
 

                                                                                                                                     

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

της 22ης/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

  Στον Πολύγυρο, σήμερα τριακοστή (30) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2016, ημέρα 

Τετάρτη και ώρα 12:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ 

δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από 

την με αριθ. 22/28.12.2016 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 Λιόντας  Γεώργιος 

2 Βορδός Χρήστος 16 Κανταράς Αναστάσιος 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Πάνο Ιωακείμ 

4 Λακρός Αλέξανδρος 18 Ματθαίου Αθανάσιος 

5 Κοντογιώργης  Δημήτριος 19 Παπούλιος Ιωάννης 

6 Ματέας Γεώργιος 20 Τσινάς Αργύριος 

7 Σαράντη Μαρία 21 Λαφαζάνης Βασίλειος 

8 Σιδέρης Νικόλαος 22 Ξάκης Ιωάννης 

9 Γκλάβας  Γεώργιος 23 Ζιούπου Άννα 

10 Κυριάκου  Ιφιγένεια 24 Χριστιανού Αγγελική 

11 Φυλαχτός Χρήστος 25   

12 Βασιλάκης  Αθανάσιος 26   

13 Καραφουλίδης Αναστάσιος 27   

14 Ζούνη Στέλλα    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1 Δέας Παύλος 

2 Δημητριάδης Χρήστος  

3 Ζαβράκογλου Άγγελος 
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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. Ολύνθου κ. Νικόλαος Αυγέρης, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Γαλάτιστας κ. Εμμανουήλ 

Σειράς, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Κρήμνης κ. Αθανάσιος Παπαρνάκης, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. 

Παλαιοκάστρου κ. Χρήστος Γκαρανάτσιος και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Μαραθούσας κ. 

Αλέκος Βογιατζής 

Αριθμός θέματος : 3
ο
 Λήψη απόφασης για την 14η Αναμόρφωση προϋπολογισμού 

του Δήμου Πολυγύρου οικ. Έτους 2016 

Αριθμός Απόφασης : 505  

  

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σιμώνης Ιωάννης, εκφώνησε το 3
ο
 θέμα της 

ημερήσιας διάταξης και έδωσε τον λόγο στον εισηγητή 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.  
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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 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι ΖΕ Ι       Κ Α Τ  Α     Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α 
 

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 τα ποσά που προβλέφθηκαν στον προϋπολογισμό του Δήμου του τρέχοντος έτους 

για την είσπραξη και απόδοση κάποιων κρατήσεων δεν επαρκούν, θα πρέπει το Δ.Σ. με 

απόφασή του να τροποποιήσει τις πιστώσεις αυτές όπως παρακάτω: α)στο σκέλος των εσόδων 

και στον Κ.Α. 06.00.4131.022 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ 1% αυξάνει την πίστωση 

με το ποσό των 4.000,00€ την οποία μεταφέρει ισόποσα μέσω του Αποθεματικού στο σκέλος 

των εξόδων και στον Κ.Α. 02.00.8231.022 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ 1%, την οποία 

και ψηφίζει για να διατεθεί για τον παραπάνω σκοπό, β) στο σκέλος των εσόδων και στον Κ.Α. 

06.00.4131.001 ΙΚΑ αυξάνει την πίστωση με το ποσό των 80.000,00€ την οποία μεταφέρει 

ισόποσα μέσω του Αποθεματικού στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.00.8231.001 ΙΚΑ, 

την οποία και ψηφίζει για να διατεθεί για τον παραπάνω σκοπό, γ) στο σκέλος των εσόδων και 

στον Κ.Α. 06.00.4131.034 ΤΣΑΥ ΣΤΕΓΗ ΥΓ. 82634 αυξάνει την πίστωση με το ποσό των 

1.000,00€ την οποία μεταφέρει ισόποσα μέσω του Αποθεματικού στο σκέλος των εξόδων και 

στον Κ.Α. 02.00.8231.034 ΤΣΑΥ ΣΤΕΓΗ ΥΓ. 82634, την οποία και ψηφίζει για να διατεθεί 

για τον παραπάνω σκοπό, δ) στο σκέλος των εσόδων και στον Κ.Α. 06.00.4131.033 ΤΣΑΥ 

ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝ. 82634 αυξάνει την πίστωση με το ποσό των 1.000,00€ την οποία μεταφέρει 

ισόποσα μέσω του Αποθεματικού στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.00.8231.033 

ΤΣΑΥ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝ. 82634 , την οποία και ψηφίζει για να διατεθεί για τον παραπάνω 

σκοπό, ε) στο σκέλος των εσόδων και στον Κ.Α. 06.00.4131.035 ΤΣΑΥ ΣΥΝΤ. ΑΣΦ. 82634 

αυξάνει την πίστωση με το ποσό των 1.000,00€ την οποία μεταφέρει ισόποσα μέσω του 

Αποθεματικού στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.00.8231.035 ΤΣΑΥ ΣΥΝΤ. ΑΣΦ. 

82634, την οποία και ψηφίζει για να διατεθεί για τον παραπάνω σκοπό, στ) στο σκέλος των 

εσόδων και στον Κ.Α. 06.00.4131.029 ΤΣΠΕΑΘ αυξάνει την πίστωση με το ποσό των 

1.000,00€ την οποία μεταφέρει ισόποσα μέσω του Αποθεματικού στο σκέλος των εξόδων και 

στον Κ.Α. 02.00.8231.029 ΤΣΠΕΑΘ, την οποία και ψηφίζει για να διατεθεί για τον παραπάνω 

σκοπό, ζ) στο σκέλος των εσόδων και στον Κ.Α. 06.00.4131.030 ΤΣΠΕΑΘ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 

αυξάνει την πίστωση με το ποσό των 1.000,00€ την οποία μεταφέρει ισόποσα μέσω του 

Αποθεματικού στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.00.8231.030 ΤΣΠΕΑΘ ΑΝΕΡΓΙΑΣ, 

την οποία και ψηφίζει για να διατεθεί για τον παραπάνω σκοπό, η) στο σκέλος των εσόδων και 

στον Κ.Α. 06.00.4121.000 ΦΜΥ αυξάνει την πίστωση με το ποσό των 14.000,00€ την οποία 

μεταφέρει ισόποσα μέσω του Αποθεματικού στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 

02.00.8221.000 ΦΜΥ, την οποία και ψηφίζει για να διατεθεί για τον παραπάνω σκοπό, θ) στο 

σκέλος των εσόδων και στον Κ.Α. 06.00.4122.002 ΧΑΡΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ αυξάνει την πίστωση με 

το ποσό των 1.000,00€ την οποία μεταφέρει ισόποσα μέσω του Αποθεματικού στο σκέλος των 

εξόδων και στον Κ.Α. 02.00.8222.001 ΧΑΡΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ, την οποία και ψηφίζει για να 

διατεθεί για τον παραπάνω σκοπό.  
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Β. Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 

τρέχοντος έτους, τα εισπραχθέντα έσοδα της ομάδας εσόδων I σε πολλούς κωδικούς 

υπερβαίνουν τα ποσά που είχαν αρχικά προϋπολογισθεί και σε κάποιους άλλους είναι 

μικρότερα. Για το λόγο αυτό θα πρέπει το Δ.Σ. με απόφασή του να τροποποιήσει ανάλογα τον 

προϋπολογισμό διαμορφώνοντάς τον έτσι ώστε τα εισπραχθέντα έσοδα να είναι ίσα με τα 

προϋπολογισθέντα. Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται οι κωδικοί της ομάδας εσόδων I όπως 

έχουν διαμορφωθεί μέχρι τώρα και πώς διαμορφώνονται με την παρούσα αναμόρφωση: 

 

 

Λογαριασμός Περιγραφή Διαμορφωμένος Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Ποσό 

Αναμόρφωσης  

Μείωση Κ.Α. 

Ποσό 

Αναμόρφωσης  

Αύξηση Κ.Α. 

