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Στον Πολύγυρο, σήμερα την εικοστή τρίτη (23η) του μηνός Μαρτίου του έτους 2015,
ημέρα Δευτέρα 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. 6/19.3.2015 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 παρίσταται ο
Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
Α/Α Επίθετο
1
Ζαγγίλας
2
Δέας
3
Σιμώνης
4
Βορδός
5
Ζούνη
6
Καραφουλίδης
7
Ματέας
8
Κυριάκου
9
Λιόντας
10
Κοντογιώργης
11
Σιδέρης
12
Σαράντη
13
Λακρός
14
Κανταράς

Όνομα
Δημήτριος
Παύλος
Ιωάννης
Χρήστος
Στέλλα
Αναστάσιος
Γεώργιος
Ιφιγένεια
Γεώργιος
Δημήτριος
Νικόλαος
Μαρία
Αλέξανδρος
Αναστάσιος

ΑΠΟΝΤΕΣ:
Α/Α
Επίθετο
1
Ματθαίου
2
Ξάκης
3
Ζιούπου

Όνομα
Αθανάσιος
Ιωάννης
Άννα

Α/Α
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Επίθετο
Πάνος
Φυλαχτός
Παπούλιος
Λαφαζάνης
Τσινάς
Γκλάβας
Χριστιανού
Ζαβράκογλου
Βασιλάκης
Δημητριάδης

Όνομα
Ιωακείμ
Χρήστος
Ιωάννης
Βασίλειος
Αργύριος
Γεώργιος
Αγγελική
Άγγελος
Αθανάσιος
Χρήστος

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 Τ.Κ. Βραστάμων κ. Ιωακείμ Μελανδίνος, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Παλαιοκάστρου κ.
Γκαρανάτσιος Χρήστος, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Βάβδου κ. Κλαμούρης Νικόλαος, και ο
Πρόεδρος της Τ.Κ. Ολύνθου κ. Νικόλαος Αυγέρης
Αριθμός θέματος:11ο

4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Πολυγύρου
οικονομικού έτους 2015

Αριθμός Απόφασης :94
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Σιμώνης, εισηγούμενος το 11ο 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 στον
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Προϋπολογισμό του Δήμου Πολυγύρου του τρέχοντος έτους, παρίσταται ανάγκη δημιουργίας ή
τροποποίησης πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών αυτών».
Στη συνέχεια ο κ. Βορδός έκανε αναλυτική αναφορά σε κάθε ένα πεδίο της εισήγησης
της οικονομικής υπηρεσίας και ζήτησε από το σώμα την ομόφωνη ψήφιση της 4 ης
αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Πολυγύρου οικονομικού έτους 2015.
Τον λόγο πήραν οι αρχηγοί της μείζονος και ελάσσονος μειοψηφίας κ.κ. Κανταράς
Αναστάσιος και Χριστιανού Αγγελική, οι οποίοι και μειοψήφησαν επί της συγκεκριμένης
απόφασης.

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση, και έπειτα από διαλογική συζήτηση,
ΑΠ Ο ΦΑΣ Ι ΖΕ Ι

