
 

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο  

της 18/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

Στον Πολύγυρο, σήμερα την εικοστή πρώτη (21η) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2014, ημέρα 

Τρίτη 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. 

18/14.10.2014 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 25 Δημητριάδης Χρήστος 

12 Σαράντη Μαρία 26 Πάνος Ιωακείμ 

13 Λακρός Αλέξανδρος    

14 Φυλαχτός Χρήστος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1 Γκλάβας Γεώργιος 

 

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, ο κ. Εμμανουήλ Σειράς, 

Πρόεδρος της Δ.Κ. Γαλάτιστας, η Πρόεδρος της Τ.Κ. Ταξιάρχη κ. Φωτεινή Μπόλματη και ο κ. 

Σαραφίδης Αναστάσιος, Πρόεδρος της Δ.Κ Ορμύλιας. 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. ΔέαςΠαύλος  και Λιόντας Γεώργιος αποχώρησαν μετά την 

συζήτηση του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης και δεν επανήλθαν μέχρι το πέρας της 

συνεδρίασης. 
 

Αριθμός θέματος:28ο  Έγκριση της 8
ης

 Αναμόρφωσης προϋπολογισμού 

Δήμου Πολυγύρου, οικονομικού έτους 2014 

Αριθμός Απόφασης :293  

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Σιμώνης, εισηγούμενος το 28ο θέμα 

της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Βορδό, ο οποίος  

τόνισε: «Θα πρέπει ο Δήμος να προχωρήσει σε υποχρεωτική αναμόρφωση στα έσοδα, 

προκειμένου να καλυφθεί η αρνητική διαφορά που προέκυψε μεταξύ του εγκεκριμένου 

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

ταμειακή υπηρεσία του Δήμου.  
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Επίσης, με το από 18-09-2014 υπηρεσιακό σημείωμα ο διευθυντής τεχνικών υπηρεσιών του 

Δήμου, μας γνωρίζει ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε σε κατάργηση δύο ΚΑΕ του 

προϋπολογισμού του Δήμου οικ. Έτους 2014 που αφορούν την σύνταξη μελετών, να 

μειώσουμε το ποσό ενός ΚΑΕ του προϋπολογισμού επίσης για την σύνταξη μιας μελέτης και 

με τις πιστώσεις που αποδεσμεύονται να δημιουργήσουμε δύο νέους ΚΑΕ για εκτέλεση έργων. 

Από την παραπάνω ενέργεια θα προκύψει υπόλοιπο πιστώσεων στο αποθεματικό το οποίο 

και θα χρησιμοποιήσουμε για την αύξηση των ΚΑΕ του προϋπολογισμού για την πληρωμή 

ασφάλιστρων για τα μεταφορικά μέσα του Δήμου.  

Ακόμη θα πρέπει να προχωρήσουμε σε αύξηση ΚΑΕ εξόδου και εσόδου ταυτόχρονα για 

έργο το οποίo θα υλοποιηθεί από χρηματοδότηση του ΠΔΕ για το οποίο έχουμε έγκριση με 

ημερομηνία ανάρτησης 10/10/2014. Για το συγκεκριμένο βέβαια έργο θα εγγραφεί πίστωση 

στον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτος 2014 σύμφωνα με το τεχνικό δελτίο της πράξης. 

Σας γνωρίζουμε ότι η 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, καθώς το ύψος του ΚΑΕ με 

τίτλο Αποθεματικό διαμορφώνεται σε ποσό 6.986,79 = ( 1.353,70 υπόλοιπο από 7
η
 

αναμόρφωση + 5.633,09 με την παρούσα)».  

