
 

                                                                                                                                    

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ  

 της 16/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

  Στον Πολύγυρο, σήμερα τρίτη (3) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2016, ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 13:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ 

δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από 

την με αριθ. 16/29.09.2016 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 Ζιούπου Άννα 

2 Βορδός Χρήστος 16 Λαφαζάνης Βασίλειος 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Πάνο Ιωακείμ 

4 Λακρός Αλέξανδρος 18 Τσινάς Αργύριος 

5 Κοντογιώργης  Δημήτριος 19 Ματθαίου Αθανάσιος 

6 Ματέας Γεώργιος 20 Χριστιανού Αγγελική 

7 Καραφουλίδης Αναστάσιος 21   

8 Σαράντη Μαρία 22   

9 Σιδέρης Νικόλαος 23   

10 Κυριάκου  Ιφιγένεια 24   

11 Ζούνη Στέλλα 25   

12 Φυλαχτός Χρήστος 26   

13 Βασιλάκης  Αθανάσιος 27   

14 Κανταράς Αναστάσιος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1 Δέας Παύλος 

2 Γκλάβας  Γεώργιος 

3 Λιόντας  Γεώργιος 

4 Ξάκης Ιωάννης 

5 Δημητριάδης Χρήστος  

6 Ζαβράκογλου Άγγελος 

7 Παπούλιος Ιωάννης 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Ψαθά Κωνσταντία, για την 

τήρηση των πρακτικών.  

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και 

παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου κ. Νικήτας Κατσιακιώρης, ο Πρόεδρος της 

Τ.Κ. Γαλάτιστας Εμμανουήλ Σειράς, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ολύνθου κ. Νικόλαος Αυγέρης,  

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

Ορμύλιας Αναστάσιος Σαραφίδης, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Μεταμόρφωσης κ. Ιωάννης 

Καγιακεϊσίδης και η Πρόεδρος της Τ.Κ. Ταξιάρχη η κ. Φωτεινή Μπόλματη. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χρήστος Φυλαχτός αποχώρησε στο 26ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης.  
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Αριθμός θέματος :34
ο
 Λήψη απόφασης για την 10η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού 

του Δήμου έτους 2016 και τροποποίηση του Τεχνικού 

Προγράμματος 

Αριθμός Απόφασης : 374  

  

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σιμώνης Ιωάννης, εκφώνησε το 34
ο
 θέμα 

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

ανέφερε τα εξής: «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.  

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

θα πρέπει να αναγραφούν οι αναφερόμενες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου. Έχετε 

όλοι την πρόταση της οικονομικής υπηρεσίας και παρακαλώ για την ψήφισή της». 

Ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.  

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 
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. 

 

Α. Επειδή προέκυψε η ανάγκη για την προμήθεια ενός μεταχειρισμένου 

ημιφορτηγού 4Χ4 για να καλύψει τις ανάγκες του Δήμου για πυροπροστασία, του 

οποίου η δαπάνη θα καλυφθεί από έκτακτα ειδικευμένα έσοδα και συγκεκριμένα 

από χρηματοδότηση της ΣΑΤΑ πολιτικής προστασίας-πυροπροστασίας 2016, θα 

πρέπει το Δ.Σ. με απόφασή του να μεταφέρει μέρος της πίστωσης που 

προβλέφθηκε στον προϋπολογισμό του Δήμου του τρέχοντος έτους και στον Κ.Α. 

02.30.7336.001 Μέτρα πολιτικής προστασίας Δήμου Πολυγύρου, στον 

Κ.Α.02.30.7132.001 Προμήθεια μεταχειρισμένου ημιφορτηγού 4Χ4, και 

συγκεκριμένα όπως παρακάτω: στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 

02.30.7132.001 Προμήθεια μεταχειρισμένου ημιφορτηγού 4Χ4, εγγράφει πίστωση 

ποσού 16.968,55€ την οποία μεταφέρει ισόποσα μέσω του Αποθεματικού από τον 

Κ.Α.02.30.7336.001 Μέτρα πολιτικής προστασίας Δήμου Πολυγύρου, την οποία και 

ψηφίζει για να διατεθεί για τον παραπάνω σκοπό. 