κατά Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α

Την 4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Πολυγύρου οικονομικού έτους 2015, όπως
παρακάτω:
Α. Επειδή πρέπει να προχωρήσουμε στη διαδικασία διενέργειας διαγωνισμού για την
προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων και λοιπών μηχανημάτων καθώς και για την
συντήρηση Μ-Μ και λοιπών μηχανημάτων και στις υπάρχουσες πιστώσεις είναι απαραίτητο να
γίνουν κάποιες μεταφορές πιστώσεων από Υπηρεσία σε Υπηρεσία στον προϋπολογισμό του Δήμου
Πολυγύρου του τρέχοντος έτους, παρίσταται ανάγκη αναμόρφωσης αυτών των πιστώσεων όπως
παρακάτω:
1. Στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α.02.10.6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
μειώνει την πίστωση με το ποσό των 5.796,35€ την οποία μεταφέρει ισόποσα στο αποθεματικό.
2. Στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.15.6672.000 Ανταλλακτικά λεωφορείων αυξάνει
την πίστωση με το ποσό των 1.438,05€ την οποία μεταφέρει ισόποσα από το αποθεματικό.
3. Στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.20.6672.001 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων
αυξάνει την πίστωση με το ποσό των 19.217,65€ την οποία μεταφέρει ισόποσα από το
αποθεματικό.
4. Στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.25.6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων
αυξάνει την πίστωση με το ποσό των 8.161,77€ την οποία μεταφέρει ισόποσα από το αποθεματικό.
5. Στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.30.6672.007 Προμήθεια
ανταλλακτικών
μηχανημάτων έργων αυξάνει την πίστωση με το ποσό των 24.660,24€ την οποία μεταφέρει
ισόποσα από το αποθεματικό.
6. Στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.10.6263.000 Συντήρηση
και
επισκευή
μεταφορικών μέσων αυξάνει την πίστωση με το ποσό των 281,12€ την οποία μεταφέρει ισόποσα
από το αποθεματικό.
7. Στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.15.6263.000 Συντήρηση
και
επισκευή
μεταφορικών μέσων (λεωφορείων) μειώνει την πίστωση με το ποσό των 5.336,32€ την οποία
μεταφέρει ισόποσα στο αποθεματικό.
8. Στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.20.6263.000 Συντήρηση και επισκευή οχημάτων
μειώνει την πίστωση με το ποσό των 371,54€ την οποία μεταφέρει ισόποσα στο αποθεματικό.
9. Στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.25.6263.002 Συντήρηση
και
επισκευή
ημιφορτηγών μειώνει την πίστωση με το ποσό των 300,76€ την οποία μεταφέρει ισόποσα στο
αποθεματικό.
10. Στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.30.6263.000 Συντήρηση και επισκευή οχημάτων
μειώνει την πίστωση με το ποσό των 41.757,94€ την οποία μεταφέρει ισόποσα στο αποθεματικό.
Β. Επίσης επειδή δημιουργήθηκε η ανάγκη για προμήθεια κάδων απορριμμάτων και στον
προϋπολογισμό του Δήμου του τρέχοντος έτους δεν προβλέφθηκε σχετική πίστωση θα πρέπει να
αναμορφωθεί ανάλογα. Στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.20.7135.003 Προμήθεια κάδων
απορριμμάτων εγγράφει πίστωση ποσού 15.000,00€ την οποία μεταφέρει ισόποσα από το
αποθεματικό.
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Γ. Με την υπ’ αριθμ. 22/2015 απόφαση Δ.Σ. αποφασίστηκε η έκτακτη επιχορήγηση των σχολείων
με το ποσό των 100.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6711.000 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών.
Επειδή όμως στον προϋπολογισμό του Δήμου του τρέχοντος έτους δεν προβλέφθηκε η σχετική
πίστωση, θα πρέπει το Δ.Σ. με απόφασή του να ενισχύσει τον Κ.Α. με το ποσό αυτό. Στο σκέλος των
