
 

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ  

 της 5/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

  Στον Πολύγυρο, σήμερα δώδεκα (12) του μηνός Απριλίου του έτους 2016, ημέρα 

Τρίτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ 

δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από 

την με αριθ. 5/8.4.2016 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 Καραφουλίδης  Αναστάσιος  

2 Λακρός Αλέξανδρος 16 Παπούλιος Ιωάννης 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Λαφαζάνης Βασίλειος 

4 Βορδός Χρήστος 18 Τσινάς Αργύριος 

5 Δέας Παύλος 19 Ξάκης Ιωάννης 

6 Κοντογιώργης Δημήτριος 20 Χριστιανού Αγγελική 

7 Ματέας Γεώργιος 21 Πάνος Ιωακείμ 

8 Φυλαχτός Χρήστος 22 Ματθαίου Αθανάσιος 

9 Σαράντη Μαρία 23 Ζιούπου  Άννα 

10 Ζαβράκογλου Άγγελος 24   

11 Σιδέρης Νικόλαος 25   

12 Κυριάκου  Ιφιγένεια 26   

13 Κανταράς Αναστάσιος    

14 Βασιλάκης  Αθανάσιος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1 Γκλάβας  Γεώργιος 

2 Λιόντας  Γεώργιος 

3 Ζούνη Στέλλα 

4 Δημητριάδης Χρήστος 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Ψαθά Δ. Κωνσταντία, 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. Βάβδου Νικόλαος Κλαμούρης, ο Πρόεδρος Τ.Κ. Ορμύλιας Αναστάσιος 

Σαραφίδης, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Παλαιοκάστρου κ. Χρήστος Γκαρανάτσιος και ο 

Πρόεδρος της Τ.Κ. Ολύνθου κ. Νικόλαος Αυγέρης. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Φυλαχτός Χρήστος αποχώρησε στο 3
ο
 θέμα της 

ημερήσιας διάταξης και επανήλθε στο 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

 

Αριθμός θέματος : 9
ο 
 Λήψη απόφασης για την 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 

& 3
η 

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου 

Πολυγύρου οικονομικού έτους 2016 

Αριθμός Απόφασης : 138  

  

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σιμώνης Ιωάννης, εκφώνησε το 9ο θέμα και έδωσε 

τον λόγο στον εισηγητή Αντιδήμαρχο κ. Χ. Βορδό, ο οποίος τόνισε: «Επειδή έχουν προκύψει 

επείγουσες ανάγκες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου 
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Πολυγύρου του τρέχοντος έτους παρίσταται ανάγκη δημιουργίας ή τροποποίησης πιστώσεων 

για την κάλυψη των αναγκών αυτών.  

Προκειμένου να εκτελεστούν τα αναφερόμενα έργα και να εκπονηθούν οι εν λόγω  μελέτες,  

θα πρέπει να αναγραφούν οι αναφερόμενες πιστώσεις τόσο στον προϋπολογισμό όσο και στο 

τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου.  

Επίσης θα πρέπει να απενταχθούν από το τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό οι 

παρακάτω μελέτες ή έργα, τα οποία δεν θα εκτελεστούν κατά το τρέχον έτος. Έχετε όλοι την 

πρόταση της οικονομικής αλλά και της τεχνικής υπηρεσίας και παρακαλώ για την ψήφισή 

της». 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 
Α. Σύμφωνα με το υπ’αριθμ. 8851/21.03.2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης θα πρέπει οι Δήμοι να προβούν σε υποχρεωτικές αναμορφώσεις 

του προϋπολογισμού τους εάν με την ενσωμάτωση των πραγματικών οικονομικών 

αποτελεσμάτων έχουν αποκλίσεις από τα προβλεπόμενα μεγέθη της υπ’αριθμ. 26945/31-7-