06.00.0111 Μισθώματα από 

αστικά ακίνητα (άρθρο 

192 ΚΔΚ) 

50.356,56 68.812,72 49.471,93 

-884,63 

 
06.00.0113 Μισθώματα 

καλλιεργήσιμης γης 

(άρθρο 195 ΚΔΚ) 

19.232,91 30.259,68 18.902,61 

-330,30 

 
06.00.0117 Μισθώματα δασών και 

δασικών εκτάσεων 

(άρθρο 197 ΚΔΚ, 

άρθρο 39 Ν 998/79) 

0,00 8.906,91 8.906,91 

 

8.906,91 

06.00.0122 Τέλη και δικαιώματα 

από 

εμποροπανηγύρεις, 

παζάρια και λαϊκές 

αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 

24/9-20/10/1958) 

25.465,02 34.816,00 34.816,00 

 

9.350,98 

06.00.0125 Δικαίωμα βοσκής 

(άρθρο 5 ΒΔ 24/9-

20/10/1958, άρθρο 16 

Ν 2130/93) 

16.324,82 8.642,15 1.428,50 

-14.896,32 

 
06.00.0129.001 Από την χρήση 

δημοτικού θεάτρου 
0,00 1.050,00 1.050,00 

 

1.050,00 

06.00.0129.002 Έσοδα από 

τοποθέτηση κεραίων 

για τις εταιρίες 

Vodafone & Wind. 

4.774,05 14.021,70 14.021,70 

 

9.247,65 

06.00.0211 Τόκοι χρηματικών 

καταθέσεων σε 

τράπεζες 

10.250,60 11.031,45 11.031,45 

 

780,85 

06.00.0311 Τέλος καθαριότητας 

και φωτισμού (άρθρο 

25 Ν 1828/89) 

2.283.960,17 3.466.376,73 3.463.764,88 

 

1.179.804,71 
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06.00.0321 Δικαιώματα σύνδεσης 

και επανασύνδεσης με 

το δίκτυο 

25.030,00 12.730,00 12.730,00 

-12.300,00 

 
06.00.0322 Τέλος ύδρευσης 426.340,18 1.014.480,43 596.882,25 

 

170.542,07 

06.00.0323 Έσοδα από γενόμενες 

δαπάνες για 

λογαριασμό των 

υδροληπτών 

2.900,00 1.620,00 1.170,00 

-1.730,00 

 
06.00.0324 Λοιπά έσοδα της 

υπηρεσίας υδρεύσεως 
18.866,80 13.230,00 13.160,00 

-5.706,80 

 
06.00.0331 Δικαιώματα χρήσεως 

αρδευτικού δικτύου 
12.000,00 58.313,30 11.423,90 

-576,10 

 
06.00.0332 Λοιπά έσοδα 

υπηρεσίας αρδεύσεως 
0,00 191,40 191,40 

 

191,40 

06.00.0341 Δικαιώματα σύνδεσης 

με το αποχετευτικό 

δίκτυο 

14.190,00 270,00 270,00 

-13.920,00 

 
06.00.0342 Τέλη χρήσεως 

υπονόμων 
22.000,00 47.938,77 30.808,74 

 

8.808,74 

06.00.0411 Δικαιώματα σύστασης 

οικογενειακού τάφου 
0,00 25,93 25,93 

 

25,93 

06.00.0412 Δικαίωμα ενταφιασμού 18.990,00 42.445,00 36.769,11 

 

17.779,11 

06.00.0413 Δικαίωμα ανανέωσης 

(παράτασης χρόνου 

ταφής) 

1.045,00 150,00 150,00 

-895,00 

 
06.00.0441 Τέλος ακίνητης 

περιουσίας (άρθρο 24 

Ν 2130/93) 

311.888,36 206.425,82 

 

204.986,60  

 

106901,76 

 
06.00.0451 Τέλος διαμονής 

παρεπιδημούντων 

(άρθρο 6 Ν 1080/80, 

άρθρο 27 παρ. 10 Ν 

2130/93) 

22.353,17 172.987,54 172.987,54 

 

150.634,37 

06.00.0452 Τέλος επί των 

ακαθαρίστων εσόδων 

των κέντρων 

διασκέδασης, 

εστιατορίων και 

συναφών 

καταστημάτων (άρθρο 

20 Ν 1080/80) 

21.257,10 18.237,62 17.848,59 

-3.408,51 
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06.00.0461 Τέλος χρήσης 

κοινόχρηστων χώρων 

(άρθρο 3 Ν 1080/80) 

44.987,00 71.478,07 69.018,07 

 