 

Β. Επειδή προέκυψε η ανάγκη για την εκπόνηση της παρακάτω μελέτης για την 

οποία δεν προβλέφθηκε πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου 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. 02.15.7411.019 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΤΟΥ Ν. 4178/13 ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΤΑΔΙΟΥ Τ.Κ. ΒΑΒΔΟΥ εγγράφει πίστωση ποσού 1.946,28€ την οποία μεταφέρει 

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

 

Γ. Επειδή προέκυψε η ανάγκη για την εκτέλεση του έργου ”Αντικατάσταση 

κουφωμάτων Κοινοτικού καταστήματος Ριζών” και δεν προβλέφθηκε πίστωση 

στον προϋπολογισμό του Δήμου 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. 02.30.7311.014 Αντικατάσταση κουφωμάτων Κοινοτικού καταστήματος 

ΑΔΑ: ΩΛΞΕΩΞΜ-ΓΝΤ



 

Ριζών εγγράφει πίστωση ποσού 3.500,00€ την οποία μεταφέρει ισόποσα από το 

Αποθεματικό και ψηφίζει για να διατεθεί για τον παραπάνω σκοπό. 

 

Δ. Επειδή η πίστωση που προβλέφθηκε στον προϋπολογισμό του Δήμου του 

τρέχοντος έτους και στον ΚΑ.02.00.6715 για την επιχορήγηση στο Μορφωτικό - 

Πολιτιστικό - Αθλητικό και Κοινωνικό Νομικό Πρόσωπο Δήμου Πολυγύρου 

"ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ" δεν επαρκεί, θα πρέπει το Δ.Σ. με απόφασή του να τον 

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

02.00.6715 Μορφωτικό - Πολιτιστικό - Αθλητικό και Κοινωνικό Νομικό Πρόσωπο 

Δήμου Πολυγύρου "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ" αυξάνει την πίστωση με το ποσό των 

20.000,00€ την οποία μεταφέρει ισόποσα από το Αποθεματικό και ψηφίζει για να 

διατεθεί για τον παραπάνω σκοπό. 

 

Ε. Σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 322/2016 απόφαση του Δ.Σ. έγινε αποδεκτό το 

αίτημα της Κ.Ε.ΔΗ.ΠΟ. για αύξηση του ποσού της χρηματοδότησης από τον Δήμο 

Πολυγύρου κατά το ποσό των 100.000,00€ προκειμένου να ισοσκελίσουν τα έσοδα 

με τα έξοδά τους, και επειδή στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους και στον 

ΚΑ.02.00.6738.001 Χρηματοδότηση ΚΕΔΗΠΟ η πίστωση που προβλέφθηκε δεν 

επαρκεί θα πρέπει το Δ.Σ. με απόφασή του να τον τροποποιήσει όπως παρακάτω: 

στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.00.6738.001 Χρηματοδότηση ΚΕΔΗΠΟ 

αυξάνει την πίστωση με το ποσό των 100.000,00€ την οποία μεταφέρει ισόποσα από 

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

 

ΣΤ. Επειδή η πίστωση που προβλέφθηκε στον προϋπολογισμό του Δήμου του 

τρέχοντος έτους και στον ΚΑ.02.30.7135.010 Προμήθεια ειδών πυροπροστασίας 

δεν επαρκεί, θα πρέπει το Δ.Σ. με απόφασή του να τον τροποποιήσει ανάλογα όπως 

παρακάτω: στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.30.7135.010 Προμήθεια ειδών 

πυροπροστασίας αυξάνει την πίστωση με το ποσό των 3.300,00€ την οποία 

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

παραπάνω σκοπό. 

