
 

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ  

της 17/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Στον Πολύγυρο, σήμερα την εικοστή δεύτερη   (22η) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2014, 

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. 17/18.9.2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Σιμώνη, 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 15 Ζαβράκογλου Άγγελος 

2 Δέας Παύλος 16 Τσινάς Αργύριος 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Βασιλάκης  Αθανάσιος 

4 Βορδός Χρήστος 18 Κανταράς Αναστάσιος 

5 Ζούνη Στέλλα 19 Παπούλιος Ιωάννης 

6 Καραφουλίδης Αναστάσιος 20 Λαφαζάνης Βασίλειος 

7 Ματέας Γεώργιος 21 Ματθαίου Αθανάσιος 

8 Κυριάκου Ιφιγένεια 22 Ξάκης Ιωάννης 

9 Λιόντας  Γεώργιος 23 Ζιούπου Άννα 

10 Κοντογιώργης Δημήτριος 24 Χριστιανού Αγγελική 

11 Σιδέρης Νικόλαος    

12 Σαράντη Μαρία    

13 Λακρός Αλέξανδρος    

14 Φυλαχτός Χρήστος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

 

1 Γκλάβας Γεώργιος 

2 Δημητριάδης Χρήστος 

3 Πάνος Ιωακείμ 

 

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 κ. Νικήτας Κατσακιώρης, Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου και ο κ. Σαραφίδης 

Αναστάσιος, Πρόεδρος της Δ.Κ Ορμύλιας. 

 

Αριθμός θέματος:18ο  7
η
 Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 

Αριθμός Απόφασης :243  

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Σιμώνης, εισηγούμενος το 18ο  θέμα, έδωσε 

τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Βορδό, ο οποίος ανέφερε: «Θα πρέπει ο Δήμος:  

1) να προχωρήσει σε υποχρεωτική αναμόρφωση στα έσοδα, η οποία προκύπτει από 

πλειστηριασμό ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων της παράνομης σταυλικής εγκατάστασης 

δημότη και συγκεκριμένα θα πρέπει να αυξήσουμε τους ΚΑΕ όπως όλοι οι συνάδελφοι έχετε 

στα χέρια σας. 

2) Θα πρέπει επίσης ο Δήμος να προχωρήσει σε υποχρεωτική αναμόρφωση στα έσοδα, 

προκειμένου να καλυφθεί η αρνητική διαφορά που προέκυψε μεταξύ του εγκεκριμένου 

προϋπολογισμού και της βεβαίωσης των εσόδων, (τίτλος είσπραξης), από την ταμειακή 

υπηρεσία του Δήμου. 
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3) Κατά την έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής του 4
ου

 διμήνου των 

προνοιακών επιδομάτων προέκυψε θέμα αναμόρφωσης η οποία θα χρειαστεί και είναι 

απαραίτητη για την απόδοση τους μετά την πληρωμή τους. 

4) Ακόμη θα πρέπει να προχωρήσουμε σε αύξηση ΚΑΕ εξόδων που αφορούν την πληρωμή 

τόκων από δάνεια τα οποία έχουν κατά τα προηγούμενα χρόνια συναφθεί, επίσης σε αύξηση 

ΚΑΕ για την οίκοθεν πληρωμή κρατήσεων από την τακτική μας επιχορήγηση, αύξηση ΚΑΕ 

για την πληρωμή προστίμου της κτηματικής και τέλος θα πρέπει να αυξήσουμε ΚΑΕ 

μισθοδοσίας απαραίτητη για την πληρωμή του προσωπικού.  

Για την αναμόρφωση αυτή θα χρησιμοποιήσουμε το χρηματικό ποσό που προέρχεται από 

την αύξηση των ΚΑΕ των εσόδων, (όπως αναλυτικά αναφέραμε παραπάνω), αλλά και την 

κατάργηση ΚΑΕ εξόδων που αφορούν πιστώσεις που περισσεύουν μετά από διαγωνιστικές 

διαδικασίες και υπογραφή συμβάσεων ή που δεν θα χρησιμοποιηθούν καθόλου. 

