
 

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ  

της 19/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Στον Πολύγυρο, σήμερα την τριακοστή πρώτη (31η) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 

2014, ημέρα Παρασκευή 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. 19/23.10.2014 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 Τσινάς Αργύριος 

2 Ζαβράκογλου Άγγελος 16 Βασιλάκης  Αθανάσιος 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Κανταράς Αναστάσιος 

4 Βορδός Χρήστος 18 Παπούλιος Ιωάννης 

5 Ζούνη Στέλλα 19 Λαφαζάνης Βασίλειος 

6 Γκλάβας  Γεώργιος 20 Ματθαίου Αθανάσιος 

7 Ματέας Γεώργιος 21 Ξάκης Ιωάννης 

8 Κυριάκου Ιφιγένεια 22 Ζιούπου Άννα 

9 Λιόντας  Γεώργιος 23 Χριστιανού Αγγελική 

10 Κοντογιώργης Δημήτριος 24 Δημητριάδης Χρήστος 

11 Σιδέρης Νικόλαος 25 Πάνος Ιωακείμ 

12 Σαράντη Μαρία    

13 Λακρός Αλέξανδρος    

14 Φυλαχτός Χρήστος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1 Καραφουλίδης  Αναστάσιος  

2 Δέας Παύλος 

 

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 Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου κ. Νικήτας Κατσακιώρης,  ο Πρόεδρος της 

Δ.Κ. Γαλάτιστας κ. Εμμανουήλ Σειράς, ο Πρόεδρος της Δ.Κ Ορμύλιας κ. Σαραφίδης 

Αναστάσιος, η Πρόεδρος της Τ.Κ. Ταξιάρχη κ. Φωτεινή Μπόλματη ο Πρόεδρος της Τ.Κ. 

Βάβδου κ. Κλαμούρης Νικόλαος και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Παλαιοκάστρου κ. 

Γκαρανάτσιος Χρήστος. 

 

Αριθμός θέματος:18ο  12
η
 Τροποποίηση προϋπολογισμού και αναμορφώσεις 

Αριθμός Απόφασης :318  

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Σιμώνης, εισηγούμενος το 18ο θέμα 

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

τόνισε: «Θα πρέπει ο Δήμος  να προχωρήσει σε υποχρεωτική αναμόρφωση τόσο στο σκέλος  

των εσόδων όσο και των εξόδων στους ΚΑΕ του προϋπολογισμού που αφορούν την καταβολή  
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των προνοιακών επιδομάτων διότι, με την 42463/2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 

με Θέμα: «Επιχορήγηση Δήμων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2014 με ποσό 

116.780.077,86 € προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νομό δικαιούχους, για 

τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2014, επιχορηγηθήκαμε με παραπάνω ποσό από αυτό 

που αρχικά εγγράψαμε κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού. 

Επίσης θα αυξήσουμε τον ΚΑΕ των εσόδων που αφορά το Ειδικό τέλος λατομικών 

προϊόντων (άρθρο 15 Ν 2115/93, άρθρο 27 Ν 2130/90) επειδή θα προσχωρήσουμε σε 

βεβαίωση εσόδου. Όλα τα παραπάνω τα έχετε όλοι οι συνάδελφοι σε αναλυτική εισήγηση στα 

χέρια σας. 

Η αναμόρφωση θα είναι της εξής μορφής: 

Αυξάνει τον παρακάτω Κ.Α.Ε. εσόδου: 
α) 06.00.0621 με τίτλο “ Έσοδα για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων ", με ποσό 

360.757,85€, 

β) 06.00.0465 με τίτλο “ Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (άρθρο 15 Ν 2115/93, άρθρο 27 Ν 

2130/90) ", με ποσό 100.000,00€, 

 

Μειώνει τον Κ.Α.Ε. εξόδου 
α) 02.00.6741.003 με τίτλο “Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης - Σπαστικά” με ποσό 

14.079,40€, 

β) 02.00.6741.010 με τίτλο “Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα” με ποσό 26.497,16€, 

