
 

 

 

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο  

 της 1/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  

 

  Στον Πολύγυρο, σήμερα δεκαεννέα (19) του μηνός Ιανουαρίου 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. 1/15.1.2015 

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 Πάνος Ιωακείμ 

2 Δέας Παύλος 16 Ματθαίου Αθανάσιος 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Παπούλιος Ιωάννης 

4 Βορδός Χρήστος 18 Λαφαζάνης Βασίλειος 

5 Ζούνη Στέλλα 19 Ξάκης Ιωάννης 

6 Γκλάβας  Γεώργιος 20 Ζιούπου Άννα 

7 Ματέας Γεώργιος 21 Χριστιανού Αγγελική 

8 Φυλαχτός Χρήστος 22 Ζαβράκογλου Άγγελος 

9 Λιόντας  Γεώργιος 23 Βασιλάκης  Αθανάσιος 

10 Κοντογιώργης Δημήτριος 24 Δημητριάδης Χρήστος 

11 Σιδέρης Νικόλαος 25 Τσινάς Αργύριος 

12 Σαράντη Μαρία 26 Κανταράς Αναστάσιος 

13 Λακρός Αλέξανδρος    

14 Καραφουλίδης  Αναστάσιος     

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1 Κυριάκου Ιφιγένεια 

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 Δ.Κ. 

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

Πρόεδρος της Τ.Κ. Ταξιάρχη κ. Μπόλματη Φωτεινή, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Αγίου Προδρόμου 

Γεωργακούδης Στυλιανός, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Βάβδου κ. Κλαμούρης Νικόλαος, και ο Πρόεδρος 

της Τ.Κ. Ολύνθου κ. Νικόλαος Αυγέρης. 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Γκλάβας Γεώργιος & Ζαβράκογλου Άγγελος προσήλθαν κατά την 

συζήτηση του 10
ου

 τακτικού θέματος. 

Ο αρχηγός της μείζονος μειοψηφίας κ. Κανταράς Αναστάσιος, αποχώρησε κατά την συζήτηση του 

3
ου

 τακτικού θέματος. 

 

Αριθμός θέματος : 5ο  2
η
 Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 και 

τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Πολυγύρου 

Αριθμός Απόφασης : 12  

 

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σιμώνης Ιωάννης, εισηγούμενος το 5ο τακτικό 

θέμα, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Βορδό, ο οποίος ανέφερε: «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. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 84/23.12.2014 απόφαση του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου 

εντάχθηκε ο Δήμος Πολυγύρου στα πλαίσια του χρηματοδοτικού προγράμματος «Αστική 

Αναζωογόνηση Πόλεων 2012-2015» και συγκεκριμένα για την Προμήθεια α. ενός μικρού 

απορριμματοφόρου χωρητικότητας 5 κ. μ. και β. ενός μεγάλου απορριμματοφόρου χωρητικότητας 16 
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κ.μ. (Χρηματοδότηση υπουργείου περιβάλλοντος ενέργειας και κλιματικής αλλαγής- Πράσινο Ταμείο) 

με το ποσό των 290.000€.  

Επειδή δεν έχει προβλεφθεί η συγκεκριμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 

2015, θα πρέπει το Δ.Σ. με απόφασή του να τον τροποποιήσει ανάλογα: 

Ως προς το σκέλος των εσόδων και στον Κ.Α. 06.00.1322.017 Χρηματοδότηση υπουργείου 

περιβάλλοντος ενέργειας και κλιματικής αλλαγής- Πράσινο Ταμείο για την προμήθεια α. ενός μικρού 

απορριμματοφόρου χωρητικότητας 5 κ. μ. και β. ενός μεγάλου απορριμματοφόρου χωρητικότητας 

16 κ. μ. εγγράφει πίστωση 290.000€, την οποία μεταφέρει μέσω του αποθεματικού στο σκέλος των 

εξόδων και στον Κ.Α. 02.20.7131.002 Προμήθεια α. ενός μικρού απορριμματοφόρου χωρητικότητας 5 

κ. μ. και β. ενός μεγάλου απορριμματοφόρου χωρητικότητας 16 κ .μ. (Χρηματοδότηση υπουργείου 

περιβάλλοντος ενέργειας και κλιματικής αλλαγής- Πράσινο Ταμείο) την οποία και ψηφίζει για να 

διατεθεί για τον παραπάνω σκοπό. 

