
 

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο  

της 23/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Στον Πολύγυρο, σήμερα την τρίτη (3η) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη 

και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια 

συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ. 

23/27.11.2015 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 19 Τσινάς Αργύριος 

2 Βορδός Χρήστος 20 Λαφαζάνης Βασίλειος 

3 Ζούνη Στέλλα 21 Πάνος Ιωακείμ 

4 Ματέας Γεώργιος 22 Ματθαίου Αθανάσιος 

5 Κυριάκου Ιφιγένεια 23 Χριστιανού Αγγελική 

6 Κοντογιώργης Δημήτριος 24 Ξάκης Ιωάννης 

7 Σαράντη Μαρία    

8 Λακρός Αλέξανδρος    

9 Γκλάβας Γεώργιος    

10 Δέας Παύλος    

11 Σιμώνης Ιωάννης    

12 Βασιλάκης  Αθανάσιος    

13 Ζαβράκογλου Άγγελος    

14 Σιδέρης Νικόλαος    

15 Φυλαχτός Χρήστος    

16 Κανταράς Αναστάσιος    

17 Παπούλιος Ιωάννης    

18 Ζιούπου Άννα    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Δημητριάδης Χρήστος 

2 Λιόντας  Γεώργιος 

3 Καραφουλίδης  Αναστάσιος  

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. 

Ορμύλιας κ. Αναστάσιος Σαραφίδης,  ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Γαλάτιστας κ. Εμμανουήλ Σειράς, ο 

Πρόεδρος της  Τ.Κ.  Βάβδου κ. Νικόλαος  Κλαμούρης,  ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ολύνθου κ. Νίκος 

Αυγέρης, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Γαλαρινού κ. Δημήτριος Τζηρίνης,  ο Πρόεδρος της Τ.Κ. 

Παλαιοκάστρου κ. Χρήστος Γκαρανάτσιος, και η Πρόεδρος της Τ.Κ. Ταξιάρχη Φωτεινή 

Μπόλματη. 

Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Φυλαχτός Χρήστος αποχώρησε στη συζήτηση του 18  θέματος και 

δεν επανήλθε μέχρι το πέρας της συνεδρίασης. Επίσης, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Δέας Παύλος, 

Τσινάς Αργύριος, Ξάκης Ιωάννης και Ζιούπου Άννα αποχώρησαν μετά τη συζήτηση του 24
ου

   

θέματος και δεν επανήλθαν μέχρι το πέρας της συνεδρίασης. 

 

Αριθμός θέματος: 16ο  Έγκριση 12
ης

 Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2015 Δήμου Πολυγύρου 

Αριθμός Απόφασης :439  
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Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Σιμώνης, εισηγούμενος το 16ο 

τακτικό θέμα, έδωσε τον λόγο στον 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. Έχετε όλοι την πρόταση της οικονομικής υπηρεσίας και παρακαλώ 

για την ψήφισή της». 

Στο σημείο αυτό η μείζονα και ελάσσονα μειοψηφία δήλωσαν ότι μειοψηφούν. 

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

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     κατά    Π λ ε ι ο ψ  η φ ί α 

 

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. 334038/38909/2250/756/22.11.2015 απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού και 

Αθλητισμού εγκρίθηκε η κατανομή πίστωσης ύψους 8.548,83€ για την εξόφληση του 5
Ου

 λογαριασμού 

του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στον οικισμό Ψακούδια του Δήμου Πολυγύρου» με κωδικό 

1985ΣΕ01600000.Επειδή στον προϋπολογισμό του Δήμου του τρέχοντος έτους δεν προβλέφθηκε 

πίστωση τόσο στο σκέλος των εσόδων όσο και στο σκέλος των εξόδων, θα πρέπει το Δ.Σ. με απόφασή 

του να αποδεχτεί το παραπάνω ποσό και να το εγγράψει στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους ώστε 

να γίνει δυνατή η εξόφληση της δαπάνης αυτής. Στο σκέλος των εσόδων και στον Κ.Α. 06.00.1322.011 

Επιχορήγηση από την Γ.Γ.Α.: Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στον οικισμό Ψακούδια εγγράφει πίστωση 

ποσού 8.548,83€ την οποία μεταφέρει ισόποσα μέσω του αποθεματικού στο σκέλος των εξόδων και 

στον Κ.Α. 02.30.7326.016 Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στα Ψακούδια, την οποία και ψηφίζει για να 

διατεθεί για τον παραπάνω σκοπό. 