εξόδων και στον Κ.Α. 02.00.6711.000 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες
αυξάνει την πίστωση με το ποσό των 100.000,00€ την οποία μεταφέρει ισόποσα από το
Αποθεματικό.
Δ. Ο Δήμος Πολυγύρου πρέπει να προχωρήσει στο κλείσιμο χρήσης, στην κατάρτιση ισολογισμού,
αποτελεσμάτων χρήσης, προσαρτήματος των ετών 2013 και 2014 καθώς και τον έλεγχο των
καταστάσεων αυτών από ορκωτούς λογιστές-ελεγκτές, για την έγκαιρη υποβολή αυτών στο Ελεγκτικό
Συνέδριο σύμφωνα με το άρθρο 163 παρ.5 του Ν.3463/06 και θα πρέπει να αναθέσει τις συγκεκριμένες
εργασίες σε ιδιώτες λόγω της έλλειψης από τον Δήμο μας εξειδικευμένου προσωπικού. Επειδή στον
προϋπολογισμό του Δήμου του τρέχοντος έτους δεν έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση θα πρέπει να
αναμορφωθεί ανάλογα ο προϋπολογισμός.
Στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.10.6115.001 Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων
(Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων Χρήσης, Προσαρτήματος) του Δήμου Πολυγύρου για τις χρήσεις
2013-2014, εγγράφει πίστωση ποσού 24.600,00€ την οποία μεταφέρει ισόποσα από το
Αποθεματικό.
Στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.10.6115.012 Κλείσιμο Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων
Χρήσης για τις χρήσεις 2013-2014 από Ορκωτούς Λογιστές, εγγράφει πίστωση ποσού 24.600,00€
την οποία μεταφέρει ισόποσα από το Αποθεματικό.
Ε. Επειδή δημιουργήθηκε η ανάγκη για προμήθεια λοιπού εξοπλισμού κατόπιν αιτήματος της
Τεχνικής Υπηρεσίας και η πίστωση που προβλέφθηκε στον προϋπολογισμό του Δήμου του τρέχοντος
έτους δεν επαρκεί θα πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα.
Στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.10.7135.001 Λοιπός Εξοπλισμός αυξάνει την
πίστωση με το ποσό των 10.000,00€ την οποία μεταφέρει ισόποσα από το Αποθεματικό.
ΣΤ. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 507/2013 απόφαση Δ.Σ. εγκρίθηκε η συμμετοχή του Δήμου μας
στο πρόγραμμα LIFE για το έργο «Πιλοτική εφαρμογή εξόρυξης σε ΧΥΤΑ για ανάκτηση μετάλλων,
υλικών, γης και ενέργειας» προϋπολογισμού δαπάνης 97.798€, το οποίο θα επιχορηγηθεί κατά το ήμισυ
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από το ποσό αυτό θα καλυφθούν οι αποδοχές και οι εργοδοτικές
εισφορές υπαλλήλων οι οποίοι προσλήφθηκαν με σύμβαση ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση του
ανωτέρω προγράμματος καθώς και οι δαπάνες για τη συμμετοχή των υπαλλήλων σε ημερίδες. Επειδή
όμως στον προϋπολογισμό του Δήμου του τρέχοντος έτους δεν έχει προβλεφθεί πίστωση τόσο στο
σκέλος των εσόδων όσο και στο σκέλος των εξόδων, θα πρέπει το Δ.Σ. με απόφασή του να τον
τροποποιήσει ανάλογα.
Στο σκέλος των εσόδων και στον Κ.Α.06.00.1323.021 Χρηματοδότηση από Ε.Ε. για την
υλοποίηση του προγράμματος LIFE εγγράφει πίστωση ποσού 48.899,00 € την οποία μεταφέρει
μέσω του αποθεματικού στους α.Κ.Α.02.10.6041 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων ως προς το ποσό
των 30.000,00 €, β. Κ.Α. 02.10.6054.007 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ως προς το
ποσό των 16.599,00 € και γ. Κ.Α.02.10.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων
υπαλλήλων ως προς το ποσό των 2.300,00 €.
Ζ. Επειδή προέκυψε η ανάγκη για τη σύνταξη μελέτης Γ’ πράξης εφαρμογής της περιοχής σταδίου
Πολυγύρου κατόπιν αιτήματος της Τεχνικής Υπηρεσίας και δεν προβλέφθηκε η σχετική πίστωση στον
προϋπολογισμό, θα πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα.
Στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.30.7413.028 Μελέτη-Σύνταξη Γ’ πράξης εφαρμογής