Β. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 77256/24.12.2014 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας (ΑΔΑ: ΒΣ9ΧΦ-5ΩΘ) εντάχθηκε ο Δήμος Πολυγύρου στο Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων ΣΑΕ 571 για το έργο «Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων-αναβάθμιση αστικού 

οδικού δικτύου και περιβάλλοντος- σήμανση για την οδική ασφάλεια και συναφείς παρεμβάσεις που 

θα απαιτηθούν-βελτίωση βασικών υποδομών στο Δήμο Πολυγύρου» κωδικός έργου 2014ΣΕ57100015 

και εγκρίθηκε χρηματοδότηση ποσού 9.750.000,00€. 

Επειδή δεν έχει προβλεφθεί η συγκεκριμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 

2015, θα πρέπει το Δ.Σ. με απόφασή του να τον τροποποιήσει ανάλογα: 

Ως προς το σκέλος των εσόδων και στον Κ.Α. 06.00.1319.026 Χρηματοδότηση του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για το έργο «Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων-

αναβάθμιση αστικού οδικού δικτύου και περιβάλλοντος- σήμανση για την οδική ασφάλεια και συναφείς 

παρεμβάσεις που θα απαιτηθούν-βελτίωση βασικών υποδομών στο Δήμο Πολυγύρου» εγγράφει 

πίστωση 9.750.000,00€, την οποία μεταφέρει μέσω του αποθεματικού στο σκέλος των εξόδων και στον 

Κ.Α. 02.30.7323.002 «Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων-αναβάθμιση αστικού οδικού δικτύου 

και περιβάλλοντος- σήμανση για την οδική ασφάλεια και συναφείς παρεμβάσεις που θα απαιτηθούν-

βελτίωση βασικών υποδομών στο Δήμο Πολυγύρου» την οποία και ψηφίζει για να διατεθεί για τον 

παραπάνω σκοπό. 

Γ. Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΑΔΑ: 

ΩΛΕΠΩ-Ν1Υ) εντάχθηκε ο Δήμος Πολυγύρου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στη ΣΑΕ016 

για το έργο «Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Γαλάτιστας Δήμου Πολυγύρου» κωδικός έργου 

2014ΣΕ01600050 και εγκρίθηκε χρηματοδότηση ποσού 4.500.000,00€. 

Επειδή δεν έχει προβλεφθεί η συγκεκριμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 

2015, θα πρέπει το Δ.Σ. με απόφασή του να τον τροποποιήσει ανάλογα: 

Ως προς το σκέλος των εσόδων και στον Κ.Α. 06.00.1322.018 Χρηματοδότηση του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για το έργο «Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου 

Γαλάτιστας Δήμου Πολυγύρου» κωδικός έργου 2014ΣΕ01600050  εγγράφει πίστωση 4.500.000,00€, 

την οποία μεταφέρει μέσω του αποθεματικού στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.15.7321.001 

«Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Γαλάτιστας Δήμου Πολυγύρου» κωδικός έργου 2014ΣΕ01600050 

την οποία και ψηφίζει για να διατεθεί για τον παραπάνω σκοπό. 

Δ. Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής (ΑΔΑ: Β4ΛΗ0-ΔΚΧ) εντάχθηκε ο Δήμος Πολυγύρου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 

στη ΣΑΕ0758 για το έργο «Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων 

Πολυγύρου-Καλυβών Δήμου Πολυγύρου» με κωδικό MIS349419 στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα 

«Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη» κωδικός έργου 2012ΣΕ07580255 και εγκρίθηκε χρηματοδότηση 

ποσού 21.876.766,64€. 