 

Β. Με την υπ’αριθμ. 128730/25.11.2015 αναγγελία πίστωσης του Τ.Π.& Δ. και σε εκτέλεση της 

υπ’αριθμ. 41081/2015 χρηματικής εντολής του Υπ. Εσωτερικών εγκρίθηκε η χρηματοδότηση για την 

κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων (4
η
 κατανομή έτους 2015) ύψους 66.130,00€. Επειδή 

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

πρέπει το Δ.Σ. με απόφασή του να τον τροποποιήσει ανάλογα 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 

8.338,11€ την οποία μεταφέρει ισόποσα στο αποθεματικό και β) στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 

02.00.6711 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες αυξάνει την πίστωση με το ποσό 

των 40.416,77€ την οποία μεταφέρει ισόποσα από το αποθεματικό. 

 

Γ. Επειδή η πίστωση που προβλέφθηκε στον προϋπολογισμό και στον Κ.Α. 02.10.6115.004 για την 

εκτέλεση της εργασίας «Σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης για τον καθορισμό της τιμολογιακής 

πολιτικής του Δήμου Πολυγύρου για το έτος 2016» δεν επαρκεί, θα πρέπει το Δ.Σ. με απόφασή του να 

τον τροποποιήσει ανάλογα όπως παρακάτω: στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.10.6115.004 

Σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης για τον καθορισμό της τιμολογιακής πολιτικής του Δήμου 

Πολυγύρου για το έτος 2016 αυξάνει την πίστωση με το ποσό των 460€ την οποία μεταφέρει ισόποσα 

μέσω του αποθεματικού και ψηφίζει για να διατεθεί για τον παραπάνω σκοπό. 

 

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

Κ.Α. 02.15.7311.011 για την εκτέλεση του έργου «Εξαθέσιο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Καλυβών 

Γερακινής Δήμου Πολυγύρου» δεν επαρκεί, θα πρέπει το Δ.Σ. με απόφασή του να τον τροποποιήσει 

ανάλογα όπως παρακάτω: στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.15.7311.011 Εξαθέσιο Ολοήμερο 

Δημοτικό Σχολείο Καλυβών Γερακινής Δήμου Πολυγύρου αυξάνει την πίστωση με το ποσό των 

2.876,00€ την οποία μεταφέρει ισόποσα μέσω του αποθεματικού και ψηφίζει για να διατεθεί για τον 

παραπάνω σκοπό. 

 

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

Κ.Α. 02.00.6721.000 Εισφορά υπέρ συνδέσμου ΦΟ.Δ.Σ.Α. Γ' Διαχειριστικής Ενότητας δεν επαρκεί, θα 
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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 Εισφορά υπέρ συνδέσμου ΦΟ.Δ.Σ.Α. Γ' Διαχειριστικής Ενότητας 

αυξάνει την πίστωση με το ποσό των 255.000,00€ την οποία μεταφέρει ισόποσα μέσω του 

αποθεματικού και ψηφίζει για να διατεθεί για τον παραπάνω σκοπό. 

