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Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο
της 12/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Στον Πολύγυρο, σήμερα την εικοστή όγδοη (28η) του μηνός Αυγούστου του έτους
2015, ημέρα Παρασκευή 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. 12/24.8.2015 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
1
Ζαγγίλας
2
Ζαβράκογλου
3
Σιμώνης
4
Βορδός
5
Ζούνη
6
Βασιλάκης
7
Ματέας
8
Δημητριάδης
9
Κυριάκου
10
Κοντογιώργης
11
Σιδέρης
12
Σαράντη
13
Λακρός
14
Φυλαχτός
ΑΠΟΝΤΕΣ:
Α/Α Επίθετο
1
Δέας
2
Ξάκης
3
Ζιούπου

Όνομα
Δημήτριος
Άγγελος
Ιωάννης
Χρήστος
Στέλλα
Αθανάσιος
Γεώργιος
Χρήστος
Ιφιγένεια
Δημήτριος
Νικόλαος
Μαρία
Αλέξανδρος
Χρήστος

Α/Α
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Επίθετο
Λιόντας
Γκλάβας
Καραφουλίδης
Κανταράς
Παπούλιος
Λαφαζάνης
Τσινάς
Χριστιανού
Ματθαίου
Πάνος

Όνομα
Γεώργιος
Γεώργιος
Αναστάσιος
Αναστάσιος
Ιωάννης
Βασίλειος
Αργύριος
Αγγελική
Αθανάσιος
Ιωακείμ

Όνομα
Παύλος
Ιωάννης
Άννα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πραβίτα Γ. Μαρία, για την
τήρηση των πρακτικών.
Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γκλάβας Γεώργιος προσήλθε κατά την συζήτηση του 29ου
θέματος της ημερήσιας διάταξης.
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 Τ.Κ. Ολύνθου κ. Νικόλαος
Αυγέρης και η Πρόεδρος της Τ.Κ Ταξιάρχη κ. Φωτεινή Μπόλματη.
Αριθμός θέματος: 14ο

Λήψη απόφασης για 9η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
Δήμου Πολυγύρου, οικ. Έτους 2015

Αριθμός Απόφασης :287
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Σιμώνης, εισηγούμενος το 14ο
θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Βορδό, ο
οποίος τόνισε: «Επειδή, έχουν προκύψει επείγουσες ανάγκες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί
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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 ως
προς τα σκέλη από Ι έως και Ο.
Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση, και έπειτα από διαλογική συζήτηση,
Αποφασίζει