Επειδή δεν έχει προβλεφθεί η συγκεκριμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 

2015, θα πρέπει το Δ.Σ. με απόφασή του να τον τροποποιήσει ανάλογα: 

Ως προς το σκέλος των εσόδων και στον Κ.Α. 06.00.1322.019 Χρηματοδότηση του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για το έργο «Έργα συλλογής, 

μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Πολυγύρου-Καλυβών Δήμου Πολυγύρου» κωδικός 

έργου 2012ΣΕ07580255  εγγράφει πίστωση 21.876.766,64€, την οποία μεταφέρει μέσω του 

αποθεματικού στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.25.7326.016 «Έργα συλλογής, μεταφοράς,  

επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Πολυγύρου-Καλυβών Δήμου Πολυγύρου» κωδικός έργου 

2012ΣΕ07580255 την οποία και ψηφίζει για να διατεθεί για τον παραπάνω σκοπό.  

ΑΔΑ: 6ΖΥΗΩΞΜ-2ΟΩ



 

 

 

Ε. O Δήμος Πολυγύρου εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στη ΣΑΕ0571 για 

το έργο «Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών του Δήμου Πολυγύρου (χρηματοδότηση ΠΔΕ)» και 

εγκρίθηκε χρηματοδότηση ποσού 5.000.000,00€. 

Επειδή δεν έχει προβλεφθεί η συγκεκριμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 

2015, θα πρέπει το Δ.Σ. με απόφασή του να τον τροποποιήσει ανάλογα: 

Ως προς το σκέλος των εσόδων και στον Κ.Α. 06.00.1319.025 Χρηματοδότηση για το έργο 

«Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών του Δήμου Πολυγύρου (χρηματοδότηση ΠΔΕ)» εγγράφει 

πίστωση 5.000.000,00€, την οποία μεταφέρει μέσω του αποθεματικού στο σκέλος των εξόδων και στον 

Κ.Α. 02.30.7323.009 «Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών του Δήμου Πολυγύρου (χρηματοδότηση 

ΠΔΕ)» την οποία και ψηφίζει για να διατεθεί για τον παραπάνω σκοπό.   

ΣΤ. Επειδή το τελευταίο δίμηνο του έτους 2014 έγιναν διάφορες αναμορφώσεις προϋπολογισμού 

για να καλυφθούν δαπάνες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του έτους 2014 και 

λόγω του ότι ο προϋπολογισμός του έτους 2015 καταρτίσθηκε με τα δεδομένα του Οκτωβρίου 2014, 

δεν συμπεριλήφθηκαν στον προϋπολογισμό του οικ. Έτους 2015, θα πρέπει να γίνει εκ νέου 

αναμόρφωση του προϋπολογισμό όπως παρακάτω: 

1. Στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α.02.15.6662.001  Φωτισμός περιβάλλοντος χώρου 

δημοτικού  θεάτρου εγγράφει πίστωση 14.932,20€ την οποία μεταφέρει ισόποσα από το 

αποθεματικό. 

2. Στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.20.6261.002  Εργασία συντήρησης σφαγείων 

εγγράφει πίστωση 24.600,00€ την οποία μεταφέρει ισόποσα από το αποθεματικό. 

3. Στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α.  02.25.6262.002  Εργασίες καθαρισμού ρεμάτων 

εγγράφει πίστωση 24.600,00€ την οποία μεταφέρει ισόποσα από το αποθεματικό. 

4. Στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α.  02.25.7323.002  Έργα υποδομής κεντρικής οδού Τ.Κ. 

Γεροπλατάνου εγγράφει πίστωση 73.800,00€ την οποία μεταφέρει ισόποσα από το αποθεματικό. 

5. Στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.25.7323.003  Έργα υποδομής κεντρικών οδών 

Δ.Κ. Γαλάτιστας εγγράφει πίστωση 169.740,00€ την οποία μεταφέρει ισόποσα από το αποθεματικό. 

