
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 22/2015 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την εικοστή ενάτη (29η) Σεπτεµβρίου 2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα  12:00  στo 

∆ηµoτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση, η Οικονοµική 

Επιτρoπή, µετά από την υπ’ αριθ. 17113/23-09-2015 πρόσκληση του Προέδρου. 

Στην εν λόγω συνεδρίαση κλήθηκαν όλα τα τακτικά  και αναπληρωµατικά µέλη της Οικονοµικής 

Επιτροπής και λόγω απουσίας των τακτικών µελών κ. Ζαβράκογλου Άγγελου και Κανταρά 

Αναστάσιου, παραβρέθηκαν τα αναπληρωµατικά µέλη οι κ. ∆ηµήτριος Κοντογιώργης & Βασίλειος 

Λαφαζάνης, αντίστοιχα, αναπληρωµατικά µέλη Ο.Ε. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε  ότι από τα επτά µέλη της 

Οικονοµικής Επιτροπής ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:1. Ζωγράφος Αστέριος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. Αθανάσιος Βασιλάκης, 3.Αναστάσιος 

Καραφουλίδης, 4. Τσινάς Αργύριος, τακτικά µέλη Ο.Ε., 5. ∆ηµήτριος Κοντογιώργης, 6. Λαφαζάνης 

Βασίλειος, αναπληρωµατικά µέλη Ο.Ε.  

 ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. ∆ηµητριάδης Χρήστος, τακτικό µέλος Ο.Ε. 

 

Αριθµός θέµατος:  7ο   10η Αναµόρφωση προϋπολογισµού οικ. έτους 2015 

Αριθµός Απόφασης: 209 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ∆ήµου Ψαθά Κωνσταντία, για την τήρηση των 

πρακτικών. 

Το θέµα εισηγήθηκε ο ∆ήµαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος, Πρόεδρος Ο.Ε. και τόνισε ότι σύµφωνα 

µε το άρθρο 8 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζονται τα εξής: 

«1. ∆ιαρκούντος του οικονοµικού έτους απαγορεύεται µεταφορά πιστώσεως από κεφαλαίου εις 

κεφάλαιον και από άρθρου εις άρθρον.  

2. Εξαιρετικώς πλην των εν τω προϋπολογισµώ εγγεγραµµένων πιστώσεων δι' εκτέλεσιν έργων, 

περί ών το άρθρον 161 του δηµοτικού και κοινοτικού κώδικος, επιτρέπεται η µεταφορά πιστώσεως 

ως εκπληρωθέντος του σκοπού ή καταστάντος ανεφίκτου προς επαύξησιν άλλης πιστώσεως 

αναγεγραµµένης εν τω προϋπολογισµώ του αυτού ή άλλου κεφαλαίου ή προς δηµιουργία 

πιστώσεων δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας µη προβλεποµένας εν τω προϋπολογισµώ.  

3. Η κατά µεταφοράν διάθεσις των κατά την προηγουµένην παράγραφον πιστώσεων 

πραγµατοποιείται δι' ειδικών αποφάσεων του δηµοτικού συµβουλίου εγκρινοµένων κατά τας 

διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.∆. 3777/1957. Αι αποφάσεις δέον να κατονοµάζουν τα κεφάλαια και 

άρθρα, προς αύξησιν των πιστώσεων των οποίων µεταφέρονται τα αναλαµβανόµενα ποσά ή να 
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καθορίζουν τα νέα κεφάλαια και άρθρα, άτινα δέον να δηµιουργηθούν οσάκις πρόκειται περί 

απροόπτου δαπάνης.  

4. Προς πρόληψιν ενδεχοµένης ανεπαρκείας των πιστώσεων δι' απροόπτους δαπάνας, αναγράφεται 

εν τω προϋπολογισµώ του δήµου πίστωσις υπό ίδιον κεφάλαιον υπό τίτλον «Αποθεµατικόν» και 

άρθρον υπό τον τίτλον «Ποσόν διαθέσιµον προς αναπλήρωσιν των πιστώσεων, αίτινες ήθελον 

ευρεθή εν ανεπαρκεία, ως και δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας µη προβλεποµένας εν τω 

προϋπολογισµώ».  