κατά

Πλειοψ ηφία

Την 9η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Πολυγύρου οικονομικού έτους 2015,
όπως παρακάτω:
Α. Κατόπιν των υπ’ αριθμ. 45436/12.06.15 και 57935/28.07.2015 αποφάσεων του Γενικού
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και του υπ’ αριθμ.
27346/10.08.2015 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ο
Δήμος μας επιχορηγήθηκε με τα ποσά των 4.550,00€ για εκλογική αποζημίωση των
υπαλλήλων που εργάστηκαν κατά την διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 25ης
Ιανουαρίου 2015 (β’ δόση), των 3.800,00€ και των 3.000,00€ για την προπαρασκευή και
διεξαγωγή του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015 αντίστοιχα. Θα πρέπει λοιπόν το Δ.Σ. με
απόφασή του να αποδεχτεί τα παραπάνω ποσά και να κάνει την ανάλογη τροποποίηση
προϋπολογισμού όπως παρακάτω:
Στο σκέλος των εσόδων και στον Κ.Α.06.00.1211.005 «Επιχορήγηση του Δήμου Πολυγύρου
για την κάλυψη δαπανών έκτακτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των
βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 καθώς και του δημοψηφίσματος της 5 ης
Ιουλίου 2015» εγγράφει πίστωση ποσού 11.350,00€ την οποία μεταφέρει ισόποσα μέσω του
Αποθεματικού στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.10.6012 Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές, την
οποία και ψηφίζει για να διατεθεί για τον παραπάνω σκοπό.
Β. Με την υπ’ αριθμ. 2/2015 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Πολυγύρου εγκρίθηκε η εισηγητική
έκθεση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πολυγύρου, για την τεκμηρίωση εσόδων και
εξόδων αυτής για το διαχειριστικό έτος 2015, σύμφωνα με την οποία το ποσό των 500.000,00€
που υπολείπεται για τον ισοσκελισμό των εσόδων-εξόδων θα καλυφθεί από επιχορήγηση του
Δήμου Πολυγύρου. Επειδή στον προϋπολογισμό του Δήμου του τρέχοντος έτους δεν υπήρχε
εγγεγραμμένη πίστωση για την κάλυψη αυτής της δαπάνης, με την υπ’ αριθμ. 12/2015
απόφαση του Δ.Σ. έγινε αναμόρφωση του προϋπολογισμού και εγγράφηκε πίστωση
100.000,00€ στον Κ.Α. 02.00.6737.001 Χρηματοδότηση ΚΕ.ΔΗ.ΠΟ. Κατόπιν με την υπ’
αριθμ. 123/2015 απόφαση Δ.Σ. έγινε αναμόρφωση προϋπολογισμού και εγγράφηκε επιπλέον
πίστωση 45.000,00€ στον Κ.Α. 02.00.6737.001 Χρηματοδότηση ΚΕ.ΔΗ.ΠΟ. Επειδή η
πίστωση αυτή δεν επαρκεί, θα πρέπει το Δ.Σ. να αναμορφώσει εκ νέου τον προϋπολογισμό.
Στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.00.6737.001
Χρηματοδότηση
ΚΕ.ΔΗ.ΠΟ
εγγράφει πίστωση 75.000€ την οποία μεταφέρει ισόποσα από το αποθεματικό.
Γ. Επειδή έχει προκύψει η ανάγκη για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση κτιρίων και
εγκαταστάσεων κυνοκομείου Πολυγύρου» και δεν προβλέφθηκε σχετική πίστωση στον
προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους θα πρέπει το Δ.Σ. με απόφασή του να τον τροποποιήσει
ανάλογα όπως παρακάτω: στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.15.7311.010 «Βελτίωση
κτιρίων και εγκαταστάσεων κυνοκομείου Πολυγύρου» εγγράφει πίστωση ποσού 7.200,00€ την
οποία μεταφέρει ισόποσα από το Αποθεματικό, την οποία και ψηφίζει για να διατεθεί για τον
παραπάνω σκοπό.
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Δ. Επειδή έχει προκύψει η ανάγκη για την εκπόνηση της μελέτης «Σύνταξη φακέλου έκδοσης
αδειών χρήσης νερού υφισταμένων αρδευτικών δικτύων (3 δίκτυα) Δ.Ε. Ανθεμούντα» και δεν
έχει προβλεφθεί πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου του τρέχοντος έτους, θα πρέπει το