24.031,07 

06.00.0462 Τέλος διαφήμισης 

(άρθρο 5 Ν 1900/90) 
1.594,27 0,00 0,00 

-1.594,27 

 
06.00.0463 Δικαίωμα εμπορίας 

ποσίμων υδάτων 

(άρθρο 2 Ν 1080/80, 

άρθρο 26 Ν 1828/89, 

άρθρο 57 Ν 2218/94) 

0,00 4.766,47 4.766,47 

 

4.766,47 

06.00.0468 Τέλος αδειών 

οικοδομών (άρθρο 23 

ΒΔ 24/9-20/10/1958) 

10.105,09 1.201,87 1.201,87 

-8.903,22 

 
06.00.0471.001 Έσοδα από τέλη 

αγροτικής οδοποιίας 
0,00 151.200,00 124.070,79 

 

124.070,79 

06.00.0471.004 Δυνητικά τέλη 

εμπορίου 
1.880,00 4.200,00 4.200,00 

 

2.320,00 

06.00.0471.006 Ανταποδοτικό τέλος 

για τη διαχείριση 

αδέσποτων και 

δεσποζόμενων ζώων 

0,00 249,00 249,00 

 

249,00 

06.00.0511 Φόρος 

ηλεκτροδοτούμενων 

χώρων (άρθρο 10 Ν 

1080/80) 

854.749,69 592.927,60 549.780,90 

-304.968,79 

 
06.00.0512 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 

ΝΔ 703/70, άρθρο 12 

Ν 1080/80) 

0,00 28.580,00 28.580,00 

 

28.580,00 

06.00.0514.002 Έσοδα από λογιστική 

τακτοποίηση εσόδων 

της Δ.Ε.Η. 

222.093,03 0,00 0,00 

-222.093,03 

 
06.00.0521 Εισφορά σε χρήμα 

λόγω ένταξης ή 

επέκτασης 

πολεοδομικών σχεδίων 

(άρθρο 24 Συντ. 

1975/2001, άρθρο 9 Ν 

1337/83, άρθρο 21 Ν 

2508/97) 

2.750,00 22.219,11 22.219,11 

 

19.469,11 

06.00.0713 Παράβολα για την 

έκδοση των αδειών 

ίδρυσης και 

λειτουργίας 

επιχειρήσεων 

υγειονομικού 

ενδιαφέροντος (άρθρο 

25 ΔΚΚ) 

12.000,00 10.735,00 10.735,00 

-1.265,00 

 
06.00.0715 Τέλος διαφήμισης της 

κατηγορίας Δ' του 

άρθρου 15 του ΒΔ 

31.583,69 42.870,00 42.870,00 

 

11.286,31 
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24/9-20/10/1958 

(άρθρο 9 Ν 2880/2001) 

06.00.0716 Έσοδα από παράβολα 

αδειών παραμονής 

αλλοδαπών (άρθρο 16 

Ν 2946/2001) 

13.100,67 0,00 0,00 

-13.100,67 

 
06.00.0718.004 Απόδοση ποσοστού 

20% από τα 

εισπραττόμενα από το 

Ελληνικό Δημόσιο 

μισθώματα από 

εκμίσθωση 

δικαιωμάτων 

μεταλλειοκτησίας σε 

δημόσιους 

μεταλλευτικούς 

χώρους 

0,00 295.552,00 295.552,00 

 

295.552,00 

06.00.0718.009 Λοιπά τακτικά έσοδα 

που δεν εντάσσονται 

στις ανωτέρω τάξεις. 

7.475,00 0,00 0,00 

-7.475,00 

 
06.00.1411 Προϊόν δωρεών 0,00 31.420,98 31.420,98 

 

31.420,98 

06.00.1511 Προσαυξήσεις 

εκπρόθεσμης 

καταβολής χρεών 

(άρθρο 6 ΝΔ 356/74, 

άρθρο 16 Ν 2130/93) 

107.771,37 157.572,57 156.542,99 

 

48.771,62 

06.00.1512 Πρόστιμα του ΚΟΚ, 

του ΝΔ 805/71 και του 

ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 

Ν 2130/93) 

50.000,00 102.263,34 89.830,34 

 

39.830,34 

06.00.1518 Καταπτώσεις 

εγγυήσεων 
0,00 1.800,00 1.800,00 

 