5. ∆ια την πληρεστέραν από πλευράς λογιστικής τάξεως παρακολούθησιν και εµφάνισιν της 

κινήσεως των δια µεταφοράς πραγµατοποιουµένων κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου 

αυξοµειώσεων των πιστώσεων, η µεταφορά τούτων ενεργείται µέσω του εν τη παραγράφω 4 του 

παρόντος προβλεποµένου Κεφαλαίου του προϋπολογισµού». 

Σύµφωνα µε την παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07, στον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας 

υποβάλλονται για έλεγχο νοµιµότητας οι αποφάσεις των δηµοτικών ή κοινοτικών συµβουλίων που 

αφορούν αναµορφώσεις των προϋπολογισµών των Ο.Τ.Α., συνοδευόµενες από τις εισηγήσεις των 

αρµόδιων υπηρεσιών. Η προθεσµία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 149 του Κώδικα 

∆ήµων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006, στην περίπτωση αυτή, 

ορίζεται σε δέκα ηµέρες. Τα αρµόδια όργανα που ενεργούν κατά παράβαση των διατάξεων του 

πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου υπέχουν, ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ευθύνη, 

πειθαρχική και αστική ευθύνη κατά τις διατάξεις των άρθρων 141, 142 και 143 του Κώδικα ∆ήµων 

και Κοινοτήτων που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006.  

Σύµφωνα µε το Υπουργείο Εσωτερικών η αναµόρφωση του προϋπολογισµού αποτελεί κατ’ ουσίαν 

τροποποίηση της απόφασης µε την οποία ψηφίστηκε αυτός. Άρα, για την έκδοση της 

τροποποιητικής του προϋπολογισµού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και 

διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία. (ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012). Σύµφωνα πάντα 

µε το ίδιο έγγραφο, µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3536/2007 ο νοµοθέτης θέλει 

να ρυθµίσει ένα επιµέρους ζήτηµα µε τρόπο διαφορετικό από τα εν γένει ισχύοντα- και δη την 

προθεσµία εντός της οποίας η εποπτεύουσα αρχή ολοκληρώνει τον έλεγχο νοµιµότητας της 

απόφασης αναµόρφωσης.  

Από το παραπάνω έγγραφο συνάγεται ότι εκτός από την εισήγηση των αρµόδιων υπηρεσιών 

απαιτείται και η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία, 

για τον προϋπολογισµό.  

Με το ν. 4172/2013 ορίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης 

διατυπώνουν τη γνώµη τους µόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισµού και δεν 

απαιτείται εκ νέου γνωµοδότησή τους για όποιες αναµορφώσεις του ακολουθήσουν. (παρ 5 άρθρο 

77 Ν. 4172/2013). Υπενθυµίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της 
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που αφορούν την προετοιµασία κατάρτισης του προϋπολογισµού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού 

στην οικονοµική επιτροπή. Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει 

και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του δήµου, καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης, 

εφόσον αυτή υπάρχει. Εάν το προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εµπρόθεσµα στην 

οικονοµική επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013). 

Συνεπώς, σύµφωνα µε το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012, εκτός των ρητά εξαιρουµένων 

διαδικασιών της διατύπωσης γνώµης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή 

διαβούλευσης, µε το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναµόρφωσης του προϋπολογισµού, 

ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας µε τη ψήφιση του προϋπολογισµού.  

Επειδή, έχουν προκύψει επείγουσες ανάγκες (πλην έργων) οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον 

προϋπολογισµό του ∆ήµου Πολυγύρου του τρέχοντος έτους παρίσταται ανάγκη δηµιουργίας 

πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών αυτών. Προκειµένου να γίνει αυτό πρέπει να προηγηθεί η 

µεταφορά πιστώσεων, από συγκεκριµένους Κ.Α. του προϋπολογισµού του τρέχοντος έτους στους 

οποίους αυτές είναι εγγεγραµµένες, στο αποθεµατικό κεφάλαιο του ∆ηµοτικού προϋπολογισµού 

και στη συνέχεια µεταφορά από το αποθεµατικό κεφάλαιο του ∆ηµοτικού προϋπολογισµού για τη 

δηµιουργία των καινούριων πιστώσεων, σύµφωνα µε την από 24/8/2015 εισήγηση της οικονοµικής 

υπηρεσίας.  

Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω πρέπει να προβούµε στη σύνταξη του σχεδίου 

αναµόρφωσης του προϋπολογισµού του ∆ήµου Πολυγύρου για το έτος 2015 και στη συνέχεια να 

το υποβάλλουµε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο προς ψήφιση. 

 

• την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07 

• το άρθρο 8 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 

• το εγγ. ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012 

• το άρθρο 77 Ν. 4172/2013 

• τον προϋπολογισµό του ∆ήµου Πολυγύρου έτους 2015, ο οποίος ψηφίστηκε µε την αριθ. 

330/2014  Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

1. Την κατάρτιση του σχεδίου 10ης αναµόρφωσης του προϋπολογισµού έτους 2015 του ∆ήµου 

Πολυγύρου, ως εξής:  

Α. Κατόπιν των υπ’αριθµ. 31206/16.09.2015(ΦΕΚ 2018/16.09.2015 τεύχος Β’) και 31842/16.09.2015 ΚΥΑ 

και του υπ’αριθµ. 30813/17.09.2015 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών & ∆ιοικητικής 

Ανασυγκρότησης, ο ∆ήµος µας επιχορηγήθηκε µε το ποσό των 8.250,00€ για εκλογική αποζηµίωση των 
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υπαλλήλων που εργάστηκαν κατά την διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεµβρίου 2015 .  

Θα πρέπει λοιπόν το ∆.Σ. µε απόφασή του να αποδεχτεί το παραπάνω ποσό και να κάνει την ανάλογη 

τροποποίηση προϋπολογισµού όπως παρακάτω: 

 Στο σκέλος των εσόδων και στον Κ.Α.06.00.1211.005 «Επιχορήγηση του ∆ήµου Πολυγύρου για την 

κάλυψη δαπανών έκτακτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 

25ης Ιανουαρίου 2015, του δηµοψηφίσµατος της 5ης Ιουλίου 2015 καθώς και των βουλευτικών εκλογών της 

20ης Σεπτεµβρίου 2015» εγγράφει πίστωση ποσού 8.250,00€ την οποία µεταφέρει ισόποσα µέσω του 

Αποθεµατικού στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.10.6012 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και 

για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές, την οποία και ψηφίζει για να 

διατεθεί για τον παραπάνω σκοπό. 

 

 

Β. Επειδή έχει προκύψει η ανάγκη για την εκτέλεση της εργασίας «Αντικατάσταση λαµπτήρων στο δίκτυο 

ΦΟΠ του ∆ήµου» και δεν προβλέφθηκε σχετική πίστωση στον προϋπολογισµό του τρέχοντος έτους θα 

πρέπει το ∆.Σ. µε απόφασή του να τον τροποποιήσει ανάλογα όπως παρακάτω: στο σκέλος των εξόδων και 

στον Κ.Α. 02.20.6262.001 «Αντικατάσταση λαµπτήρων στο δίκτυο ΦΟΠ του ∆ήµου» εγγράφει πίστωση 

ποσού 24.600,00€ την οποία µεταφέρει ισόποσα από το Αποθεµατικό, την οποία και ψηφίζει για να διατεθεί 

για τον παραπάνω σκοπό. 

  

Γ. Επειδή έχει προκύψει η ανάγκη για την εκτέλεση της εργασίας «∆ιευθέτηση ρεµάτων ∆ηµοτικής 

Κοινότητας ∆ήµου Πολυγύρου» και δεν προβλέφθηκε σχετική πίστωση στον προϋπολογισµό του τρέχοντος 

έτους θα πρέπει το ∆.Σ. µε απόφασή του να τον τροποποιήσει ανάλογα όπως παρακάτω: στο σκέλος των 

εξόδων και στον Κ.Α. 02.25.7312.062 ∆ιευθέτηση ρεµάτων ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ήµου Πολυγύρου 

εγγράφει πίστωση ποσού 5.000,00€ την οποία µεταφέρει ισόποσα από το Αποθεµατικό, την οποία και 

ψηφίζει για να διατεθεί για τον παραπάνω σκοπό. 