5) Θα πρέπει να προχωρήσουμε σε αύξηση ΚΑΕ εξόδου και εσόδου ταυτόχρονα για έργα τα 

οποία υλοποιούνται από χρηματοδότηση ΕΣΠΑ τα οποία έχουμε εγγράψει στον 

προϋπολογισμό στο ύψος της περσινής του απόδοσης και χρειάζεται αύξηση στο υπολειπόμενο 

ποσό της σύμβασης διότι θα ολοκληρωθεί εντός του οικ. Έτους 

Σας γνωρίζουμε ότι με την εν λόγω αναμόρφωση κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη 

λειτουργία του Δήμου προβλέπεται σύμφωνα με τις διατάζεις των άρθρων 161 του ΔΚΚ και 

του 8 του ΒΔ 17/5-15/1959.  

Επίσης σας γνωρίζουμε ότι από την εν λόγω αναμόρφωση το αποθεματικό του 

προϋπολογισμού, δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων, 1.353,00 ( 9.573,11 υπόλοιπο 

από 6
η
 αναμόρφωση – 8.220,11 με την παρούσα)». 

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

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

1.  Την Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του δήμου όπως παρακάτω: 

Αυξάνει τον παρακάτω Κ.Α.Ε. εσόδου: 
α) 06.00.1122.001 με τίτλο “ Έσοδα από πλειστηριασμό ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων 

παράνομης σταυλικής εγκατάστασης", με ποσό 3.000,00€, 

 

2. Αυξάνει τους παρακάτω Κ.Α.Ε. εσόδων: 
α) 06.00.0111 με τίτλο “ Μισθώματα από αστικά ακίνητα", με ποσό 21.000,00€, 

β) 06.00.0113 με τίτλο “ Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης", με ποσό 10.600,00€, 

γ) 06.00.0125 με τίτλο “ Δικαίωμα βοσκής", με ποσό 22.000,00€, 

δ) 06.00.0342 με τίτλο “ Τέλη χρήσεως υπονόμων", με ποσό 8.000,00€, 

ε) 06.00.0462 με τίτλο “ Τέλη διαφήμισης", με ποσό 1.000,00€, 

ζ) 06.00.1311 με τίτλο “ ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών του Δήμου", με ποσό 20.000,00€, 

η) 06.00.1519.005 με τίτλο “ Πρόστιμα από υπαίθριο εμπόριο", με ποσό 2.000,00€, 

θ) 06.00.1519.007 με τίτλο “ Πρόστιμα κοινόχρηστων χώρων του Άρθρου 3 Ν. 1080/80", με 

ποσό 25.000,00€, 

ι) 06.00.2114 με τίτλο “ Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης ", με ποσό 

11.000,00€, 

κ) 06.00.2115 με τίτλο “ Τακτικά έσοδα ΤΑΠ ", με ποσό 3.800,00€, 

λ) 06.00.2118.001 με τίτλο “Τέλος διανομής παρεπιδημούντων ", με ποσό 24.000,00€, 

μ) 06.00.2118.002 με τίτλο “ Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων ", με ποσό 3.000,00€, 

ν) 06.00.2119.007 με τίτλο “ Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων", με ποσό 50.000,00€, 

ξ) 06.00.0611 με τίτλο “ ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)", με 

ποσό 203.018,02€, 
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με μεταφορά στον ΚΑΕ 02.90.9111 με τίτλο Αποθεματικό 

 

3. Αυξάνει τους παρακάτω Κ.Α.Ε. εξόδων 
α) 02.00.6741.002 με τίτλο “Επιδόματα αιματολογικών νοσημάτων, αιματολυτική αναιμία, 

αιμορροφιλία, AIDS” με ποσό 24.251,93 € 

β) 02.00.6741.005 με τίτλο “Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς / τετραπληγικούς / 

ακρωτηριασμένους” με ποσό 2.777,00 

γ) 02.00.6741.008 μετ τίτλο “Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου” με ποσό 

7.247,40 € 

 

Μειώνει τον Κ.Α.Ε. εξόδου 
α) 02.00.6741.001 με τίτλο “Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας” με ποσό 

34.276,33 €, 

 