Δ.Σ. με απόφασή του να τον τροποποιήσει ανάλογα. Στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α.
02.25.7412.014 Σύνταξη φακέλου έκδοσης αδειών χρήσης νερού υφισταμένων αρδευτικών
δικτύων (3 δίκτυα) Δ.Ε. Ανθεμούντα εγγράφει πίστωση ποσού 2.667,87€ την οποία μεταφέρει
ισόποσα από το Αποθεματικό και ψηφίζει για να διατεθεί για τον παραπάνω σκοπό.
Ε. Επειδή έχει προκύψει η ανάγκη για την εκτέλεση της εργασίας «Σύνταξη έκθεσης
εκτίμησης του προγράμματος αποκατάστασης οικονομικής λειτουργίας του Δήμου από
ορκωτούς λογιστές» και δεν έχει προβλεφθεί πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου του
τρέχοντος έτους, θα πρέπει το Δ.Σ. με απόφασή του να τον τροποποιήσει ανάλογα. Στο σκέλος
των εξόδων και στον Κ.Α. 02.10.6115.002 Σύνταξη έκθεσης εκτίμησης του προγράμματος
αποκατάστασης οικονομικής λειτουργίας του Δήμου από ορκωτούς λογιστές εγγράφει πίστωση
ποσού 2.000,00€ την οποία μεταφέρει ισόποσα από το Αποθεματικό και ψηφίζει για να
διατεθεί για τον παραπάνω σκοπό.
ΣΤ. Επειδή έχει προκύψει η ανάγκη για την εκτέλεση της εργασίας «Σύνταξη
οικονομοτεχνικής μελέτης για τον καθορισμό της τιμολογιακής πολιτικής του Δήμου
Πολυγύρου για το έτος 2016» και δεν έχει προβλεφθεί πίστωση στον προϋπολογισμό του
Δήμου του τρέχοντος έτους, θα πρέπει το Δ.Σ. με απόφασή του να τον τροποποιήσει ανάλογα.
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 εγγράφει
πίστωση ποσού 2.000,00€ την οποία μεταφέρει ισόποσα από το Αποθεματικό και ψηφίζει για
να διατεθεί για τον παραπάνω σκοπό.
Z. Επειδή έχει προκύψει η ανάγκη για την εκπόνηση της μελέτης «Σύνταξη φακέλου έκδοσης
αδειών χρήσης νερού υφισταμένων αρδευτικών δικτύων (3 δίκτυα) Δ.Ε. Ορμύλιας» και δεν
έχει προβλεφθεί πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου του τρέχοντος έτους, θα πρέπει το
Δ.Σ. με απόφασή του να τον τροποποιήσει ανάλογα. Στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α.
02.25.7412.016 Σύνταξη φακέλου έκδοσης αδειών χρήσης νερού υφισταμένων αρδευτικών
δικτύων (3 δίκτυα) Δ.Ε. Ορμύλιας εγγράφει πίστωση ποσού 2.667,87€ την οποία μεταφέρει
ισόποσα από το Αποθεματικό και ψηφίζει για να διατεθεί για τον παραπάνω σκοπό.
Η. Επειδή έχει προκύψει η ανάγκη για την εκπόνηση της μελέτης «Σύνταξη φακέλου έκδοσης
αδειών χρήσης νερού υφισταμένων αρδευτικών δικτύων (6 δίκτυα) Δ.Ε. Πολυγύρου» και δεν
έχει προβλεφθεί πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου του τρέχοντος έτους, θα πρέπει το
Δ.Σ. με απόφασή του να τον τροποποιήσει ανάλογα. Στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α.
02.25.7412.015 Σύνταξη φακέλου έκδοσης αδειών χρήσης νερού υφισταμένων αρδευτικών
δικτύων (6 δίκτυα) Δ.Ε. Πολυγύρου εγγράφει πίστωση ποσού 5.335,74€ την οποία μεταφέρει
ισόποσα από το Αποθεματικό και ψηφίζει για να διατεθεί για τον παραπάνω σκοπό.
Θ. Επειδή έχει προκύψει η ανάγκη για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή τεχνικών
αντιπλημμυρικών έργων εντός οικισμού Αγίας Αναστασίας Δ.Ε. Ανθεμούντα» και δεν έχει
προβλεφθεί πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου του τρέχοντος έτους, θα πρέπει το Δ.Σ.
με απόφασή του να τον τροποποιήσει ανάλογα. Στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α.
02.30.7336.047 Κατασκευή τεχνικών αντιπλημμυρικών έργων εντός οικισμού Αγίας
Αναστασίας Δ.Ε. Ανθεμούντα εγγράφει πίστωση ποσού 7.200,00€ την οποία μεταφέρει
ισόποσα από το Αποθεματικό και ψηφίζει για να διατεθεί για τον παραπάνω σκοπό.