2015 ΚΥΑ. Συγκεκριμένα για την ομάδα εσόδων I θα πρέπει το συνολικό ύψος των 

εγγεγραμμένων εσόδων στον Προϋπολογισμό του 2016 να μην υπερβαίνει το μέγιστο από τις 

εισπράξεις που πραγματοποίησε συνολικά ο φορέας σε αυτούς τους κωδικούς για τα έτη 2014 

ή 2015.Για τον Δήμο μας οι Κ.Α. της ομάδας εσόδων I διαμορφώθηκαν ως εξής: 

 

 Κ.Α. ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ I 2014 2015 2016 

1 

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 116.153,36 132.114,19 116.153,36 

2 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 10.250,60 10.626,21 10.250,60 

3 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ 

ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2.569.087,26 2.911.147,41 2.569.087,26 

4 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 434.099,99 402.153,87 434.099,99 

5 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 979.592,72 1.082.304,15 979.592,72 

7 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 64.159,36 55.330,50 64.159,36 

11 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ 

ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 979,00 0,00 0,00 

14 

ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ- 

ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 0,00 0,00 0,00 

15 

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-

ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ 155.790,69 168.313,73 172.071,37 

16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 310,00 810,00 870,00 

21 

ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΠΟΥ 

ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ 

ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ-ΤΑΚΤΙΚΑ 997.063,93 900.886,74 981.202,25 
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22 

ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΠΟΥ 

ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ 

ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ-ΕΚΤΑΚΤΑ 0,00 0,00 0,00 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 

ΕΣΟΔΩΝ I 5.327.486,91 5.663.686,80 5.327.486,91 
 

Επομένως μπορούμε να αυξήσουμε τις πιστώσεις στους Κ.Α. εσόδων της ομάδας I μέχρι του 

ποσού των 336.199,89€.Αναλυτικά οι αναμορφώσεις που θα προκύψουν είναι οι παρακάτω: 

α) στο σκέλος των εσόδων και στον Κ.Α. 06.00.0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού 

(άρθρο 25 Ν 1828/89) αυξάνει την πίστωση με το ποσό των 236.199,89€ την οποία μεταφέρει 

ισόποσα στο Αποθεματικό, 

β) στο σκέλος των εσόδων και στον Κ.Α. 06.00.0511 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων 

(άρθρο 10 Ν 1080/80) αυξάνει την πίστωση με το ποσό των 100.000,00€, την οποία μεταφέρει 

ισόποσα στο Αποθεματικό.  

Επειδή, έχουν προκύψει επείγουσες ανάγκες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον 

προϋπολογισμό του Δήμου Πολυγύρου του τρέχοντος έτους παρίσταται ανάγκη δημιουργίας ή 

τροποποίησης πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών αυτών. 

 

 

Β. Επειδή προέκυψε η ανάγκη για την εκπόνηση των παρακάτω μελετών και δεν προβλέφθηκε 

πίστωση στον Προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους, θα πρέπει το Δ.Σ. με απόφασή του να τον 

τροποποιήσει ανάλογα όπως παρακάτω: α)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 6.150,00€ την οποία μεταφέρει 

ισόποσα από το Αποθεματικό και ψηφίζει για να διατεθεί για τον παραπάνω σκοπό, β)  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, γ) στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.30.7412.037 Ειδική 

αρχιτεκτονική μελέτη με τίτλο "Ανάπλαση κεντρικής οδού και πλατείας Ταξιάρχη του Δήμου 

Πολυγύρου" εγγράφει πίστωση ποσού 5.332,54€ την οποία μεταφέρει ισόποσα από το 

Αποθεματικό και ψηφίζει για να διατεθεί για τον παραπάνω σκοπό,δ)στο σκέλος των εξόδων 

και στον Κ.Α. 02.30.7412.005 Γεωτεχνική έρευνα-μελέτη για το έργο "Κατασκευή 

πεζογέφυρας επί της οδού Πολυτεχνείου στον Πολύγυρο" εγγράφει πίστωση ποσού 4.922,46€ 

την οποία μεταφέρει ισόποσα από το Αποθεματικό και ψηφίζει για να διατεθεί για τον 

