
 

 

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ  

 της 6/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  

 

        Στον Πολύγυρο, σήμερα τριάντα μία (31) του μηνός Μαρτίου του έτους 2014, ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 14:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική 

δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από 

την με αριθ. 6/26.3.2014 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 ΔΕΝ 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 14 Καπλάνης Θωμάς 

2 Γκλάβας Γεώργιος 15 Λαφαζάνης Βασίλειος 

3 Παπανικολάου Ευτυχία 16 Σιμώνης Ιωάννης 

4 Κυριάκου Ιφιγένεια 17 Βαγιωνάς  Αθανάσιος 

5 Λιόντας  Γεώργιος 18   

6 Σαράντη Μαρία 19   

7 Ζούνη Στέλλα 20   

8 Λακρός Αλέξανδρος 21   

9 Σοφοτάσιος Χρήστος 22   

10 Βουλγαράκης Χρυσόστομος 23   

11 Δημητριάδης Χρήστος 24   

12 Κοντογιώργης Δημήτριος 25   

13 Μπογδάνος Κων/νος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ :  

1 Αβέρης Αθανάσιος 

2 Πλιάκος Αστέριος 

3 Χλιούμης Ανδρέας 

4 Γκολόης Γεώργιος 

5 Πύρρος Ιωάννης 

6 Σταμούδης Ελευθέριος 

7 Βορδός Χρήστος 

8 Ευαγγελινός Δημήτριος 

9 Μπάτσιος Αστέριος 

10 Παρθενιώτης Νικόλαος 

 

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 η κ. Ρόκου Άννα, Πρόεδρος Δ.Κ. Πολυγύρου, και ο κ. Σαραφίδης 

Αναστάσιος, Πρόεδρος της Δ.Κ Ορμύλιας. 

 

Αριθμός θέματος:14ο  Αναμόρφωση προϋπολογισμού 

Αριθμός Απόφασης :93  
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 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 14ο 

θέμα, ανέφερε ότι: «σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 161 του ΔΚΚ και του 8 του ΒΔ 

17/5-15/6/1959 μπορεί να γίνει αναμόρφωση κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους για 

διάφορες περιπτώσεις μεταξύ των οποίων και για τη μεταφορά πιστώσεων από το αποθεματικό 

ή από κωδικό σε κωδικό αριθμό, προκειμένου να δημιουργηθούν νέες πιστώσεις ή να 

ενισχυθούν πιστώσεις που αποδείχθηκαν ανεπαρκείς. 

Σύμφωνα με την εισήγηση του προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας είναι απαραίτητο 

να γίνουν οι ακόλουθες αναμορφώσεις οι οποίες ανήκουν στην ανωτέρω κατηγορία 

αναμορφώσεων και τις οποίες έχετε στα χέρια σας». 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 

161 του ΔΚΚ και του 8 του ΒΔ 17/5-15/6/1959, την εισήγηση του προϊσταμένου της 

οικονομικής υπηρεσίας & μετά από διαλογική συζήτηση,  

Αποφασίζει Ομόφωνα 

 

1. Αυξάνει τους παρακάτω Κ.Α.Ε.  εσόδων : 

α) 06.00.2111 με τίτλο “ Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού", 

με ποσό 4.000, 00€, 

β) 06.00.2119.001 με τίτλο “ Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν. 

1080/80), με ποσό 3.000,00€, 

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

ΚΑΕ:  

 α) 02.10.35.6264.001, με τίτλο “ Συντήρηση και επισκευή χορτοκοπτικών και άλλων 

  με ποσό 10.000,00€, 

β) 02.10.30.6662.023, με τίτλο “Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Πολυγύρου.”, με 

ποσό 10.000,00 €, 

γ) 02.30.6662.024, με τίτλο “ Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Ορμύλια.”, με ποσό 

10.000,00€, 

δ) 02.30.6662.025, με τίτλο “ Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Ανθεμούντα.”, με 

ποσό 5.000,00€, 

ε) 02.45.6662.005, με τίτλο “ Προμήθεια ξυλείας για νεκροταφεία Δ.Ε. Πολυγύρου”, με   

ποσό 10.000,00€, 

ζ) 02.25.7312.086, με τίτλο “ Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στο Δ.Κ. Γαλαρινού. ”, 

με ποσό 32.000,00€ 

η) 02.10.6253, με τίτλο “ Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων”, με ποσό 1.000,00€ 

θ) 02.15.6253, με τίτλο “ Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων”, με ποσό 1.000,00€ 

ι) 02.20.6252, με τίτλο “ Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων”, με 

ποσό 2.000,00€ 

κ) 02.25.6253, με τίτλο “ Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων”, με ποσό 1.000,00€ 

λ) 02.30.6252, με τίτλο “Ασφάλιστρα μηχανημάτων”, με ποσό 500,00€». 

 

 

Α. Αναμορφώνει το προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2013 ως εξής: 

1. Αυξάνει τους παρακάτω Κ.Α.Ε. εσόδων : 

α) 06.00.2111 με τίτλο “ Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού", 

με ποσό 4.000, 00€, 

β) 06.00.2119.001 με τίτλο “ Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν. 

1080/80), με ποσό 3.000,00€, 

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

ΚΑΕ:  
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 α) 02.10.35.6264.001, με τίτλο “Συντήρηση και επισκευή χορτοκοπτικών και άλλων» 

  με ποσό 10.000,00€, 

β) 02.10.30.6662.023, με τίτλο “Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Πολυγύρου”, με 

ποσό 10.000,00 €, 

γ) 02.30.6662.024, με τίτλο “Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Ορμύλια”, με ποσό 

10.000,00€, 

δ) 02.30.6662.025, με τίτλο “Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Ανθεμούντα”, με 

ποσό 5.000,00€, 

ε) 02.45.6662.005, με τίτλο “Προμήθεια ξυλείας για νεκροταφεία Δ.Ε. Πολυγύρου”, με   

ποσό 10.000,00€, 

ζ) 02.25.7312.086, με τίτλο “Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στο Δ.Κ. Γαλαρινού. ”, με 

ποσό 32.000,00€ 

η) 02.10.6253, με τίτλο “Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων”, με ποσό 1.000,00€ 

θ) 02.15.6253, με τίτλο “Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων”, με ποσό 1.000,00€ 

ι) 02.20.6252, με τίτλο “Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων”, με 

ποσό 2.000,00€ 

κ) 02.25.6253, με τίτλο “Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων ”, με ποσό 1.000,00€ 

λ) 02.30.6252, με τίτλο “Ασφάλιστρα μηχανημάτων”, με ποσό 500,00€». 

 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 93/2014 

 

 

 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 12 -5-2014 

Μ.Ε.  ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΛΑΣ 

ΑΔΑ: ΒΙΦΔΩΞΜ-Ζ2Ι