4. Μειώνει τους Κ.Α.Ε. εξόδων 
α) 02.00.6526.001 με τίτλο “ Χρεολύσιο δανείου από το Τ.Π.&Δ.” με ποσό 151.000,00 €, 

β) 02.10.6612.005 με τίτλο “ Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου Δήμου 

Πολυγύρου.” με ποσό 28.742,35 €, 

γ) 02.10.6635.004 με τίτλο “ Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας Δήμου Πολυγύρου” 

με ποσό 55.216,41 €, 

δ) 02.20.6142.002 με τίτλο “ Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης για τη λειτουργία του 

ΧΥΤΑ της 2ης Δ.Ε. Χαλκιδικής” με ποσό 20.000,00 €, 

ε) 02.25.7135.007 με τίτλο “ Προμήθεια υλικών ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, Δήμου 

Πολυγύρου” με ποσό 12.790,10 €, 

ζ) 02.30.6662.011 με τίτλο “ Προμήθεια ασφαλτομίγματος” με ποσό 50.000,00 €, 

με μεταφορά πιστώσεων στο αποθεματικό 

 

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

εξόδων: 
α) 02.00.6521.001 με τίτλο “ Τόκοι δανείου του Τ.Π.&Δ.” με ποσό 130.000,00 € 

β) 02.00.6056.001 με τίτλο «Ετήσια υποχρεωτική εισφορά στον Τομέα Επικ. Ασφ. δημ.& κοιν. 

υπαλ. του ΤΕΑΔΥ ” 70.500,00 € 

γ) 02.00.6056.002 με τίτλο «Ετήσια υποχρεωτική εισφορά στον Τομέα Προν.δημ.& κοιν. 

υπαλ. του ΤΠΔΥ ” 36.700,00 € 

δ) 02.00.6525 με τίτλο «Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών ” 15.000,00 € 

ε) 02.00.6521.002 με τίτλο «Τόκοι δανείου τράπεζας Πειραιώς ” 4.800,00 € 

ζ) 02.00.6526.002 με τίτλο «Χρεολύσιο δανείου από Τράπεζα Πειραιώς ” 14.400,00€ 

η) 02.00.6526.003 με τίτλο «Χρεολύσιο δανείων από Τράπεζα Εθνική ” 8.067,88 € 

θ) 02.00.6821 με τίτλο «Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης” 22.000,00€ 

ι) 02.10.6021 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, 

γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)” 28.290,50€ 

κ) 02.10.6052.001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 

ΤΣΠΕΑΘ ΕΡΓ.ΤΠ ” 123,70€ 

λ) 02.10.6052.002 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου - 

ΤΣΠΕΑΘ ΑΝΕΡΓΙΑΣ” 32,99€ 

μ) 02.10.6052.009 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου - 

ΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ” 6.624,13€ 

ν) 02.20.6021 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, 

γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)” 8.337,23€ 

ξ) 02.20.6052.010 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου - 

Υπ. Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού - ΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ” 2.047,62€ 

ο) 02.25.6021 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, 

γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)” 47.128,40€ 
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π) 02.25.6052.010 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου - 

Υπ. Ύδρευσης - Άρδευσης - Αποχέτευσης - ΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ” 13.196,07€ 

ρ) 02.30.6021 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, 

γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)” 11.250,20€ 

σ) 02.30.6052.009 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου - 

Υπ. Τεχνικών Έργων - ΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ” 2.990,62€ 

τ) 02.35.6021 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, 

γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)” 1.096,56€ 

υ) 02.35.6052.009 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου - 

Υπ. Τεχνικών Έργων - ΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ” 269,32€ 

φ) 02.45.6021 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, 

γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ” 1.268,81€ 

χ) 02.45.6052.009 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου - 

Υπ. Τεχνικών Έργων - ΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ” 368,08€ 

ψ) 02.10.6041 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές εκτάκτων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 

εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ” 4.529,44€ 

ω) 02.10.6054.007 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού - Οικονομικές και 

Διοικητικές Υπηρεσίες - ΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ” 328,43€ 

α1) 02.15.6041 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού (περιλαμβάνονται βασικός 

μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ” 30.000,00€ 

α2) 02.15.5054.001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού - Κατασκήνωσης 

Παιδικής Εξοχής - ΙΚΑ ” 2.668,71€ 

α3) 02.15.6054.002 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού - Κατασκήνωσης 

Παιδικής Εξοχής - ΤΣΑΥ ΑΣΘ.ΕΡΓ. ” 20,00€ 

α4) 02.15.6054.003 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού - Κατασκήνωσης 

Παιδικής Εξοχής - ΤΣΑΥ ΚΥΡ. ΣΥΝΤ. ΕΡΓΟΔ ” 65,00€ 

α5) 02.20.6041 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, 

γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ” 23.700,00€ 

α5) 02.20.6054.008 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού - Υπ. 

Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού - ΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ” 7.130,00€ 

α6) 02.25.6041 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, 

γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ” 13.000,00€ 

α7) 02.25.6054.008 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού - Υπ. 

Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού - ΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ” 3.500,00€ 

α8) 02.00.6121.001 με τίτλο «Πάγια Αντιμισθία Δημάρχου” 17.100,00€ 

α9) 02.00.6121.002 με τίτλο «Πάγια αντιμισθία αντιδημάρχων” 25.650,00€ 

α10) 02.00.6121.003 με τίτλο «Έξοδα παράστασης Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου” 

3.600,00€ 

α11) 02.00.6121.004 με τίτλο «Έξοδα κίνησης Προέδρων τοπικών Συμβούλων” 34.250,00€ 

α12) 02.00.6126.001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υγειονομικής περίθαλψης” 2.500,00€ 

α13) 02.00.6126.006 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ-Γενικές Υπηρεσίες” 3.500,00€ 

α14) 02.15.6473.002 με τίτλο «Επιχορήγηση στο Κέντρο Πρόληψης κατά των ναρκωτικών 

<<ΠΝΟΗ>>” 8.000,00€ 

α15) 02.00.6031 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 

εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)” 6.000,00€ 

α16) 02.00.6053.004 με τίτλο «Εισφορές εργοδότη ΙΚΑ” 2.000,00€ 
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α17) 02.00.6715 με τίτλο «Μορφωτικό - Πολιτιστικό - Αθλητικό και Κοινωνικό Νομικό 

Πρόσωπο Δήμου Πολυγύρου "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ"” 92.000,00€ 

5. αύξηση ΚΑΕ εξόδου και εσόδου ταυτόχρονα για έργα τα οποία υλοποιούνται από 

χρηματοδότηση ΕΣΠΑ τα οποία έχουμε εγγράψει στον προϋπολογισμό στο ύψος της 

περσινής του απόδοσης και χρειάζεται αύξηση στο υπολειπόμενο ποσό της σύμβασης 

διότι θα ολοκληρωθεί εντός του οικ. Έτους. Οι αναμορφώσεις που περιγράψαμε θα 

είναι όπως παρακάτω: 

 Αύξηση ΚΑΕ εσόδου 06.00.1321.005 με τίτλο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 

Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ : 12Θέσιο Δημοτικό σχολείο Γαλάτιστας με ποσό 463.977,33€ 

με παράλληλη αύξηση του ΚΑΕ εξόδου 02.15.7311.007 

 Αύξηση ΚΑΕ εσόδου 06.00.1321.016 με τίτλο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 

Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ : Αποκατάσταση -Βελτίωση υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης 

και αποχέτευσης Πολυγύρου, Βραστάμων και Σανών - Ύδρευση Πολυγύρου. . με ποσό 

1.570.742,44€ με παράλληλη αύξηση του ΚΑΕ εξόδου 02.25.7312.010 

 Αύξηση ΚΑΕ εσόδου 06.00.1321.016 με τίτλο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 

Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ "Αποκατάσταση -Βελτίωση υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης 

και αποχέτευσης Πολυγύρου, Βραστάμων και Σανών - Ύδρευση Βραστάμων και 

Σανών. με ποσό 467.115,22€ με παράλληλη αύξηση του ΚΑΕ εξόδου 02.25.7312.012 

 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 243/2014 
 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Τ Α  Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 1-10-2014 

Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 
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