6.  Στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.30.7323.005  Κατεδάφιση τμήματος πρώην οικίας 

Σιώζου στον Πολύγυρο εγγράφει πίστωση 6.277,54€ την οποία μεταφέρει ισόποσα από το 

αποθεματικό. 

7. Στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.30.7323.006 Ολοκλήρωση τοιχίου αντιστήριξης 

επί της οδού Γ. Σεφέρη Δ.Κ. Πολυγύρου εγγράφει πίστωση 20.188,61€ την οποία μεταφέρει ισόποσα 

από το αποθεματικό. 

8. Στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.30.7323.007  Ανακατασκευή πεζοδρομίων στο 

πάρκο  πεύκα  Δ.Κ. Ορμύλιας εγγράφει πίστωση 18.999,96€ την οποία μεταφέρει ισόποσα από το 

αποθεματικό. 

9. Στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.30.7323.008  Ασφαλτόστρωση τμήματος οδού 

Σεφέρη εγγράφει πίστωση 50.000,00 την οποία μεταφέρει ισόποσα από το αποθεματικό. 

10. Στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.30.7336.023 Εκχιονισμός καθαρισμός δρόμων 

από χιόνια εγγράφει πίστωση 24.600,00€ την οποία μεταφέρει ισόποσα από το αποθεματικό. 

11. Στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.30.7336.046 Διευθέτηση χειμάρρου περιμετρικά 

του οικισμού Αγίας Αναστασίας εγγράφει πίστωση 9.997,59€ την οποία μεταφέρει ισόποσα από το 

αποθεματικό. 

12. Στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.00.6737.001  Χρηματοδότηση ΚΕ.ΔΗ.ΠΟ 

εγγράφει πίστωση 100.000€ την οποία μεταφέρει ισόποσα από το αποθεματικό. 

 

Ζ.α. Στο σκέλος των εσόδων και στον Κ.Α. 06.00.5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από 

τακτικά έσοδα προβλέφθηκε πίστωση 553.645,07 ενώ την 31/12/2014 διαμορφώθηκε στο ποσό των 

851.706,69€. Θα πρέπει το Δ.Σ. με απόφασή του να αυξήσει την πίστωση με το ποσό των 298.061,62€ 

την οποία μεταφέρει ισόποσα στο αποθεματικό.   

   β. Στο σκέλος των εσόδων και στον Κ.Α. 06.00.5121.001 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από 

έκτακτα έσοδα (Ανειδίκευτα) προβλέφθηκε πίστωση 10.000,00 ενώ την 31/12/2014 διαμορφώθηκε στο 

ποσό των 88.350,51€. Θα πρέπει το Δ.Σ. με απόφασή του να αυξήσει την πίστωση με το ποσό των 

78.350,51€ την οποία μεταφέρει ισόποσα στο αποθεματικό.   

   γ. Στο σκέλος των εσόδων και στον Κ.Α. 06.00.5121.002 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από 

έκτακτα έσοδα (Ειδικευμένα) προβλέφθηκε πίστωση 600.000,00 ενώ την 31/12/2014 διαμορφώθηκε 

στο ποσό των 715.969,84€. Θα πρέπει το Δ.Σ. με απόφασή του να αυξήσει την πίστωση με το ποσό των 

115.969,84€ την οποία μεταφέρει ισόποσα στο αποθεματικό.   
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Επίσης στους κωδικούς που αφορούν οφειλές από παρελθόντα οικ. έτη δεν έγινε σωστή πρόβλεψη, 

γι’ αυτό θα πρέπει επίσης να αναμορφωθεί ανάλογα ο Προϋπολογισμός ως παρακάτω: 

1.Στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού εγγράφει πίστωση 

ποσού 10.000,00 την οποία μεταφέρει ισόποσα από το αποθεματικό. 