Ι. Επειδή έχει προκύψει η ανάγκη για την εκπόνηση της μελέτης «Μελέτη οδοποιϊας για την
κατασκευή του έργου «Βελτίωση- Αναβάθμιση τοπικής οδού οικισμού-παραλίας Καλυβών» και
δεν έχει προβλεφθεί πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου του τρέχοντος έτους, θα πρέπει το
Δ.Σ. με απόφασή του να τον τροποποιήσει ανάλογα. Στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α.
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02.30.7411.097 Μελέτη οδοποιϊας για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση- Αναβάθμιση τοπικής
οδού οικισμού-παραλίας Καλυβών εγγράφει πίστωση ποσού 13.005,00€ την οποία μεταφέρει
ισόποσα από το Αποθεματικό και ψηφίζει για να διατεθεί για τον παραπάνω σκοπό.
Κ. Επειδή έχει προκύψει η ανάγκη για την εκπόνηση της μελέτης «Τοπογραφική μελέτη για την
κατασκευή του έργου «Βελτίωση- Αναβάθμιση τοπικής οδού Γαλάτιστας-Λιβάδι» και δεν έχει
προβλεφθεί πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου του τρέχοντος έτους, θα πρέπει το Δ.Σ. με
απόφασή του να τον τροποποιήσει ανάλογα. Στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α.
02.30.7411.098 Τοπογραφική μελέτη για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση- Αναβάθμιση
τοπικής οδού Γαλάτιστας-Λιβάδι εγγράφει πίστωση ποσού 12.342,00€ την οποία μεταφέρει
ισόποσα από το Αποθεματικό και ψηφίζει για να διατεθεί για τον παραπάνω σκοπό.
Λ. Επειδή έχει προκύψει η ανάγκη για την εκπόνηση της μελέτης «Μελέτη οδοποιϊας για την
κατασκευή του έργου «Βελτίωση- Αναβάθμιση τοπικής οδού Γαλάτιστας-Λιβάδι» και δεν έχει
προβλεφθεί πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου του τρέχοντος έτους, θα πρέπει το Δ.Σ. με
απόφασή του να τον τροποποιήσει ανάλογα. Στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α.
02.30.7411.099 Μελέτη οδοποιϊας για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση- Αναβάθμιση τοπικής
οδού Γαλάτιστας-Λιβάδι εγγράφει πίστωση ποσού 17.659,00€ την οποία μεταφέρει ισόποσα από
το Αποθεματικό και ψηφίζει για να διατεθεί για τον παραπάνω σκοπό.
Μ. Επειδή έχει προκύψει η ανάγκη για την εκπόνηση της μελέτης «Γεωτεχνική μελέτη-έρευνα για
το έργο «Κατασκευή γέφυρας στη θέση ΓΚΡΕΝΤΙΣΙ Ορμύλιας-Βραστάμων» και δεν έχει
προβλεφθεί πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου του τρέχοντος έτους, θα πρέπει το Δ.Σ. με
απόφασή του να τον τροποποιήσει ανάλογα. Στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α.
02.30.7411.100 Γεωτεχνική μελέτη-έρευνα για το έργο «Κατασκευή γέφυρας στη θέση
ΓΚΡΕΝΤΙΣΙ Ορμύλιας-Βραστάμων εγγράφει πίστωση ποσού 4.908,00€ την οποία μεταφέρει
ισόποσα από το Αποθεματικό και ψηφίζει για να διατεθεί για τον παραπάνω σκοπό.
Ν. Επειδή έχει προκύψει η ανάγκη για την εκπόνηση της μελέτης «Υδραυλική μελέτη για το έργο
«Κατασκευή γέφυρας στη θέση ΓΚΡΕΝΤΙΣΙ Ορμύλιας-Βραστάμων» και δεν έχει προβλεφθεί
πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου του τρέχοντος έτους, θα πρέπει το Δ.Σ. με απόφασή του
να τον τροποποιήσει ανάλογα. Στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.30.7411.101 Υδραυλική
μελέτη για το έργο «Κατασκευή γέφυρας στη θέση ΓΚΡΕΝΤΙΣΙ Ορμύλιας-Βραστάμων εγγράφει
πίστωση ποσού 10.985,00€ την οποία μεταφέρει ισόποσα από το Αποθεματικό και ψηφίζει για να
διατεθεί για τον παραπάνω σκοπό.
Ξ. Επειδή έχει προκύψει η ανάγκη για την εκπόνηση της μελέτης «Τοπογραφική μελέτη για το