1.800,00 

06.00.1519.003 Έσοδα από παράνομη 

υδροληψία 
2.000,00 4.000,00 303,37 

-1.696,63 

 
06.00.1519.005 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΠΟ 

ΠΑΡΑΝΟΜΟ 

ΥΠΑΙΘΡΙΟ 

ΕΜΠΟΡΙΟ (Άρθρο 5 

ν. 2323/1995 όπως 

αντικατασταθηκε από 

το άρθρο 4του 

ν.3190/2003) 

2.300,00 300,00 300,00 

-2.000,00 

 
06.00.1519.006 ΠΡΟΣΤΙΙΜΟ ΤΟΥ Ν. 

1080/80 
0,00 2.052,68 1.691,23 

 

1.691,23 

06.00.1519.007 Πρόστιμα 

κοινόχρηστων χώρων 

του Άρθρου 3 Ν. 

1080/80 

8.000,00 3.634,00 2.480,00 

-5.520,00 
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06.00.1519.008 Πρόστιμα για τα 

αδέσποτα ζώα 

συντροφιάς και την 

προστασία των ζώων 

απο την εκμετάλλευση 

ή χρησιμοποίησή τους 

(Ν. 4039/12) 

0,00 300,00 300,00 

 

300,00 

06.00.1522 Παράβολα 

υποβαλλόμενα για τη 

χορήγηση 

διευκολύνσεων 

τμηματικής καταβολής 

χρεών (άρθρο 18 Ν 

2648/98) 

2.000,00 0,00 0,00 

-2.000,00 

 
06.00.1629 Λοιπά έσοδα από 

δαπάνες 

πραγματοποιηθείσες 

για λογαριασμό τρίτων 

870,00 60,00 60,00 

-810,00 

 
06.00.2111 Τακτικά έσοδα από 

τέλη καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισμού 

6.500,00 311.020,04 171.053,27 

 

164.553,27 

06.00.2112 Τακτικά έσοδα από 

τέλη και δικαιώματα 

ύδρευσης 

465.499,73 864.266,27 657.466,01 

 

191.966,28 

06.00.2113 Τακτικά έσοδα από 

τέλη και δικαιώματα 

άρδευσης 

148.646,40 160.266,29 103.146,08 

-45.500,32 

 
06.00.2114 Τακτικά έσοδα από 

τέλη και δικαιώματα 

αποχέτευσης 

75.850,60 46.453,24 36.621,81 

-39.228,79 

 
06.00.2115 Τακτικά έσοδα από 

τέλος ακίνητης 

περιουσίας 

67.008,42 103.305,84 66.442,08 

-566,34 

 
06.00.2118.001 Τέλος διαμονής 

παρεπιδημούντων 

(άρθρο 6 Ν 1080/80, 

άρθρο 27 παρ. 10 Ν 

2130/93) 

71.699,68 35.023,94 13.066,73 

-58.632,95 

 
06.00.2118.002 Τέλος επί των 

ακαθαρίστων εσόδων 

των κέντρων 

διασκέδασης, 

εστιατορίων και 

συναφών 

καταστημάτων (άρθρο 

20 Ν 1080/80) 

68.319,94 16.120,60 11.257,81 

-57.062,13 

 
06.00.2119.001 Μισθώματα 

καλλιεργήσιμης γης 

(άρθρο 195 ΚΔΚ) 

3.342,30 244,69 0,00 

-3.342,30 

 
06.00.2119.002 Δικαίωμα ενταφιασμού 17.979,28 12.641,02 9.421,37 -8.557,91 
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06.00.2119.003 Δικαιώματα από τη 

χρήση οστεοφυλακίων 
15.940,00 15.072,50 12.762,50 

-3.177,50 

 
06.00.2119.004 Μισθώματα από 

αστικά ακίνητα (άρθρο 

192 ΚΔΚ) 

3.636,72 279,51 0,00 

-3.636,72 

 
06.00.2119.005 Τέλος χρήσης 

κοινόχρηστων χώρων 

(άρθρο 3 Ν 1080/80) 

690,00 300,00 225,00 

-465,00 

 
06.00.2119.006 Δικαίωμα εμπορίας 

ποσίμων υδάτων 

(άρθρο 2 Ν 1080/80, 

άρθρο 26 Ν 1828/89, 

άρθρο 57 Ν 2218/94) 

3.342,00 8.712,50 8.712,50 

 

5.370,50 

06.00.2119.007 Ειδικό τέλος 

λατομικών προϊόντων 

(άρθρο 15 Ν 2115/93, 

άρθρο 27 Ν 2130/90) 

31.460,87 33.292,50 0,00 

-31.460,87 

 
06.00.2119.008 Φόρος 

ηλεκτροδοτούμενων 

χώρων (άρθρο 10 Ν. 