 

 

∆. Επειδή έχει προκύψει η ανάγκη για την εκπόνηση της µελέτης «Μελέτη δικτύου οµβρίων ∆ηµοτικής 

Κοινότητας Πολυγύρου» και δεν προβλέφθηκε σχετική πίστωση στον προϋπολογισµό του τρέχοντος έτους 

θα πρέπει το ∆.Σ. µε απόφασή του να τον τροποποιήσει ανάλογα όπως παρακάτω: στο σκέλος των εξόδων 

και στον Κ.Α. 02.25.7412.001 Μελέτη δικτύου οµβρίων ∆ηµοτικής Κοινότητας Πολυγύρου εγγράφει 

πίστωση ποσού 17.549,79€ την οποία µεταφέρει ισόποσα από το Αποθεµατικό, την οποία και ψηφίζει για να 

διατεθεί για τον παραπάνω σκοπό. 

 

Ε. Επειδή η πίστωση που προβλέφθηκε στον Κ.Α. 02.80.8261 Λοιπές επιστροφές δεν επαρκεί θα πρέπει το 

∆.Σ. µε απόφασή του να αυξήσει την παραπάνω πίστωση τροποποιώντας τον προϋπολογισµό όπως 

παρακάτω: 
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Στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.80.8261 Λοιπές επιστροφές αυξάνει την πίστωση µε το ποσό των 

3.000,00€ την οποία και ψηφίζει για να διατεθεί για τον παραπάνω σκοπό. 

 

 ΣΤ. Επειδή έχει προκύψει η ανάγκη για την εκτέλεση της εργασίας «Μεταφορές τριών αιθουσών προκάτ 

για το Γυµνάσιο-Λύκειο Πολυγύρου» και δεν προβλέφθηκε σχετική πίστωση στον προϋπολογισµό του 

τρέχοντος έτους θα πρέπει το ∆.Σ. µε απόφασή του να τον τροποποιήσει ανάλογα όπως παρακάτω: στο 

σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.30.6412 Έξοδα µεταφοράς αγαθών-φορτοεκφορτωτικά εγγράφει 

πίστωση ποσού 3.690,00€ την οποία µεταφέρει ισόποσα από το Αποθεµατικό, την οποία και ψηφίζει για να 

διατεθεί για τον παραπάνω σκοπό. 

 

Ζ. Με την υπ’αριθµ. 2/2015 απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Πολυγύρου εγκρίθηκε η εισηγητική έκθεση της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Πολυγύρου, για την τεκµηρίωση εσόδων και εξόδων αυτής για το 

διαχειριστικό έτος 2015, σύµφωνα µε την οποία το ποσό των 500.000,00€ που υπολείπεται για τον 

ισοσκελισµό των εσόδων-εξόδων θα καλυφθεί από επιχορήγηση του ∆ήµου Πολυγύρου. Επειδή στον 

προϋπολογισµό του ∆ήµου του τρέχοντος έτους δεν υπήρχε εγγεγραµµένη πίστωση για την κάλυψη αυτής 

της δαπάνης, µε την υπ’αριθµ. 12/2015 απόφαση του ∆.Σ. έγινε αναµόρφωση του προϋπολογισµού και 

εγγράφηκε πίστωση 100.000,00€ στον Κ.Α. 02.00.6737.001 Χρηµατοδότηση ΚΕ.∆Η.ΠΟ. Κατόπιν µε την 

υπ’αριθµ. 123/2015 απόφαση ∆.Σ. έγινε αναµόρφωση προϋπολογισµού και εγγράφηκε επιπλέον πίστωση 

45.000,00€ στον Κ.Α. 02.00.6737.001 Χρηµατοδότηση ΚΕ.∆Η.ΠΟ και στη συνέχεια µε την υπ’αριθµ. 