2.Στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων εγγράφει 

πίστωση ποσού 2.000,00 την οποία μεταφέρει ισόποσα από το αποθεματικό. 

3.Στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων αυξάνει την 

πίστωση με το ποσό των 80.000,00€ την οποία μεταφέρει ισόποσα από το αποθεματικό. 

4.Στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 8122 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΈΡΓΑ) αυξάνει 

την πίστωση με το ποσό των 180.000,00€ την οποία μεταφέρει ισόποσα από το αποθεματικό. 

5.Στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων μειώνει 

την πίστωση με το ποσό των  272.000,00€ την οποία την μεταφέρει ισόποσα στο αποθεματικό. 

 

Από τα παραπάνω θα προκληθεί δαπάνη 537.735,90€ τα οποία θα διατεθούν κατά το ποσό των 

492.381,97€ από την αύξηση του χρηματικού υπολοίπου και κατά το ποσό των 45.353,93€ από το 

αποθεματικό, το οποίο μετά τις παραπάνω αναμορφώσεις θα διαμορφωθεί ως εξής: 

Αποθεματικό 1/1/2015:         163.921,67€ 

1
η
 Αναμόρφωση         :           -25.000,00€ 

2
η
 Αναμόρφωση         :           -45.353,93€ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ:  93.567,74€ το οποίο δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών 

εσόδων. 

Καλώ το Σώμα για την τροποποίηση και του Τεχνικού Προγράμματος και του προϋπολογισμού του 

Δήμου Πολυγύρου, οικονομικού έτους 2015». 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Οικονομικής 

Υπηρεσίας, & μετά από διαλογική συζήτηση,  

                           Αποφασίζει Ομόφωνα 

 

Την 2
η
 αναμόρφωση του Προϋπολογισμού και την τροποποίηση του Τεχνικού 

Προγράμματος του Δήμου Πολυγύρου οικονομικού έτους 2015 όπως παρακάτω : 

 Ως προς το σκέλος των εσόδων και στον Κ.Α. 06.00.1322.017 Χρηματοδότηση υπουργείου 

περιβάλλοντος ενέργειας και κλιματικής αλλαγής- Πράσινο Ταμείο για την προμήθεια α. ενός 

μικρού απορριμματοφόρου χωρητικότητας 5 κ. μ. και β. ενός μεγάλου απορριμματοφόρου 

χωρητικότητας 16 κ. μ. εγγράφει πίστωση 290.000€, την οποία μεταφέρει μέσω του 

αποθεματικού στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.20.7131.002 Προμήθεια α. ενός μικρού 

απορριμματοφόρου χωρητικότητας 5 κ. μ. και β. ενός μεγάλου απορριμματοφόρου 

χωρητικότητας 16 κ .μ. (Χρηματοδότηση υπουργείου περιβάλλοντος ενέργειας και κλιματικής 

αλλαγής- Πράσινο Ταμείο) την οποία και ψηφίζει για να διατεθεί για τον παραπάνω σκοπό. 

 Ως προς το σκέλος των εσόδων και στον Κ.Α. 06.00.1319.026 Χρηματοδότηση του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για το έργο «Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων-

αναβάθμιση αστικού οδικού δικτύου και περιβάλλοντος- σήμανση για την οδική ασφάλεια και 

συναφείς παρεμβάσεις που θα απαιτηθούν-βελτίωση βασικών υποδομών στο Δήμο Πολυγύρου» 

εγγράφει πίστωση 9.750.000,00€, την οποία μεταφέρει μέσω του αποθεματικού στο σκέλος των 

εξόδων και στον Κ.Α. 02.30.7323.002 «Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων-αναβάθμιση 

αστικού οδικού δικτύου και περιβάλλοντος- σήμανση για την οδική ασφάλεια και συναφείς 

παρεμβάσεις που θα απαιτηθούν-βελτίωση βασικών υποδομών στο Δήμο Πολυγύρου» την οποία 

και ψηφίζει για να διατεθεί για τον παραπάνω σκοπό. 