της περιοχής σταδίου Πολυγύρου, εγγράφει πίστωση ποσού 15.519,40€ την οποία μεταφέρει
ισόποσα από το αποθεματικό.
Η. Επειδή προέκυψε η ανάγκη για την προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας του
Δημοτικού Θεάτρου Πολυγύρου και δεν προβλέφθηκε η σχετική πίστωση, θα πρέπει να γίνει
αναμόρφωση προϋπολογισμού για την κάλυψη της ανάγκης αυτής.
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Στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.15.6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και
καθαριότητας εγγράφει πίστωση 2.609,30€ την οποία μεταφέρει ισόποσα από το Αποθεματικό.
Θ. Επειδή προέκυψε η ανάγκη για τον καθαρισμό του Δημοτικού Θεάτρου Πολυγύρου
(καθαρισμός τζαμιών από ειδικό συνεργείο) κατόπιν αιτήματος της Τεχνικής Υπηρεσίας και δεν
προβλέφθηκε η σχετική πίστωση, θα πρέπει να γίνει αναμόρφωση προϋπολογισμού για την κάλυψη της
δαπάνης αυτής.
Στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α.02.15.6274.002 Καθαριότητα Δημοτικού Θεάτρου
Πολυγύρου εγγράφει πίστωση 1.500,00€ την οποία μεταφέρει ισόποσα από το Αποθεματικό.
Ι. Επειδή προέκυψε η ανάγκη για την εκτέλεση εργασίας συντήρησης δικτύων Φ.Ο.Π. στην Τ.Κ.
Μεταμόρφωσης κατόπιν αιτήματος της Τεχνικής Υπηρεσίας και δεν είχε προβλεφθεί σχετική πίστωση,
θα πρέπει να γίνει αναμόρφωση προϋπολογισμού για την κάλυψη της δαπάνης αυτής.
Στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.20.7331.009 Συντηρήσεις δικτύων Φ.Ο.Π. Τ.Κ.
Μεταμόρφωσης εγγράφει πίστωση 1.143,90€ την οποία μεταφέρει ισόποσα από το Αποθεματικό.
Κ. Επειδή προέκυψε η ανάγκη για την εκτέλεση της εργασίας «Κατασκευή χωνευτηρίουΑποκατάσταση περίφραξης και βελτίωση χώρων κοιμητηρίων Δ.Κ. Γαλαρινού» κατόπιν αιτήματος της
Τεχνικής Υπηρεσίας και δεν είχε προβλεφθεί σχετική πίστωση, θα πρέπει να γίνει αναμόρφωση
προϋπολογισμού για την κάλυψη της δαπάνης αυτής.
Στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.45.6262.003 Κατασκευή χωνευτηρίουΑποκατάσταση περίφραξης και βελτίωση χώρων κοιμητηρίων Δ.Κ. Γαλαρινού εγγράφει πίστωση
ποσού 4.000,00€ την οποία μεταφέρει ισόποσα από το Αποθεματικό.
Λ. Επειδή προέκυψε η ανάγκη για την εκτέλεση της εργασίας «Διαμόρφωση και περίφραξη χώρου
εναπόθεσης αδρανών και ογκωδών υλικών» κατόπιν αιτήματος της Τεχνικής Υπηρεσίας και δεν είχε
προβλεφθεί σχετική πίστωση, θα πρέπει να γίνει αναμόρφωση προϋπολογισμού για την κάλυψη της
δαπάνης αυτής.
Στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.30.7336.057 Διαμόρφωση και περίφραξη χώρου
εναπόθεσης αδρανών και ογκωδών υλικών εγγράφει πίστωση ποσού 7.000,00€ την οποία
μεταφέρει ισόποσα από το Αποθεματικό.
Μ. Επειδή προέκυψε η ανάγκη για την σύνταξη της διαχειριστικής μελέτης Κοινοτικού δάσους
Δουμπιών κατόπιν αιτήματος της Τεχνικής Υπηρεσίας και δεν είχε προβλεφθεί σχετική πίστωση, θα
πρέπει να γίνει αναμόρφωση προϋπολογισμού για την κάλυψη της δαπάνης αυτής.
Στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.30.7413.029 Διαχειριστική μελέτη Κοινοτικού
δάσους Δουμπιών εγγράφει πίστωση ποσού 5.000,00€ την οποία μεταφέρει ισόποσα από το
Αποθεματικό.
Ν. Επειδή προέκυψε η ανάγκη για την εκτέλεση του έργου «Επέκταση Νεκροταφείου οικισμού
Πλατανοχωρίου » κατόπιν αιτήματος της Τεχνικής Υπηρεσίας και δεν είχε προβλεφθεί σχετική
πίστωση, θα πρέπει να γίνει αναμόρφωση προϋπολογισμού για την κάλυψη της δαπάνης αυτής.
Στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.45.7326.018 Επέκταση Νεκροταφείου οικισμού
Πλατανοχωρίου εγγράφει πίστωση ποσού 7.200€ την οποία μεταφέρει ισόποσα από το