 

Ζ. Επειδή προέκυψε η ανάγκη για την προμήθεια μίας επαγγελματικής σκούπας 

για την καθαριότητα του δημοτικού θεάτρου Πολυγύρου 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. 02.15.7133.001 Προμήθεια επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισμού για 

το δημοτικό θέατρο Πολυγύρου εγγράφει πίστωση ποσού 3.000,00€, την οποία 

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

παραπάνω σκοπό.  

 

Η. Σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 644/06.09.2016 απόφαση του Περιφερειακού 

Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής 

Μακεδονίας, εγκρίθηκε να μας χορηγηθούν τα ποσά των 98.446,47€ για το έτος 

2015 και 82.824,28€ για το έτος 2016, ως αντισταθμιστικά οφέλη για τη 

χωροθέτηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας ή τελικής διάθεσης στερεών 

αποβλήτων στην διοικητική περιφέρειά μας (άρθρο 17 του Ν.4164/5-7-2013, ΦΕΚ 

156Α/9-7-2013). Επειδή στον προϋπολογισμό του Δήμου του τρέχοντος έτους δεν 

είχε προβλεφθεί πίστωση για τα παραπάνω έσοδα, θα πρέπει το Δ.Σ. με απόφασή 

του να αποδεχτεί τα παραπάνω ποσά και να τροποποιήσει τον προϋπολογισμό 

ανάλογα όπως παρακάτω: α) στο σκέλος των εσόδων και στον Κ.Α. 06.00.0718.003 

ΑΔΑ: ΩΛΞΕΩΞΜ-ΓΝΤ
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Αντισταθμιστικό όφελος από τη χωροθέτηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας ή 

τελικής διάθεσης στερεών αποβλήτων (άρθρο 17 του Ν.4164/5-7-2013, ΦΕΚ 

156Α/9-7-2013) εγγράφει πίστωση ποσού 82.824,28€ την οποία μεταφέρει ισόποσα 

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

σκέλος των εσόδων και στον Κ.Α. 06.00.2119.011 Αντισταθμιστικό όφελος από τη 

χωροθέτηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας ή τελικής διάθεσης στερεών 

αποβλήτων (άρθρο 17 του Ν.4164/5-7-2013, ΦΕΚ 156Α/9-7-2013) εγγράφει 

πίστωση ποσού 98.446,47€ την οποία μεταφέρει ισόποσα στο Αποθεματικό (Κ.Α. 

02.90.9111) και ψηφίζει για να διατεθεί για τον παραπάνω σκοπό.  

 

Θ. Επειδή προέκυψε η ανάγκη για την προμήθεια κουρτινών για τα δημοτικά 

καταστήματα του Δήμου Πολυγύρου και η πίστωση που προβλέφθηκε στον 

προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους δεν επαρκεί, θα πρέπει το Δ.Σ. με απόφασή 

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

στον Κ.Α. 02.10.7133.000 Έπιπλα και σκεύη αυξάνει την πίστωση με το ποσό των 

4.500,00€ την οποία μεταφέρει ισόποσα από το Αποθεματικό και ψηφίζει για να 

διατεθεί για τον παραπάνω σκοπό. 

 

Ι. Επειδή προέκυψε η ανάγκη για την προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων για 

σήμανση οδών και κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Πολυγύρου και η πίστωση που 

προβλέφθηκε στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους δεν επαρκεί, θα πρέπει το 

Δ.Σ. με απόφασή του να τον τροποποιήσει ανάλογα όπως παρακάτω: στο σκέλος 

των εξόδων και στον Κ.Α. 02.30.6662.002 Προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων 

ΚΟΚ, σημάνσεως οδών,γραφείων,διαμερισμάτων αυξάνει την πίστωση με το ποσό 

των 9.500,00€ την οποία μεταφέρει ισόποσα από το Αποθεματικό και ψηφίζει για 

να διατεθεί για τον παραπάνω σκοπό. 