 

ΣΤ. Επειδή προέκυψε η ανάγκη για την εκπόνηση κάποιων μελετών οι οποίες δεν προβλέφθηκαν στον 

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

όπως παρακάτω: α) στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.30.7411.107 Στατική μελέτη για το έργο 

«Κατασκευή τεσσάρων τεχνικών γεφύρωσης ρεμάτων επί της οδού Ορμύλια-Κελλί» εγγράφει πίστωση 

ποσού 5.335,00€ την οποία μεταφέρει ισόποσα από το αποθεματικό και ψηφίζει για να διατεθεί για τον 

παραπάνω σκοπό, β) στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.30.7411.108 Γεωτεχνική έρευνα μελέτη 

για το έργο «Κατασκευή τεσσάρων τεχνικών γεφύρωσης ρεμάτων επί της οδού Ορμύλια-Κελλί» 

εγγράφει πίστωση ποσού 4.928,61€ την οποία μεταφέρει ισόποσα από το αποθεματικό και ψηφίζει για 

να διατεθεί για τον παραπάνω σκοπό, γ) στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.30.7411.109 

Υδραυλική μελέτη για το έργο «Κατασκευή τεσσάρων τεχνικών γεφύρωσης ρεμάτων επί της οδού 

Ορμύλια-Κελλί» εγγράφει πίστωση ποσού 17.347,20€ την οποία μεταφέρει ισόποσα από το 

αποθεματικό και ψηφίζει για να διατεθεί για τον παραπάνω σκοπό, δ) στο σκέλος των εξόδων και στον 

Κ.Α. 02.30.7411.110 Τοπογραφική μελέτη για το έργο «Κατασκευή τεσσάρων τεχνικών γεφύρωσης 

ρεμάτων επί της οδού Ορμύλια-Κελλί» εγγράφει πίστωση ποσού 6.657,34€ την οποία μεταφέρει 

ισόποσα από το αποθεματικό και ψηφίζει για να διατεθεί για τον παραπάνω σκοπό και ε) στο σκέλος 

των εξόδων και στον Κ.Α. 02.30.7411.111 Μελέτη πρότυπης παριβαλλοντικής αδειοδότησης για την 

κατασκευή «Χώρου προσωρινής αποθήκευσης & υποδοχής κινητών μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων 

εκσκαφών, κατασκευών και ογκωδών αποβλήτων Δήμου Πολυγύρου Π.Ε. Χαλκιδικής» εγγράφει 

πίστωση ποσού 600,00€ 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: 

α) στο σκέλος των εσόδων και στον Κ.Α. 06.00.4131.005 ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ αυξάνει την πίστωση με το 

ποσό των 15.000,00€ την οποία μεταφέρει ισόποσα μέσω του Αποθεματικού στο σκέλος των εξόδων 

και στον Κ.Α. 02.80.8231.005 ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ, την οποία και ψηφίζει για να διατεθεί για τον 

παραπάνω σκοπό, 

β) στο σκέλος των εσόδων και στον Κ.Α. 06.00.4123.004 Φόρος 3% σε αμοιβές εργοληπτών εγγράφει 

πίστωση ποσού 100.000,00€ την οποία μεταφέρει ισόποσα μέσω του Αποθεματικού στο σκέλος των 

εξόδων και στον Κ.Α. 02.80.8223.006 Φόρος 3% σε αμοιβές εργοληπτών, την οποία και ψηφίζει για να 

διατεθεί για τον παραπάνω σκοπό. 

 

H. Επειδή οι πιστώσεις που προβλέφθηκαν για την κάλυψη των προνοιακών επιδομάτων δεν επαρκούν 

και επειδή πρόκειται για μια δαπάνη που αφορά ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που δεν πρέπει να 

καθυστερήσει η πληρωμή της, θα πρέπει να γίνει αναμόρφωση του προϋπολογισμού όπως παρακάτω: 

στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α.02.00.6741.015 Α΄ Κοινωνικών Βοηθειών / έκτακτες οικονομικές 

ενισχύσεις-Επίδομα απροστάτευτων παιδιών  αυξάνει την πίστωση με το ποσό των 9.500,00€ την οποία 

μεταφέρει ισόποσα μέσω του αποθεματικού από τον Κ.Α. 02.00.6741.009 Επίδομα τυφλότητας, την 

οποία 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: 

α) την μείωση του Κ.Α. 02.30.6662.024 Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Ορμύλιας κατά το 

ποσό των 15.000,00€,  

β) την μείωση του Κ.Α. 02.25.6264.013 Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων μονάδας 

επεξεργασίας νερού Ταξιάρχη κατά το ποσό των 5.289,00€. 