έργο «Κατασκευή γέφυρας στη θέση ΓΚΡΕΝΤΙΣΙ Ορμύλιας-Βραστάμων» και δεν έχει
προβλεφθεί πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου του τρέχοντος έτους, θα πρέπει το Δ.Σ. με
απόφασή του να τον τροποποιήσει ανάλογα. Στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α.
02.30.7411.102 Τοπογραφική μελέτη για το έργο «Κατασκευή γέφυρας στη θέση ΓΚΡΕΝΤΙΣΙ
Ορμύλιας-Βραστάμων εγγράφει πίστωση ποσού 4.524,00€ την οποία μεταφέρει ισόποσα από το
Αποθεματικό και ψηφίζει για να διατεθεί για τον παραπάνω σκοπό.
Ο. Επειδή έχει προκύψει η ανάγκη για την εκπόνηση της μελέτης «Μελέτη οδοποιϊας για το έργο
«Κατασκευή γέφυρας στη θέση ΓΚΡΕΝΤΙΣΙ Ορμύλιας-Βραστάμων» και δεν έχει προβλεφθεί
πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου του τρέχοντος έτους, θα πρέπει το Δ.Σ. με απόφασή του
να τον τροποποιήσει ανάλογα. Στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.30.7411.103 Μελέτη
οδοποιϊας για το έργο «Κατασκευή γέφυρας στη θέση ΓΚΡΕΝΤΙΣΙ Ορμύλιας-Βραστάμων
εγγράφει πίστωση ποσού 700,00€ την οποία μεταφέρει ισόποσα από το Αποθεματικό και ψηφίζει
για να διατεθεί για τον παραπάνω σκοπό.
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Π. Επειδή έχει προκύψει η ανάγκη για την εκπόνηση της μελέτης «Γεωτεχνική μελέτη-έρευνα
για το έργο «Κατασκευή τεχνικών γεφύρωσης ρεμάτων οδικού δικτύου Ταξιάρχη» και δεν έχει
προβλεφθεί πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου του τρέχοντος έτους, θα πρέπει το Δ.Σ.
με απόφασή του να τον τροποποιήσει ανάλογα. Στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α.
02.30.7411.104 Γεωτεχνική μελέτη-έρευνα για το έργο «Κατασκευή τεχνικών γεφύρωσης
ρεμάτων οδικού δικτύου Ταξιάρχη εγγράφει πίστωση ποσού 2.989,00€ την οποία μεταφέρει
ισόποσα από το Αποθεματικό και ψηφίζει για να διατεθεί για τον παραπάνω σκοπό.
Ρ. Επειδή επείγει η έκδοση οικοδομικής άδειας για προσθήκη αιθουσών προκάτ στο χώρο
Γυμνασίου-Λυκείου απαιτείται η εκπόνηση των κάτωθι μελετών καθώς και η εκτέλεση
κάποιων εργασιών, για τις οποίες δεν είχε προβλεφθεί σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό
του τρέχοντος έτους, θα πρέπει το Δ.Σ. με απόφασή του να τον τροποποιήσει ανάλογα: α) Στο
σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.30.7411.105 Αρχιτεκτονική αποτύπωση αιθουσών
διδασκαλίας και συμπλήρωση φακέλου για έκδοση οικοδομικής άδειας προσθήκης αιθουσών
στο Γυμνάσιο-Λύκειο Πολυγύρου εγγράφει πίστωση ποσού 3.110,00€ την οποία μεταφέρει
ισόποσα από το Αποθεματικό, β) Στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.30.7411.106
Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη προσθήκης αιθουσών στο Γυμνάσιο-Λύκειο Πολυγύρου
εγγράφει πίστωση ποσού 950,00€ την οποία μεταφέρει ισόποσα από το Αποθεματικό, γ) Στο
σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.30.7311.005 Κατασκευή βάσης έδρασης των δύο προκάτ
αιθουσών σύμφωνα με τη σχετική μελέτη του ΟΣΚ.
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. 02.00.6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση αιρετών κατά
το ποσό των 5.000,00€,
β) την μείωση του Κ.Α. 02.00.6494.001 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων κατά
το ποσό των 5.000,00€,
γ) την μείωση του Κ.Α. 02.10.6031 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΚΕΠ κατά το
ποσό των 4.000,00€,
δ) την μείωση του Κ.Α. 02.10.6612.005 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά
γραφείου Δήμου Πολυγύρου κατά το ποσό των 20.000,00€,