παραπάνω σκοπό,ε)στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.30.7412.006 Ειδική 

αρχιτεκτονική μελέτη για την κατασκευή του έργου "Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων 

χώρων εντός οικισμού Σανών του Δήμου Πολυγύρου" εγγράφει πίστωση ποσού 5.333,69€ την 

οποία μεταφέρει ισόποσα από το Αποθεματικό και ψηφίζει για να διατεθεί για τον παραπάνω 

σκοπό,στ) στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.30.7311.006 Εργασίες σύνδεσης 

παροχετεύσεων κατοικιών με κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης στην Τ.Κ. Γεροπλατάνου εγγράφει 

πίστωση ποσού 5.904,00€ την οποία μεταφέρει ισόποσα από το Αποθεματικό και ψηφίζει για 

να διατεθεί για τον παραπάνω σκοπό, ζ)  στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 

02.30.7412.024 Ειδική αρχιτεκτονική μελέτη με τίτλο: "Ανάπλαση τμήματος παραδοσιακού 

ιστού οικισμού Ορμύλιας  του Δήμου Πολυγύρου" εγγράφει πίστωση ποσού 5.560,63€ την 

οποία μεταφέρει ισόποσα από το Αποθεματικό και ψηφίζει για να διατεθεί για τον παραπάνω 

σκοπό, η)στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.30.7411.110 Τοπογραφική μελέτη για το 

έργο “Κατασκευή τεσσάρων τεχνικών γεφύρωσης ρεμάτων επί της οδού Ορμύλια-Κελί” 

εγγράφει πίστωση ποσού 6.657,34€ την οποία μεταφέρει ισόποσα από το Αποθεματικό και 

ψηφίζει για να διατεθεί για τον παραπάνω σκοπό, θ)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 4.523,12€ την οποία μεταφέρει ισόποσα από 

το Αποθεματικό και ψηφίζει για να διατεθεί για τον παραπάνω σκοπό. 
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Γ. Επειδή η πίστωση που προβλέφθηκε στον Προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους για την 

προμήθεια γάλακτος για τους υπαλλήλους του Δήμου δεν επαρκεί, θα πρέπει το Δ.Σ. με 

απόφασή του να τον τροποποιήσει ανάλογα όπως παρακάτω: στο σκέλος των εξόδων και στον 

Κ.Α. 02.30.6061.003 Προμήθεια γάλακτος  βάσει Σ.Σ.Ε. αυξάνει την πίστωση με το ποσό των 

9.654,64€ την οποία μεταφέρει ισόποσα από το Αποθεματικό και ψηφίζει για να διατεθεί για 

τον παραπάνω σκοπό. 

 

Δ. Επειδή προέκυψε η ανάγκη για την εκτέλεση της εργασίας “Σύνταξη οικονομικών 

καταστάσεων (Ισολογισμού, Α.Χ., Προσαρτήματος) του Δήμου για τη χρήση 2014” και δεν 

προβλέφθηκε πίστωση στον Προϋπολογισμό του Δήμου του τρέχοντος έτους, θα πρέπει το 

Δ.Σ. να τον τροποποιήσει ανάλογα όπως παρακάτω: στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 

02.10.6115.006 Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού, Α.Χ., Προσαρτήματος) του 

Δήμου για τη χρήση 2014 εγγράφει πίστωση ποσού 12.300,00€ την οποία μεταφέρει ισόποσα 

από το Αποθεματικό και ψηφίζει για να διατεθεί για τον παραπάνω σκοπό. 