1080/80) 

1.286,31 65.327,03 42.727,27 

 

41.440,96 

 ΣΥΝΟΛΑ 5.663.686,80 8.434.671,81 7.273.672,59 -984.606,86 2.594.592,65 

     

ΔΙΑΦΟΡΑ -1.609.985,79 

 

Η Διαφορά του 1.609.985,79€ μεταφέρεται στο Αποθεματικό.  

Γ. Επειδή κατά το κλείσιμο της χρήσης οικ. έτους 2016 πρέπει να γίνει λογιστική τακτοποίηση 

των λογαριασμών της Δ.Ε.Η. για το διάστημα από Μάϊο 2016 έως και Οκτώβριο 2016, 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 αυτές μέσω του Αποθεματικού, όπως παρακάτω: α) στο σκέλος των εξόδων και 

στον Κ.Α. 02.10.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και 

κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας αυξάνει την πίστωση με το ποσό των 

106.160,72€ 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. 02.20.6211 Αντίτιμο 

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

διαδικασίας αυξάνει την πίστωση με το ποσό των 636.964,30€ 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. 02.25.6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό η φωταέριο) για 

δικές τους υπηρεσίες αυξάνει την πίστωση με το ποσό των 244.515,06€ 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. 02.00.6151 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την 
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είσπραξη τελών και φόρων αυξάνει την πίστωση με το ποσό των 51.437,43€ 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. 02.00.6154.001 Δικαιώματα Ο.Τ.Α. από Τ.Α.Π. 

αυξάνει την πίστωση με το ποσό των 11.873,42€ την οποία μεταφέρει ισόποσα από το 

Αποθεματικό και ψηφίζει για να διατεθεί για τον παραπάνω σκοπό. Σύνολο πίστωσης που θα 

απαιτηθεί για την λογιστική τακτοποίηση της ΔΕΗ 1.050.950,93€. 

Δ. Επειδή η πίστωση για την κάλυψη δαπάνης μισθωμάτων κτιρίων 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. 02.10.6232 

Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 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. 

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

δαπάνη “Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών 

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

παρακάτω: στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α.02.00.6492 “Δικαστικά έξοδα και έξοδα 

εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων αυξάνει την πίστωση με το ποσό 

των 625,00€ 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 τρέχοντος έτους για την 

“Εισφορά υπέρ συνδέσμου ΦΟ.Δ.Σ.Α. Γ' Διαχειριστικής Ενότητας” δεν επαρκεί, θα πρέπει το 

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

και στον Κ.Α.02.00.6721.000 Εισφορά υπέρ συνδέσμου ΦΟ.Δ.Σ.Α. Γ' Διαχειριστικής 

Ενότητας αυξάνει την πίστωση με το ποσό των 141.892,10€ την οποία μεταφέρει ισόποσα από 

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

Το Αποθεματικό μετά τις παραπάνω αναμορφώσεις θα διαμορφωθεί ως εξής: 

Αποθεματικό μετά την 12
η
 αναμόρφωση: 1.701,06€ 

14η
 Αναμόρφωση : 413.217,76€ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ: 414.918,82€ το οποίο δεν υπερβαίνει το 5% των 

τακτικών εσόδων. 
 

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

μειοψηφίας οι κ.κ. Αναστάσιος Κανταρας, Τσινάς Αργύιος, Ξάκης Ιωάννης, Ματθαίου 

Αθανάσιος, Λαφαζάνης Βασίλειος, Παπούλιος Ιωάννης, Πάνο Ιωακείμ, Ζιούπου Άννα  και 

η αρχηγός της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Αγγελική Χριστιανού 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 505/2016 
Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 16-1-2017 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.  

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ 
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