 Ως προς το σκέλος των εσόδων και στον Κ.Α. 06.00.1322.018 Χρηματοδότηση του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για το έργο «Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Γαλάτιστας 

Δήμου Πολυγύρου» κωδικός έργου 2014ΣΕ01600050  εγγράφει πίστωση 4.500.000,00€, την οποία 

μεταφέρει μέσω του αποθεματικού στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.15.7321.001 

«Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Γαλάτιστας Δήμου Πολυγύρου» κωδικός έργου 

2014ΣΕ01600050 την οποία και ψηφίζει για να διατεθεί για τον παραπάνω σκοπό. 
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 Ως προς το σκέλος των εσόδων και στον Κ.Α. 06.00.1322.019 Χρηματοδότηση του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για το έργο «Έργα συλλογής, μεταφοράς, 

επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Πολυγύρου-Καλυβών Δήμου Πολυγύρου» κωδικός έργου 

2012ΣΕ07580255  εγγράφει πίστωση 21.876.766,64€, την οποία μεταφέρει μέσω του 

αποθεματικού στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.25.7326.016 «Έργα συλλογής, μεταφοράς, 

επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Πολυγύρου-Καλυβών Δήμου Πολυγύρου» κωδικός έργου 

2012ΣΕ07580255 την οποία και ψηφίζει για να διατεθεί για τον παραπάνω σκοπό.  

 Ως προς το σκέλος των εσόδων και στον Κ.Α. 06.00.1319.025 Χρηματοδότηση για το έργο 

«Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών του Δήμου Πολυγύρου (χρηματοδότηση ΠΔΕ)» 
εγγράφει πίστωση 5.000.000,00€, την οποία μεταφέρει μέσω του αποθεματικού στο σκέλος των 

εξόδων και στον Κ.Α. 02.30.7323.009 «Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών του Δήμου 

Πολυγύρου (χρηματοδότηση ΠΔΕ)» την οποία και ψηφίζει για να διατεθεί για τον παραπάνω 

σκοπό.   

 1. Στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α.02.15.6662.001  «Φωτισμός περιβάλλοντος χώρου 

δημοτικού  θεάτρου» εγγράφει πίστωση 14.932,20€ την οποία μεταφέρει ισόποσα από το 

αποθεματικό. 

 2. Στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.20.6261.002 «Εργασία συντήρησης 

σφαγείων» εγγράφει πίστωση 24.600,00€ την οποία μεταφέρει ισόποσα από το 

αποθεματικό. 

 3. Στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α.  02.25.6262.002  «Εργασίες καθαρισμού ρεμάτων» 

εγγράφει πίστωση 24.600,00€ την οποία μεταφέρει ισόποσα από το αποθεματικό. 

 4. Στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α.  02.25.7323.002  «Έργα υποδομής κεντρικής οδού 

Τ.Κ. Γεροπλατάνου» εγγράφει πίστωση 73.800,00€ την οποία μεταφέρει ισόποσα από το 

αποθεματικό. 

 5. Στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.25.7323.003  «Έργα υποδομής κεντρικών οδών 

Δ.Κ. Γαλάτιστας» εγγράφει πίστωση 169.740,00€ την οποία μεταφέρει ισόποσα από το 

αποθεματικό. 

 6.  Στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.30.7323.005  «Κατεδάφιση τμήματος πρώην 

οικίας Σιώζου στον Πολύγυρο»  εγγράφει πίστωση 6.277,54€ την οποία μεταφέρει ισόποσα 

από το αποθεματικό. 

 7. Στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.30.7323.006  «Ολοκλήρωση τοιχίου αντιστήριξης 

επί της οδού Γ. Σεφέρη Δ.Κ. Πολυγύρου»  εγγράφει πίστωση 20.188,61€ την οποία μεταφέρει 

ισόποσα από το αποθεματικό. 