 

Ε. Επειδή προέκυψε η ανάγκη για την εκτέλεση της εργασίας “Κλείσιμο ισολογισμού 2014 

από ορκωτούς λογιστές” και δεν προβλέφθηκε πίστωση στον Προϋπολογισμό του Δήμου του 

τρέχοντος έτους, θα πρέπει το Δ.Σ. να τον τροποποιήσει ανάλογα όπως παρακάτω: στο σκέλος 

των εξόδων και στον Κ.Α. 02.10.6115.010 Κλείσιμο ισολογισμού 2014 από ορκωτούς λογιστές 

εγγράφει πίστωση ποσού 12.300,00€ την οποία μεταφέρει ισόποσα από το Αποθεματικό και 

ψηφίζει για να διατεθεί για τον παραπάνω σκοπό. 

 

ΣΤ. Επειδή προέκυψε η ανάγκη για προμήθεια εργαλείων και η πίστωση που προβλέφθηκε 

στον προϋπολογισμό δεν επαρκεί θα πρέπει το Δ.Σ. να τον τροποποιήσει ανάλογα όπως 

παρακάτω: στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.30.7135.005 Προμήθεια εργαλείων 

αυξάνει την πίστωση με το ποσό των 3.000,00€ την οποία μεταφέρει ισόποσα από το 

Αποθεματικό και ψηφίζει για να διατεθεί για τον παραπάνω σκοπό. 

 

Ζ. Επειδή προέκυψε η ανάγκη για καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας και δεν 

προβλέφθηκε 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. 02.30.7424.002 Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία εδαφικών εκτάσεων-

κτισμάτων εγγράφει πίστωση ποσού 2.000,00€, την οποία μεταφέρει ισόποσα από το 

Αποθεματικό και ψηφίζει για να διατεθεί για τον παραπάνω σκοπό. 

 

Η. Επειδή η πίστωση που προβλέφθηκε στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους για την 

εκτέλεση της εργασίας “Κοπή χόρτων στα οδικά δίκτυα και σε κοινόχρηστους χώρους του 

Δήμου Πολυγύρου” δεν επαρκεί, θα πρέπει το Δ.Σ. με απόφασή του να τον τροποποιήσει 

ανάλογα όπως παρακάτω: στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.20.6262.002 Κοπή χόρτων 

στα οδικά δίκτυα και σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Πολυγύρου αυξάνει την πίστωση 

με το ποσό των 23.800,00€, την οποία μεταφέρει ισόποσα από το Αποθεματικό και ψηφίζει για 

να διατεθεί για τον παραπάνω σκοπό. 

 

Θ. Επειδή προέκυψε η ανάγκη για την προμήθεια αστικού εξοπλισμού (παγκάκια, καλαθάκια 

κ.λ.π.) και δεν προβλέφθηκε 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. 02.35.7135.002 Λοιπός εξοπλισμός (Αστικός εξοπλισμός(παγκάκια- καλάθια 

κ.λ.π.)) εγγράφει πίστωση ποσού 15.000,00€, την οποία μεταφέρει ισόποσα από το 

Αποθεματικό και ψηφίζει για να διατεθεί για τον παραπάνω σκοπό. 
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Ι. Επειδή η πίστωση που προβλέφθηκε στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους για την 

εκτέλεση της εργασίας “Διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς εντός των διοικητικών ορίων 

δήμου Πολυγύρου από εξειδικευμένο κτηνίατρο” δεν επαρκεί, θα πρέπει το Δ.Σ. με απόφασή 

του να τον τροποποιήσει ανάλογα όπως παρακάτω:στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 

02.10.6162.003 Διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς εντός των διοικητικών ορίων δήμου 

Πολυγύρου από εξειδικευμένο κτηνίατρο αυξάνει την πίστωση με το ποσό των 9.600,00€, την 

οποία μεταφέρει ισόποσα από το Αποθεματικό και ψηφίζει για να διατεθεί για τον παραπάνω 

σκοπό. 