ε) την μείωση του Κ.Α. 02.10.6635.004 Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας
Δήμου Πολυγύρου κατά το ποσό των 20.000,00€,
στ) την μείωση του Κ.Α. 02.10.7134.004 Προμήθεια φωτοαντιγραφικών
μηχανημάτων κατά το ποσό των 10.000,00€.
ζ) την μείωση του Κ.Α. 02.15.6473.002 Επιχορήγηση στο Κέντρο πρόληψης κατά των
ναρκωτικών «ΠΝΟΗ» κατά το ποσό των 6.000,00€
η) την μείωση του Κ.Α. 02.15.6632.000 Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού και λοιπών
αναλωσίμων για τη φροντίδα των φιλοξενούμενων ζώων του κυνοκομείου κατά το ποσό
των 5.000,00€.
θ) την μείωση του Κ.Α. 02.25.7312.007 Επέκταση δικτύων υπονόμων στην ΔΕ
Ορμύλιας κατά το ποσό των 7.199,62€
ι) την μείωση του Κ.Α. 02.35.7322.001 Συντήρηση και επισκευή παιδικών χαρών
κατά το ποσό των 6.667,87€
κ) την μείωση του Κ.Α. 02.30.7336.046 Διευθέτηση χειμάρρου περιμετρικά του
οικισμού Αγίας Αναστασίας κατά το ποσό των 9.997,59
λ) την μείωση του Κ.Α. 02.30.6117.002 Απασχόληση τεχνικού ασφαλείας κατά το ποσό
των 4.200,00€
μ) την μείωση του Κ.Α. 02.00.6715 Μορφωτικό-Πολιτιστικό-Αθλητικό και Κοινωνικό
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Πολυγύρου «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» κατά το ποσό των 79.378,40€.
Οι παραπάνω πιστώσεις δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν κατά το τρέχον έτος.
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Σ. 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:
α) στο σκέλος των εσόδων και στον Κ.Α.06.00.0621 Έσοδα για κάλυψη δαπάνης των
προνοιακών επιδομάτων αυξάνει την πίστωση με το ποσό των 328.500,00€ την οποία
μεταφέρει ισόποσα μέσω του αποθεματικού στο σκέλος των εξόδων και στους παρακάτω Κ.Α.
α) στον Κ.Α. 02.00.6741.002 Επιδόματα αιματολογικών νοσημάτων, αιματολυτική αναιμία,
αιμορροφιλία, AIDS πίστωση ποσού 157.000,00€, β) στον Κ.Α. 02.00.6741.004 Επίδομα
βαριάς νοητικής καθυστέρησης πίστωση ποσού 130.000,00€, γ) στον Κ.Α. 02.00.6741.005
Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς / τετραπληγικούς / ακρωτηριασμένους πίστωση ποσού
47.000,00€, δ) στον Κ.Α. 02.00.6741.006 Επίδομα στεγαστικής συνδρομής πίστωση ποσού
20.000,00€, ε) στον Κ.Α. 02.00.6741.007 Επίδομα ανασφάλιστων παραπληγικών,
τετραπληγικών πίστωση ποσού 15.000,00€, στ) στον Κ.Α. 02.00.6741.008 Επίδομα
ανασφάλιστων παραπληγικών, τετραπληγικών δημοσίου πίστωση ποσού 28.000,00€, ζ) στον
Κ.Α. 02.00.6741.009 Επίδομα τυφλότητας πίστωση ποσού 110.000,00€, η) στον Κ.Α.
02.00.6741.013 Επίδομα ομογενών-προσφύγων πίστωση ποσού 18.000,00€ και θ) στον Κ.Α.
02.00.6741.015 Α’ Κοινωνικών Βοηθειών / έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις/Επίδομα
απροστάτευτων παιδιών πίστωση ποσού 5.500,00€. Επίσης μειώνει την πίστωση στους α) Κ.Α.
02.00.6741.001 Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας με το ποσό των 170.000,00,
β) Κ.Α. 02.00.6741.010 Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα με το ποσό των 17.000,00, γ) Κ.Α.
02.00.6741.012 Επίδομα απροστάτευτων παιδιών με το ποσό των 15.000,00€, την οποία
μεταφέρει ισόποσα στο αποθεματικό.
Τ. Επειδή οι πιστώσεις που προβλέφθηκαν στον προϋπολογισμό του Δήμου του τρέχοντος
έτους για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας δεν επαρκούν για κάποιους κωδικούς, θα πρέπει
το Δ.Σ. με απόφασή του να τον τροποποιήσει ανάλογα με ταυτόχρονη μείωση κάποιων άλλων
των οποίων οι πιστώσεις υπερκαλύπτουν τις ανάγκες μας όπως παρακάτω:
Κ.Α.