 8. Στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.30.7323.007  «Ανακατασκευή πεζοδρομίων στο 

πάρκο  πεύκα  Δ.Κ. Ορμύλιας»  εγγράφει πίστωση 18.999,96€ την οποία μεταφέρει ισόποσα 

από το αποθεματικό. 

 9. Στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.30.7323.008  «Ασφαλτόστρωση τμήματος οδού 

Σεφέρη» εγγράφει πίστωση 50.000,00 την οποία μεταφέρει ισόποσα από το αποθεματικό. 

 10. Στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.30.7336.023  «Εκχιονισμός καθαρισμός δρόμων 

από χιόνια»  εγγράφει πίστωση 24.600,00€ την οποία μεταφέρει ισόποσα από το αποθεματικό. 

 11. Στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.30.7336.046  «Διευθέτηση χειμάρρου 

περιμετρικά  του οικισμού Αγίας Αναστασίας» εγγράφει πίστωση 9.997,59€ την 

οποία μεταφέρει ισόποσα από το αποθεματικό. 

 12. Στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.00.6737.001  «Χρηματοδότηση ΚΕ.ΔΗ.ΠΟ.» 

εγγράφει πίστωση 100.000€ την οποία μεταφέρει ισόποσα από το αποθεματικό. 

 Στο σκέλος των εσόδων και στον Κ.Α. 06.00.5111 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από 

τακτικά έσοδα» αυξάνει την πίστωση με το ποσό των 298.061,62€ την οποία μεταφέρει 

ισόποσα στο αποθεματικό.  

 Στο σκέλος των εσόδων και στον Κ.Α. 06.00.5121.001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από 

έκτακτα έσοδα (Ανειδίκευτα)» αυξάνει την πίστωση με το ποσό των 78.350,51€ την οποία 

μεταφέρει ισόποσα στο αποθεματικό.   

 Στο σκέλος των εσόδων και στον Κ.Α. 06.00.5121.002 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από 

έκτακτα έσοδα (Ειδικευμένα)» αυξάνει την πίστωση με το ποσό των 115.969,84€ την οποία 

μεταφέρει ισόποσα στο αποθεματικό.   
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 Στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 8111 «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» 

εγγράφει πίστωση ποσού 10.000,00 την οποία μεταφέρει ισόποσα από το 

αποθεματικό. 

 Στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 8112 «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» 

εγγράφει πίστωση ποσού 2.000,00 την οποία μεταφέρει ισόποσα από το αποθεματικό. 

 Στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 8116 «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» 

αυξάνει την πίστωση με το ποσό των 80.000,00€ την οποία μεταφέρει ισόποσα από το 

αποθεματικό. 

 Στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 8122 «Πληρωμές επενδυτικών δαπανών 

(ΈΡΓΑ)» αυξάνει την πίστωση με το ποσό των 180.000,00€ την οποία μεταφέρει 

ισόποσα από το αποθεματικό. 

 Στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 8113 «Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές 

τρίτων» μειώνει την πίστωση με το ποσό των  272.000,00€ την οποία την μεταφέρει 

ισόποσα στο αποθεματικό. 

 Από τα παραπάνω θα προκληθεί δαπάνη 537.735,90€ τα οποία θα διατεθούν κατά το 

ποσό των 492.381,97€ από την αύξηση του χρηματικού υπολοίπου και κατά το ποσό 

των 45.353,93€ από το αποθεματικό, το οποίο μετά τις παραπάνω αναμορφώσεις θα 

διαμορφωθεί ως εξής: 

 

 Αποθεματικό 1/1/2015:         163.921,67€ 

 1
η
 Αναμόρφωση         :           -25.000,00€ 

 2
η
 Αναμόρφωση         :           -45.353,93€ 

 

 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ:  93.567,74€ το οποίο δεν υπερβαίνει το 5% των 

τακτικών εσόδων. 

 

 

    Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 12/2015 

 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 2 -3-2015 

Μ.Ε.  ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ 
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