
 

 

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ  

της 9/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Στον Πολύγυρο, σήμερα την εικοστή ένατη (29η) του μηνός Μαΐου του έτους 2015, 

ημέρα Παρασκευή 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. 9/25.5.2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Ιωάννη 

Σιμώνη, η οποία επιδόθηκε στους δημοτικούς συμβούλους και τον κ. Δήμαρχο 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 προσκλήθηκε 

και 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 Φυλαχτός Χρήστος 

2 Ζαβράκογλου Άγγελος 16 Παπούλιος Ιωάννης 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Λαφαζάνης Βασίλειος 

4 Βορδός Χρήστος 18 Τσινάς Αργύριος 

5 Ζούνη Στέλλα 19 Χριστιανού Αγγελική 

6 Βασιλάκης  Αθανάσιος 20 Ματθαίου Αθανάσιος 

7 Ματέας Γεώργιος 21 Ξάκης Ιωάννης 

8 Κυριάκου Ιφιγένεια 22   

9 Λιόντας  Γεώργιος 23   

10 Κοντογιώργης Δημήτριος 24   

11 Σιδέρης Νικόλαος 25   

12 Σαράντη Μαρία 26   

13 Λακρός Αλέξανδρος 27   

14 Δέας Παύλος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Δημητριάδης Χρήστος 

2 Κανταράς Αναστάσιος 

3 Καραφουλίδης  Αναστάσιος  

4 Γκλάβας Γεώργιος 

5 Πάνος Ιωακείμ 

6 Ζιούπου Άννα 
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 

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

Γαλάτιστας κ. Σειράς Εμμανουήλ και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Βάβδου κ. Κλαμούρης Νικόλαος . 

Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Φυλαχτός Χρήστος προσήλθε στο 24
ο
 θέμα της ημερήσιας 

διάταξης. 

Αριθμός θέματος: 3ο  Αποδοχή και Κατανομή ποσού 90.600,00 € από το 

ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας-7
η
 

αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2015 

Αριθμός Απόφασης :172  

     Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Σιμώνης, εισηγούμενος το 3ο θέμα 

της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Βορδό, ο οποίος 
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τόνισε: «Κάθε χρόνο έρχεται ένα κονδύλι για πυροπροστασία, τη συγκεκριμένη χρονική 

περίοδο το κονδύλι ανέρχεται σε 90.600,00 € και προτείνουμε την εξής κατανομή του:  

 Στην αντιπυρική προστασία δημοτικών δασών του Βάβδου να διατεθούν 17.036,60 €  

 Να αγοραστούν δύο αυτοκίνητα, το ένα ανοιχτό ημιφορτηγό 1.000 έως 1.300 κυβικών 

και το δεύτερο, πάλι πετρελαιοκίνητο ημιφορτηγό, κλειστό, της τάξεως των 20.000,00 € και τα 

δύο μαζί.  

 Να δοθεί ένα κονδύλι συντήρησης δασικών δρόμων στη Δημοτική Ενότητα Πολυγύρου 

της τάξεως των 24.600,00 €  

 Να δοθεί ένα κονδύλι συντήρησης δασικών δρόμων στη Δημοτική Ενότητα 

Ανθεμούντα 15.000,00 € και, τέλος,  

 Να διατεθεί κονδύλι για τη συντήρηση των δασικών δρόμων της Δημοτικής Ενότητας 

Ζερβοχωρίων 13.928,00 €.  

Καλώ το Σώμα για την έγκριση της κατανομής». 