 

Κ. Επειδή προέκυψε η ανάγκη για προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων ΚΟΚ, σημάνσεως 

οδών,γραφείων,διαμερισμάτων και η πίστωση που προβλέφθηκε στον προϋπολογισμό δεν 

επαρκεί θα πρέπει το Δ.Σ. να τον τροποποιήσει ανάλογα όπως παρακάτω: στο σκέλος των 

εξόδων και στον Κ.Α. 02.30.6662.002 Προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων ΚΟΚ, 

σημάνσεως οδών,γραφείων,διαμερισμάτων αυξάνει την πίστωση με το ποσό των 3.700,00€ την 

οποία μεταφέρει ισόποσα από το Αποθεματικό και ψηφίζει για να διατεθεί για τον παραπάνω 

σκοπό. 

 

Λ. Επειδή προέκυψε η ανάγκη για την εκτέλεση της εργασίας “Υπηρεσίες Ταχυδρομείου” και 

η πίστωση που προβλέφθηκε στον προϋπολογισμό δεν επαρκεί θα πρέπει το Δ.Σ. να τον 

τροποποιήσει ανάλογα όπως παρακάτω: στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.00.6221 

Ταχυδρομικά τέλη αυξάνει την πίστωση με το ποσό των 5.558,66€ την οποία μεταφέρει 

ισόποσα από το Αποθεματικό και ψηφίζει για να διατεθεί για τον παραπάνω σκοπό. 

 

 

Μ. Επειδή  πρέπει να γίνει λογιστική τακτοποίηση των λογαριασμών της Δ.Ε.Η. λόγω της 

απόδοσης στο Δήμο μας της διαφοράς εσόδων (εισπράξεις που διενεργεί η Δ.Ε.Η. για 

λογαριασμό μας των Δ.Τ., Δ.Φ. και Τ.Α.Π.)  και εξόδων (κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος 

για Φ.Ο.Π., κίνηση αντλιοστασίων, φωτισμός κτιρίων κ.λ.π. του Δήμου μας), και οι πιστώσεις 

που προβλέφθηκαν στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους για την κάλυψη των δαπανών 

δεν επαρκούν για να γίνει το κλείσιμο των λογαριασμών αυτών, θα πρέπει το Δ.Σ. να αυξήσει 

τις πιστώσεις, όπως παρακάτω:α) στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.00.6154.001 

Δικαιώματα Ο.Τ.Α. και Τ.Α.Π. εγγράφει πίστωση ποσού 8.000,00€ την οποία μεταφέρει 

ισόποσα από το Αποθεματικό και ψηφίζει για να διατεθεί για τον παραπάνω σκοπό , β) στο 

σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.10.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό 

οδών,Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας εγγράφει πίστωση 

16.482,93€ την οποία μεταφέρει ισόποσα από το Αποθεματικό και ψηφίζει για να διατεθεί για 

τον παραπάνω σκοπό και γ) στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.20.6211 Αντίτιμο 

ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών,Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής 

διαδικασίας  εγγράφει πίστωση 152.760,88€ την οποία μεταφέρει ισόποσα από το 

Αποθεματικό.  

 

 

 

Το Αποθεματικό μετά τις παραπάνω αναμορφώσεις θα διαμορφωθεί ως εξής: 

Αποθεματικό μετά την 2
η
 αναμόρφωση:    0,00€

 

3η
 Αναμόρφωση          :                           0,00€ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ:  0,00€ το οποίο δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών 

εσόδων. 
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Επί της απόφασης μειοψήφησαν οι οκτώ (8) παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι της 

μείζονος μειοψηφίας  κ. κ. Κανταράς Αναστάσιος, Παπούλιος Ιωάννης, Τσινάς Αργύριος, 

Λαφαζάνης Βασίλειος, Πάνος Ιωακείμ, Ματθαίου Αθανάσιος, Ξάκης Ιώαννης και 

Ζιούπου Άννα, και η αρχηγός της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Αγγελική Χριστιανού. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 138/2016 

 

 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 26-4-2016 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ 

ΑΔΑ: ΩΖΘ6ΩΞΜ-ΖΡΤ


		2016-04-26T10:56:33+0300
	Athens