γ) 02.00.6741.012 με τίτλο “Επίδομα απροστάτευτων παιδιών ” με ποσό 8.930,21€, 

 

Αυξάνει τους παρακάτω Κ.Α.Ε. εξόδων 

 

α) 02.00.6741.001 με τίτλο “ Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας.” με ποσό 

132.345,45 € 

β) 02.00.6741.002 με τίτλο “Επιδόματα αιματολογικών νοσημάτων, αιματολυτική αναιμία, 

αιμορροφιλία, AIDS” με ποσό 82.463,27€ 

γ) 02.00.6741.004 με τίτλο “ Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης” με ποσό 60.977,33€ 

δ) 02.00.6741.005 με τίτλο “Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς / τετραπληγικούς / 

ακρωτηριασμένους” με ποσό 24.750,00€ 

ε) 02.00.6741.006 με τίτλο “ Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής” με ποσό 3.924,74€ 

ζ) 02.00.6741.007 με τίτλο “ Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών” με 

ποσό 7.217,67€ 

η) 02.00.6741.008 με τίτλο “Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου” με ποσό 

18.111,10 € 

θ) 02.00.6741.009 με τίτλο “ Επίδομα Τυφλότητας” με ποσό 87.834,50 € 

ι) 02.00.6741.013 με τίτλο “ Επίδομα ομογενών - προσφύγων” με ποσό 543,99 € 

Σας γνωρίζουμε ότι με την εν λόγω αναμόρφωση κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη 

λειτουργία του Δήμου προβλέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις 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, 48.808,34 (56.711,77 υπόλοιπο 

από 11
η
 αναμόρφωση – 7.903,43 με την παρούσα)». 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από το σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Το δημοτικό συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 161 του ΔΚΚ και του 8 

του ΒΔ 17/5-15/1959 και μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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Αυξάνει τον παρακάτω Κ.Α.Ε. εσόδου: 
α) 06.00.0621 με τίτλο “ Έσοδα για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων ", με ποσό 

360.757,85€, 

β) 06.00.0465 με τίτλο “ Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (άρθρο 15 Ν 2115/93, άρθρο 27 Ν 

2130/90) ", με ποσό 100.000,00€, 

 

 

Μειώνει τον Κ.Α.Ε. εξόδου 
α) 02.00.6741.003 με τίτλο “Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης - Σπαστικά” με ποσό 

14.079,40€, 

β) 02.00.6741.010 με τίτλο “Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα” με ποσό 26.497,16€, 

γ) 02.00.6741.012 με τίτλο “Επίδομα απροστάτευτων παιδιών ” με ποσό 8.930,21€, 

 

Αυξάνει τους παρακάτω Κ.Α.Ε. εξόδων 

α) 02.00.6741.001 με τίτλο “ Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας.” με ποσό 

132.345,45 € 

β) 02.00.6741.002 με τίτλο “Επιδόματα αιματολογικών νοσημάτων, αιματολυτική αναιμία, 

αιμορροφιλία, AIDS” με ποσό 82.463,27€ 

γ) 02.00.6741.004 με τίτλο “ Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης” με ποσό 60.977,33€ 

δ) 02.00.6741.005 με τίτλο “Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς / τετραπληγικούς / 

ακρωτηριασμένους” με ποσό 24.750,00€ 

ε) 02.00.6741.006 με τίτλο “ Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής” με ποσό 3.924,74€ 

ζ) 02.00.6741.007 με τίτλο “ Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών” με 

ποσό 7.217,67€ 

η) 02.00.6741.008 με τίτλο “Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου” με ποσό 

18.111,10 € 

θ) 02.00.6741.009 με τίτλο “ Επίδομα Τυφλότητας” με ποσό 87.834,50 € 

ι) 02.00.6741.013 με τίτλο “ Επίδομα ομογενών - προσφύγων” με ποσό 543,99 €  

 

                       Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 318/2014 

 

 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

           Τ Α  Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή  

              Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 19-11-2014 

Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ 
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