Ακολούθησε διάλογος μεταξύ των μελών του δημοτικού συμβουλίου, όπου η μείζονα 

μειοψηφία δήλωσε ότι θα συμφωνήσει με την εισήγηση αρκεί αντί για δυο μεταχειρισμένα 

οχήματα να αγοραστεί  ένα καινούριο όχημα 

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη το με αριθ. Πρωτ.: 56461/6-5-2015 

έγγραφο του Ταμείου παρακαταθηκών και Δανείων, και μετά από διαλογική συζήτηση  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      ΚΑΤΑ     Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α  

 

Την αποδοχή και Κατανομή ποσού 90.600,00 € από το ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη 

δράσεων πυροπροστασίας όπως παρακάτω: 
 

α) Για την «Αντιπυρική προστασία δημοτικών δασών Βάβδου-Δουμπιών» πίστωση 17.036,06€ 

σε βάρος του Κ.Α. 02.30.7336.030 

β) Για την «Προμήθεια ενός μεταχειρισμένου (5ετίας) πετρελαιοκίνητου ανοιχτού 

ημιφορτηγού 1200-1300cc» πίστωση 11.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.30.7132.003  

γ) Για την «Προμήθεια ενός μεταχειρισμένου (5ετίας) πετρελαιοκίνητου ημιφορτηγού τύπου 

Van 1200-1300cc» πίστωση 9.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.30.7132.003 

δ) Για την εργασία «Συντήρηση δασικών δρόμων Δ.Ε. Πολυγύρου» πίστωση 24.600,00€ σε 

βάρος του Κ.Α. 02.30.6262.019 

ε) Για την εργασία «Συντήρηση δασικών δρόμων Δ.Ε. Ανθεμούντα» πίστωση 15.000,00€ σε 

βάρος του Κ.Α. 02.30.6262.020 

στ) Για την εργασία «Συντήρηση δασικών δρόμων Δ.Ε. Ζερβοχωρίων» πίστωση 13.963,94€ σε 

βάρος του Κ.Α. 02.30.6262.021 

 

Επειδή για τις περιπτώσεις α, δ, ε και στ δεν προβλέφθηκαν οι σχετικές πιστώσεις στον 

προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους θα πρέπει το Δ.Σ. να τον τροποποιήσει ανάλογα: 

α) Στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.30.7336.030 «Αντιπυρική προστασία δημοτικών 

δασών Βάβδου-Δουμπιών» εγγράφει πίστωση ποσού 17.036,06€ την οποία μεταφέρει ισόποσα 

από το Αποθεματικό. 

β) Στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.30.6262.019 «Συντήρηση δασικών δρόμων Δ.Ε. 

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

Αποθεματικό. 

γ) Στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.30.6262.020 «Συντήρηση δασικών δρόμων Δ.Ε. 

Ανθεμούντα» εγγράφει πίστωση ποσού 15.000,00€ την οποία μεταφέρει ισόποσα από το 

αποθεματικό. 
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δ) Στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.30.6262.021 «Συντήρηση δασικών δρόμων Δ.Ε. 

Ζερβοχωρίων» εγγράφει πίστωση ποσού 13.963,94€ την οποία μεταφέρει ισόποσα από το 

αποθεματικό. 

Από τα παραπάνω θα προκληθεί δαπάνη 70.600,00€ τα οποία θα διατεθούν από την 

μείωση του Κ.Α. 02.00.6715 Μορφωτικό - Πολιτιστικό - Αθλητικό και Κοινωνικό Νομικό 

Πρόσωπο Δήμου Πολυγύρου "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ". Η παραπάνω πίστωση δεν πρόκειται να 

χρησιμοποιηθεί κατά το τρέχον έτος. 

 

 Το Αποθεματικό μετά τις παραπάνω αναμορφώσεις θα διαμορφωθεί ως εξής: 

Αποθεματικό μετά την 7
η
 αναμόρφωση:    0,00€ 

7
η
  Αναμόρφωση         :                                -0,00€ 

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

τακτικών εσόδων. 

 

 

Επί της απόφασης μειοψήφησε η μείζονα μειοψηφία ως προς το σκέλος της αγοράς 

των οχημάτων, για το λόγο που αναφέρεται στην εισήγηση. 

 

 Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 172/2015 

 

 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                      Τ Α  Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή              Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 12-6-2015 

Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΣΙΜΩΝΗΣ 
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