 

Κ. Επειδή η πίστωση που προβλέφθηκε στον Κ.Α.02.00.6741.015 Α΄ Κοινωνικών 

Βοηθειών / έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις - Επίδομα απροστάτευτων παιδιών 

δεν επαρκεί, θα πρέπει το Δ.Σ. με απόφασή του να τον τροποποιήσει ανάλογα όπως 

παρακάτω: στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.00.6741.015 Α΄ Κοινωνικών 

Βοηθειών / έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις Επίδομα απροστάτευτων παιδιών 

αυξάνει την πίστωση με το ποσό των 5.000,00€ την οποία μεταφέρει ισόποσα μέσω 

του Αποθεματικού από τον Κ.Α. 02.00.6741.006 Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής 

(η οποία υπερκαλύπτεται για το υπόλοιπο του έτους 2016). 

 

Λ. Επειδή προέκυψε η ανάγκη για την προμήθεια υλικών ύδρευσης-άρδευσης των 

Δ.Ε. Ορμύλιας, Ανθεμούντα και Ζερβοχωρίων και οι πιστώσεις που προβλέφθηκαν 

στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους δεν επαρκούν, θα πρέπει το Δ.Σ. με 

απόφασή του να τον τροποποιήσει ανάλογα όπως παρακάτω: α) στο σκέλος των 

εξόδων και στον Κ.Α. 02.25.7135.014 Προμήθεια υλικών ύδρευσης άρδευσης Δ.Ε. 

Ορμύλιας αυξάνει την πίστωση με το ποσό των 9.800,00€ την οποία μεταφέρει 

ισόποσα μέσω του Αποθεματικού από τον Κ.Α. 02.25.7135.013 Προμήθεια υλικών 

ύδρευσης άρδευσης Δ.Ε. Πολυγύρου, β) στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 

02.25.7135.015 Προμήθεια υλικών ύδρευσης άρδευσης Δ.Ε. Ανθεμούντα αυξάνει 

την πίστωση με το ποσό των 9.800,00€ την οποία μεταφέρει ισόποσα μέσω του 

Αποθεματικού από τον Κ.Α. 02.25.7135.013 Προμήθεια υλικών ύδρευσης άρδευσης 
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Δ.Ε. Πολυγύρου, γ) στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.25.7135.016 

Προμήθεια υλικών ύδρευσης άρδευσης Δ.Ε. Ζερβοχωρίων αυξάνει την πίστωση με 

το ποσό των 9.800,00€ την οποία μεταφέρει ισόποσα μέσω του Αποθεματικού από 

τον Κ.Α. 02.25.7135.013 Προμήθεια υλικών ύδρευσης άρδευσης Δ.Ε. Πολυγύρου. 

 

Μ. Επειδή η πίστωση που προβλέφθηκε στον Κ.Α. 02.30.7132.003 Προμήθεια δύο 

μεταχειρισμένων ημιφορτηγών του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους δεν 

επαρκεί, θα πρέπει το Δ.Σ. με απόφασή του να τον τροποποιήσει ανάλογα όπως 

παρακάτω: στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.30.7132.003 Προμήθεια δύο 

μεταχειρισμένων ημιφορτηγών αυξάνει την πίστωση με το ποσό των 87,52€ την 

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

παραπάνω σκοπό. 

 

Ν. Επειδή προέκυψε η ανάγκη για την εκπόνηση κάποιων μελετών για τις οποίες 

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. 02.25.7412.099 ΜΠΕ άδεια εκτέλεσης και άδεια χρήσης 

νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού Δ.Ε. Πολυγύρου (εννέα δίκτυα) 

εγγράφει πίστωση ποσού 7.374,09€ 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. 02.25.7412.105 ΜΠΕ άδεια εκτέλεσης και άδεια χρήσης 

νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού Δ.Ε. Ζερβοχωρίων (έξι δίκτυα) 

εγγράφει πίστωση ποσού 5.069,69€ 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. 02.25.7412.107 ΜΠΕ άδεια εκτέλεσης και άδεια χρήσης 

νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού Δ.Ε. Ανθεμούντα (τέσσερα 

δίκτυα) εγγράφει πίστωση ποσού 3.687,05€ την οποία μεταφέρει ισόποσα από το 

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

σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.25.7412.108 ΜΠΕ άδεια εκτέλεσης και άδεια 

χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού Δ.Ε. Ορμύλιας (πέντε 

δίκτυα) εγγράφει πίστωση ποσού 3.690,00€ την οποία μεταφέρει ισόποσα από το 

Αποθεματικό και ψηφίζει για να διατεθεί για τον παραπάνω σκοπό. 

 

Ξ. Επειδή η πίστωση που προβλέφθηκε τόσο στο σκέλος των εσόδων (αρχικώς 

προϋπολογισθέντα 5.547.745,30€ και εισπραχθέντα 5.678.525,24€) όσο και στο 

σκέλος των εξόδων (αρχικώς προϋπολογισθέντα 5.547.745,30€ και απαιτούμενα για 

πληρωμή 5.678.525,24€) για την είσπραξη και απόδοση των προνοιακών 

επιδομάτων για το οικ. Έτος 2016 δεν επαρκεί, θα πρέπει το Δ.Σ. με απόφασή του 

να τον τροποποιήσει ανάλογα 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 130.779,94€ την οποία μεταφέρει ισόποσα στο 

Αποθεματικό και ψηφίζει για να διατεθεί για τον παραπάνω σκοπό, β) στο σκέλος 

των εξόδων θα πρέπει να γίνουν οι παρακάτω αυξομειώσεις των Κ.Α. μέσω του 

αποθεματικού όπως φαίνονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα: 

 

Α/Α Κ.Α. Τίτλος Αύξηση 

Κ.Α. 

Μείωση 

Κ.Α. 

1 02.10.00.6741.001 Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες 

Βαριας Αναπηρίας. 

150.000,00 0,00 
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2 02.10.00.6741.002 Επιδόματα αιματολογικών 

νοσημάτων, αιματολυτική αναμία, 

αιμορροφυλία, AIDS 

0,00 3.775,67 

3 02.10.00.6741.005 Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς 

/ τετραπληγικούς / 

ακρωτηριασμένους. 

10.662,65 0,00 

4 02.10.00.6741.006 Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής 0,00 39.153,37 

5 02.10.00.6741.007 Επίδομα Ανασφάλιστων 

Παραπληγικών, Τετραπληγικών 

0,00 13.366,40 

6 02.10.00.6741.008 Επίδομα Παραπληγικών, 

Τετραπληγικών Δημοσίου 

15.000,00 0,00 

7 02.10.00.6741.009 Επίδομα Τυφλότητας 0,00 20.087,27 

8 02.10.00.6741.010 Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα 8.000,00 0,00 

9 02.10.00.6741.012 Επίδομα απροστάτευτων παιδιών 1.500,00 0,00 

10 02.10.00.6741.013 Επίδομα ομογενών - προσφύγων 22.000,00 0,00 

  

Σύνολο: 207.162,65 76382,71 

 

 

 

Το Αποθεματικό μετά τις παραπάνω αναμορφώσεις θα διαμορφωθεί ως εξής: 

Αποθεματικό μετά την 9
η
 αναμόρφωση: 0,00€ 

10η
 Αναμόρφωση : 15.616,12€ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ: 15.616,12€ το οποίο δεν υπερβαίνει το 5% των 

τακτικών εσόδων. 

 

 

Επί της απόφασης μειοψήφησαν οι έξι (6) παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι της 

μείζονος μειοψηφίας κ.κ. Αναστάσιος Κανταράς, Βασίλειος Λαφαζάνης, Τσινάς 

Αργύριος, Πάνο Ιωακείμ, Ζιούπου Άννα και Αθανάσιος Ματθαίου και η αρχηγός 

της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Αγγελική Χριστιανού. 

  

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 374/2016 
Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 14-11-2016 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ 
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