02.00.6031
02.00.6121.002
02.00.6121.004

02.20.6051.001

02.30.6011

02.30.6051.009

02.40.6011

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται
βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα)
Πάγια αντιμισθία Αντιδημάρχων
Έξοδα κίνησης Προέδρων Τοπικών
Συμβουλίων
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού σε
σύμβαση Δημοσίου Δικαίου- ΙΚΑ ΕΡΓ. Υπηρ.
Καθαριότητας
και
Ηλεκτροφωτισμού
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται
βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα)
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού σε
σύμβαση Δημοσίου Δικαίου - Υπ.
Τεχνικών Έργων - ΙΚΑ Υγειονομική
Περίθαλψη
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται
βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα)
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ΑΥΞΗΣΗ

ΜΕΙΩΣΗ

4.500,00
17.000,00
8.000,00

1.000,00

9.000,00

1.000,00

6.500,00

02.10.6021

02.10.6052.009

02.20.6021

02.20.6052.010

02.25.6021

02.25.6052.010

02.10.6041

02.20.6041

02.20.6054.008

02.25.6041
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Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται
βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα)
3.500,00
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με
σύμβαση αορίστου χρόνου - ΙΚΑ
ΤΑΚΤΙΚΩΝ
3.500,00
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται
βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα)
140.000,00
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με
σύμβαση αορίστου χρόνου - Υπ.
Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού ΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ
30.000,00
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται
βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα)
130.000,00
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με
σύμβαση αορίστου χρόνου - Υπ.
Ύδρευσης - Άρδευσης - Αποχέτευσης ΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ
40.000,00
Τακτικές
αποδοχές
εκτάκτων
(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά
επιδόματα)
35.000,00
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται
βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα)
35.000,00
Εργοδοτικές
εισφορές
έκτακτου
προσωπικού - Υπ. Καθαριότητας και
Ηλεκτροφωτισμού - ΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ
47.000,00
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται
βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα)
47.000,00
ΣΥΝΟΛΑ
279.000,00 279.000,00

Το Αποθεματικό μετά τις παραπάνω αναμορφώσεις θα διαμορφωθεί ως εξής:
Αποθεματικό μετά την 8η αναμόρφωση: 0,00€
9η Αναμόρφωση
:
-0,00€
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ: 0,00€ το οποίο δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων.
Επί της απόφασης οι επτά (7) παρόντες σύμβουλοι της μείζονος και ελάσσονος
μειοψηφίας, ήτοι κ.κ.: Κανταράς Αναστάσιος, Παπούλιος Ιωάννης, Λαφαζάνης Βασίλειος,
Τσινάς Αργύριος, Ματθαίου Αθανάσιος, Πάνος Ιωακείμ και Χριστιανού Αγγελική,
μειοψήφησαν ως προς τα σκέλη από Ι έως και Ο.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 287/2015
Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ Μ ΕΛ Η
Υπογραφή
Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Πολύγυρος 18-9-2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ

