00 € 

34) 02.30.7412.006, με τίτλο “Σύνταξη αναπλάσεων Γερακινής – Καλυβών”, με ποσό 

10.000,00 € 

35) 02.30.7412.007, με τίτλο “Σύνταξη αναπλάσεων Γεροπλατάνου – Παλαιόχωρας”, με ποσό 

10.000,00 € 

36) 02.15.7135.004, με τίτλο “Προμήθεια περιστρεφόμενου πυρολυτικού κλιβάνου”, με ποσό 

100.000,00 € 

37) 02.45.7326.002, με τίτλο “Κατασκευή τάφων στο Παλαιόκαστρο”, με ποσό 7.200,00 € 

38) 02.30.7311.004, με τίτλο “Επένδυση τοίχου στο Πάρκο Καλυβών”, με ποσό 3.690,00 € 

39) 02.30.7321.003, με τίτλο “Διαμόρφωση πεζοδρομίων διανοιγόμενης οδού στις Καλύβες”, 

με ποσό 7.200,15 € 

40) 02.20.7322.008, με τίτλο “Εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού εισόδων Πολυγύρου”, με ποσό 

67.589,62 € 

41) 02.25.7412.016, με τίτλο “Μελέτη Αποκατάστασης - Βελτίωσης υφιστάμενων δικτύων 

ύδρευσης & αποχέτευσης Πολυγύρου, Βραστάμων, Σανών, - ύδρευση Βραστάμων & Σανών”, 

με ποσό 175.455,38 € 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 22/2012 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 10 Φεβρουαρίου 2012 

Μ.Ε.Δ.  

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   ΖΑΓΓΙΛΑΣ 
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