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε το σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, και μετά από διαλογική συζήτηση 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α   

 

Την 8
η
  αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Πολυγύρου οικονομικού έτους 

2014 όπως παρακάτω: 

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

α) 06.00.2118.001 με τίτλο “Τέλος διανομής παρεπιδημούντων ", με ποσό 6.986,34€, 

με μεταφορά στον ΚΑΕ 02.90.9111 με τίτλο Αποθεματικό 

2. Μειώνει τους Κ.Α.Ε. εξόδου 

α) 02.25.7412.137 με τίτλο “ Εγκατάσταση έρευνα - μελέτη για το έργο: Εγκατάσταση 

επεξεργασίας λυμάτων και σύστημα μεταφοράς λυμάτων για τον οικισμό του Πολυγύρου 

του Δήμου Πολυγύρου Π.Ε. Χαλκιδικής” με ποσό 9.028,20€, 

β) 02.25.7412.138 με τίτλο “ Εγκατάσταση έρευνα - μελέτη για το έργο: Εγκατάσταση 

επεξεργασίας λυμάτων και σύστημα μεταφοράς λυμάτων για τον οικισμό της Ολύνθου 

του Δήμου Πολυγύρου Π.Ε. Χαλκιδικής” με ποσό 9.003,60€, 

γ) 02.30.7413.025 με τίτλο “ Βελτίωση δασικής αντιπυρικής οδού " Ξένη Ράχη - Τσούκα" 

στο κοινοτικό δάσος Δουμπιών” με ποσό 6.693,80€, 

δ) 02.25.7412.086 με τίτλο “ Υδραυλική μελέτη για νέα γεώτρηση και αγωγό μεταφοράς 

νερού στον οικισμό Καλυβών Δ.Ε. Πολυγύρου” με ποσό 15.009,00€, 

ε) 02.15.7411.033 με τίτλο “ Έλεγχος και επικαιροποίηση στατικής μελέτης κλειστού 

γυμναστηρίου Γαλάτιστας” με ποσό 587,00€, 

ζ) 02.15.7411.034 με τίτλο “ Στατική μελέτη διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου κλειστού 

γυμναστηρίου Γαλάτιστας” με ποσό 378,00€, με μεταφορά στο Αποθεματικό. 

Δημιουργεί τους παρακάτω Κ.Α.Ε. εξόδων μέσω του Αποθεματικού 

α) 02.30.7323.005 με τίτλο “ Κατεδάφιση τμήματος πρώην οικίας Σιώζου στον 

Πολύγυρο” με ποσό 6.277,54 € 

β) 02.30.7323.005 με τίτλο “ Ολοκλήρωση τοιχίου αντιστήριξης επί της οδού Γ. Σεφέρη 

Δ.Κ. Πολυγύρου” με ποσό 20.188,61€ 
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γ) 02.45.7326.005 με τίτλο “ Αποκατάσταση επικίνδυνων τοιχίων και κατασκευών στα 

παλιά μνήματα Ταξιάρχη.” με ποσό 7.200,00€ 

δ) 02.15.6253 με τίτλο “ Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων” με ποσό 1.500,00€ 

ε) 02.20.6252 με τίτλο “ Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων” με ποσό 

2.000,00€ 

ζ) 02.30.6252 με τίτλο “ Ασφάλιστρα μηχανημάτων ” με ποσό 2.068,00€ 

η) 02.25.6253 με τίτλο “ Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων ” με ποσό 500,00€ 

θ) 02.15.7411.032 με τίτλο “ Σύνταξη τευχών δημοπράτησης κλειστού γυμναστηρίου 

Γαλάτιστας ” με ποσό 965,00€. 

Για τα έργα με Κωδικούς  02.30.7323.005 και Κωδικό 02.45.7326.005 να γίνει σχετική 

ένταξη με τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του αρθρου 208 του Ν. 3463/2006, 

ισόποσα. 

 

 

3. Αύξηση ΚΑΕ εσόδου 06.00.1322.005 με τίτλο Χρηματοδότηση από το ΠΔΕ: 

Κατασκευή πρότυπο δημοτικού γηροκομείου Πολυγύρου - Αποπεράτωση με ποσό 

300.000,00€ με παράλληλη αύξηση του ΚΑΕ εξόδου 02.30.7311.003 

 

Από την εν λόγω αναμόρφωση, το αποθεματικό του προϋπολογισμού δεν 

υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων, καθώς το ύψος του ΚΑΕ με τίτλο Αποθεματικό 

διαμορφώνεται σε ποσό 6.986,79 €. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 293/2014 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Τ Α  Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 29-10-2014 

Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΡΔΟΣ 
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