γ) την μείωση του Κ.Α. 02.15.7311.005 Εσωτερικές διαρρυθμίσεις τμήματος ισογείου του ειδικού 

σχολείου Πολυγύρου κατά το ποσό των 8.097,45€,  

δ) την μείωση του Κ.Α. 02.15.7311.008 Ανακατασκευή στέγης κτιρίου Γενικού Λυκείου 

Πολυγύρου κατά το ποσό των 7.200,00€ 

ε) την μείωση του Κ.Α. 02.25.7312.003 Κατασκευή φρεατίου ομβρίων και βελτίωση τμήματος 

οδοστρώματος στον Οικισμό Ψακούδια της ΔΕ Ορμύλιας κατά το ποσό των 7.197,23€. 
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στ) την μείωση του Κ.Α. 02.45.6662.004 Προμήθεια ξυλείας για νεκροταφεία κατά το ποσό των 

10.000,00€. 

ζ) την μείωση του Κ.Α. 02.00.6121.001 Πάγια αντιμισθία Δημάρχου κατά το ποσό των 6.060,00€. 

η) την μείωση του Κ.Α. 02.00.6222 Τηλεφωνικά τέλη κατά το ποσό των 10.000,00€. 

θ) την μείωση του Κ.Α. 02.00.6526.004 Χρεολύσια δανείου από Τράπεζα Αγροτική κατά το ποσό 

των 11.000,00€.  

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

Πρόσωπο Δήμου Πολυγύρου "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ" κατά το ποσό των 36.621,60€. 

κ) την μείωση του Κ.Α. 02.00.6736.007 Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης  με τίτλο: 

"Ορθολογική διαχείριση οργανικών αποβλήτων του Δήμου Πολυγύρου"  κατά το ποσό των 12.000,00€. 

λ) την μείωση του Κ.Α. 02.15.6473.002 Επιχορήγηση στο Κέντρο Πρόληψης κατά των 

ναρκωτικών <<ΠΝΟΗ>>  κατά το ποσό των 2.000,00€. 

μ) την μείωση του Κ.Α. 02.15.7311.013 Βελτίωση εγκαταστάσεων & ολοκλήρωση πολ. Κέντρου 

Τ.Κ. Ολύνθου  κατά το ποσό των 20.000,00€. 

ν) την μείωση του Κ.Α. 02.25.7312.082 Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο Δ.Δ. Σανών  κατά 

το ποσό των 131.662,48€. 

ξ) την μείωση του Κ.Α. 02.25.7312.090 Αντικατάσταση αγωγών αμιάντου τμήματος εσωτερικού 

δικτύου ύδρευσης νέου Οικισμού Παλαιοκάστρου  κατά το ποσό των 40.990,46€. 

ο) την μείωση του Κ.Α. 02.00.6525 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών κατά το ποσό των 

2.164,59€. 

Οι παραπάνω πιστώσεις δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν κατά το τρέχον έτος. 

 

Το Αποθεματικό μετά τις παραπάνω αναμορφώσεις θα διαμορφωθεί ως εξής: 

Αποθεματικό μετά την 11
η
 αναμόρφωση:    0,00€ 

12η
 Αναμόρφωση         :                          -0,00€ 

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

 

Επί της απόφασης οι οκτώ παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι της μείζονος 

μειοψηφίας κ.κ. Κανταράς Αναστάσιος,  Παπούλιος Ιωάννης,  Ζιούπου Άννα, Τσινάς 

Αργύριος, Λαφαζάνης Βασίλειος, Πάνος Ιωακείμ, Ματθαίου Αθανάσιος,  Ξάκης 

Ιωάννης, η αρχηγός της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Αγγελική Χριστιανού δήλωσαν ότι 

δεν ψηφίζουν θετικά. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 439/2015 

 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                      Τ Α  Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή              Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 7-12-2015 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ 

ΑΔΑ: ΩΝΒΧΩΞΜ-ΗΧΦ
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