Αποθεματικό.
Ξ. Επειδή προέκυψε η ανάγκη για την εκτέλεση της εργασίας «Κατασκευή φρεατίου για
τοποθέτηση ανελκυστήρα για ΑΜΕΑ» κατόπιν αιτήματος της Τεχνικής Υπηρεσίας και δεν είχε
προβλεφθεί σχετική πίστωση, θα πρέπει να γίνει αναμόρφωση προϋπολογισμού για την κάλυψη της
δαπάνης αυτής.
Στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.10.7311.016 Κατασκευή φρεατίου για τοποθέτηση
ανελκυστήρα για ΑΜΕΑ εγγράφει πίστωση ποσού 14.000,00€ την οποία μεταφέρει ισόποσα από το
Αποθεματικό.
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Ο. Επειδή προέκυψαν αυξημένες ανάγκες σε παραλλαγές δικτύων ΔΕΗ λόγω εφαρμογής
ρυμοτομίας και έργων αναπλάσεων και η πίστωση που προβλέφθηκε στον προϋπολογισμό του
τρέχοντος έτους δεν επαρκεί θα πρέπει το Δ.Σ. με απόφασή του να μεταφέρει πίστωση ποσού
6.000,00€ μέσω του Αποθεματικού από τον Κ.Α. 02.20.7322.002 Φ.Ο.Π. Πολυγύρου στον Κ.Α.
02.20.7322.004 Μετατόπιση δικτύου ΔΕΗ.
Π. Ο Δήμος Πολυγύρου συμμετέχει στο πρόγραμμα «Οδηγός πόλης Δήμου Πολυγύρου με κωδικό
MIS 482384 στον Άξονα προτεραιότητας «04-Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα στην ΠΚΜ»
του Ε.Π. «Μακεδονία- Θράκη». Επειδή δεν προβλέφθηκε σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του
έτους 2015, θα πρέπει να γίνει αναμόρφωσή του.
Στο σκέλος των εσόδων και στον Κ.Α. 06.00.1211.006 Χρηματοδότηση για το πρόγραμμα
"Οδηγός Πόλης Δήμου Πολυγύρου" και κωδικό MIS 482384 στον Άξονα Προτεραιότητας "04 Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα στην ΠΚΜ" του Ε.Π. "Μακεδονία - Θράκη"
εγγράφει πίστωση ποσού 61.500,00€ την οποία μεταφέρει ισόποσα μέσω του Αποθεματικού στο
σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.15.6471.006 "Οδηγός Πόλης Δήμου Πολυγύρου" και κωδικό
MIS 482384 στον Άξονα Προτεραιότητας "04 - Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα στην
ΠΚΜ" του Ε.Π. "Μακεδονία - Θράκη".
Ρ. Ο Δήμος Πολυγύρου εντάχθηκε στην πράξη «Έργα αναβάθμισης εσωτερικών υδραγωγείων
ύδρευσης και επεκτάσεις αποχετευτικών δικτύων οικισμών Δήμου Πολυγύρου» στο Ε.Π. «ΜακεδονίαΘράκη 2007-2013», στον Άξονα Προτεραιότητας «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας
Ζωής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας». Η πράξη θα υλοποιηθεί με 4 υποέργα. Για τα 3 από
αυτά έχουν προβλεφθεί πιστώσεις στον προϋπολογισμό οι οποίες όμως δεν επαρκούν και για το ένα δεν
υπάρχει καθόλου πίστωση, γι’ αυτό θα πρέπει να γίνει αναμόρφωση του προϋπολογισμού για να γίνει
δυνατή η αποπληρωμή των παραπάνω έργων
α. Στο σκέλος των εσόδων και στον Κ.Α.06.00.1321.016 Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ "Αποκατάσταση -Βελτίωση υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης και
αποχέτευσης Πολυγύρου, Βραστάμων και Σανών - Ύδρευση Πολυγύρου αυξάνει την πίστωση με
το ποσό των 2.777.729,53€ την οποία μεταφέρει ισόποσα μέσω του Αποθεματικού στο σκέλος των
εξόδων και στον Κ.Α. 02.25.7312.010 Αποκατάσταση -Βελτίωση υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης
και αποχέτευσης Πολυγύρου, Βραστάμων και Σανών - Ύδρευση Πολυγύρου,
β. Στο σκέλος των εσόδων και στον Κ.Α.06.00.1321.017 Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ "Αποκατάσταση -Βελτίωση υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης και
αποχέτευσης Πολυγύρου, Βραστάμων και Σανών - Ύδρευση Βραστάμων και Σανών αυξάνει την
πίστωση με το ποσό των 1.051.416,41€ την οποία μεταφέρει ισόποσα μέσω του Αποθεματικού στο
σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.25.7312.012 Αποκατάσταση -Βελτίωση υφιστάμενων
δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Πολυγύρου, Βραστάμων και Σανών – Ύδρευση Βραστάμων
και Σανών,
γ. Στο σκέλος των εσόδων και στον Κ.Α.06.00.1321.018 Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ "Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Δ. Αγ. Προδρόμου»
εγγράφει πίστωση ποσού 430.500€ την οποία μεταφέρει ισόποσα μέσω του Αποθεματικού στο
σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.25.7312.021 Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης
Δ.Δ. Αγ. Προδρόμου,
δ. Στο σκέλος των εσόδων και στον Κ.Α.06.00.1321.019 Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ "Αποχέτευση ακαθάρτων και ομβρίων σε τμήματα του Δ.Δ. Αγ.
Προδρόμου» αυξάνει την πίστωση με το ποσό των 170.831,23€ την οποία μεταφέρει ισόποσα μέσω
του Αποθεματικού στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.25.7312.022 Αποχέτευση ακάθαρτων
και όμβριων υδάτων σε τμήματα του Αγ. Προδρόμου.
Σ. Επειδή προέκυψε η ανάγκη για την εκπόνηση της μελέτης περιβαλλοντικής αδειοδότησης για το
έργο «Χώρος υποδοχής κινητών μονάδων για την προσωρινή αποθήκευση και επεξεργασία μη
επικινδύνων ΑΕΚΚ και ογκωδών αποβλήτων του Δήμου Πολυγύρου Π.Ε. Χαλκιδικής» και δεν είχε
προβλεφθεί σχετική πίστωση, θα πρέπει να γίνει αναμόρφωση προϋπολογισμού για την κάλυψη της
δαπάνης αυτής.
Στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.20.7412.022 Μελέτη περιβαλλοντικής αδειοδότησης
για το έργο «Χώρος υποδοχής κινητών μονάδων για την προσωρινή αποθήκευση και επεξεργασία
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μη επικινδύνων ΑΕΚΚ και ογκωδών αποβλήτων του Δήμου Πολυγύρου Π.Ε. Χαλκιδικής»
εγγράφει πίστωση ποσού 8.856,00€ την οποία μεταφέρει ισόποσα από το αποθεματικό.
Τ. Επειδή προέκυψε η ανάγκη για την εκτέλεση της εργασίας «Καταγραφή γεωτρήσεων και
υποβολή στο ΕΜΣΥ 17 αρδευτικών δικτύων στις Δ.Ε. Πολυγύρου-Δ.Ε. Ανθεμούντα- Δ.Ε.
Ζερβοχωρίων- Δ.Ε. Ορμύλιας» και δεν είχε προβλεφθεί σχετική πίστωση, θα πρέπει να γίνει
αναμόρφωση προϋπολογισμού για την κάλυψη της δαπάνης αυτής.
Στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.25.6162.003 Καταγραφή γεωτρήσεων και υποβολή
στο ΕΜΣΥ 17 αρδευτικών δικτύων στις Δ.Ε. Πολυγύρου-Δ.Ε. Ανθεμούντα- Δ.Ε. ΖερβοχωρίωνΔ.Ε. Ορμύλιας εγγράφει πίστωση ποσού 6.846,80€ την οποία μεταφέρει ισόποσα από το
αποθεματικό.
Από τα παραπάνω θα προκληθεί δαπάνη 248.071,32€ τα οποία θα διατεθούν από τον
Κ.Α.02.90.9111 Αποθεματικό και επειδή το υπόλοιπό του δεν επαρκεί θα πρέπει να γίνει μείωση
στους:
α. Κ.Α. 02.30.6662.011 Προμήθεια ασφαλτομίγματος κατά το ποσό των 45.000,00€,
β. Κ.Α. 02.30.7131.001 Προμήθεια καλαθοφόρου οχήματος κατά το ποσό των 30.000,00€ και
γ. Κ.Α. 02.30.7321.013 Εκτέλεση χωματουργικών εργασιών Ολύνθου κατά το ποσό των 22.000,00€
διότι οι πιστώσεις που προβλέφθηκαν δεν θα χρησιμοποιηθούν κατά το τρέχον έτος.
Το Αποθεματικό μετά τις παραπάνω αναμορφώσεις θα διαμορφωθεί ως εξής:
Αποθεματικό με την 3Η Αναμόρφωση:
153.567,74€
4η Αναμόρφωση :
-151.071,32€
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ:
το 5% των τακτικών εσόδων.

2.496,42€ το οποίο δεν υπερβαίνει

Επί της απόφασης μειοψήφησε η μείζονα και η ελάσσονα μειοψηφία.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 94/2015
Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ Μ ΕΛ Η
Υπογραφή
Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Πολύγυρος 2-4-2015
Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
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