287/2015 απόφαση του ∆.Σ. έγινε αναµόρφωση προϋπολογισµού και εγγράφηκε επιπλέον πίστωση 

75.000,00€. Επειδή η πίστωση αυτή δεν επαρκεί, θα πρέπει το ∆.Σ. να αναµορφώσει εκ νέου τον 

προϋπολογισµό. Στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.00.6737.001 Χρηµατοδότηση ΚΕ.∆Η.ΠΟ 

εγγράφει πίστωση 70.000€ την οποία µεταφέρει ισόποσα από το αποθεµατικό. 

 

Η. Με την υπ’αριθµ. 207/29.06.2015 απόφαση ∆.Σ. αποφασίστηκε η σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µε 

την ΑΝΕΤΧΑ Α.Ε. µε αντικείµενο µυοκτονίες-απολυµάνσεις και απεντοµώσεις στην Π.Ε. Χαλκιδικής στην 

οποία ο ∆ήµος Πολυγύρου συµµετέχει µε το ποσό των 30.000,00€. Επειδή δεν θα εκτελεστεί η παραπάνω 

σύµβαση αλλά θα εκτελεστεί η εργασία «Πρόγραµµα µυοκτονίας-απολυµάνσεων-απεντοµώσεων στον ∆ήµο 

Πολυγύρου Χαλκιδικής για το έτος 2015» και δεν επαρκεί η πίστωση που είναι εγγεγραµµένη στον 

προϋπολογισµό του τρέχοντος έτους θα πρέπει το ∆.Σ. µε απόφασή του να τον τροποποιήσει ανάλογα όπως 

παρακάτω: στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.10.6162.001 Απολυµάνσεις-Μυοκτονίες κτιρίων 

αυξάνει την πίστωση µε το ποσό των 19.600,00€ την οποία µεταφέρει ισόποσα από το Αποθεµατικό, την 

οποία και ψηφίζει για να διατεθεί για τον παραπάνω σκοπό. 

 

Θ. Επειδή για τα παρακάτω έργα για τα οποία αρχικά εγκρίθηκε η χρηµατοδότησή τους από το Π∆Ε αλλά 

στη συνέχεια δεν εγκρίθηκε πίστωση στη ΣΑΕ, θα πρέπει να προβλεφθεί µερική πίστωση από τακτικά έσοδα 

ώστε να γίνει δυνατή η δηµοπράτησή τους. Το ∆.Σ. µε απόφασή του τροποποιεί τον προϋπολογισµό ως 

παρακάτω: α) στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.15.7321.001 Κατασκευή κλειστού γυµναστηρίου 
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Γαλάτιστας ∆ήµου Πολυγύρου εγγράφει πίστωση 1.000,00€ από τακτικά έσοδα την οποία µεταφέρει 

ισόποσα από το Αποθεµατικό, β) στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.30.7323.009 Βελτίωση 

κυκλοφοριακών συνθηκών του ∆ήµου Πολυγύρου (χρηµατοδότηση Π∆Ε) εγγράφει πίστωση 1.000,00€ από 

τακτικά έσοδα την οποία µεταφέρει ισόποσα από το Αποθεµατικό, γ) 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 ∆ήµο Πολυγύρου εγγράφει πίστωση 1.000,00€ από τακτικά έσοδα την οποία 

µεταφέρει ισόποσα από το Αποθεµατικό. 

 

Οι πιστώσεις αυτές θα καλυφθούν από την κατάργηση ή την µείωση των παρακάτω Κ.Α. εξόδων , οι 

οποίοι δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθούν κατά το τρέχον έτος, όπως παρακάτω: 

α) την µείωση του Κ.Α. 02.00.6711.000 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες κατά 

το ποσό των 11.200,00€,  

β) την µείωση του Κ.Α. 02.00.6715 Μορφωτικό-Πολιτιστικό-Αθλητικό και Κοινωνικό Νοµικό 

Πρόσωπο ∆ήµου Πολυγύρου «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» κατά το ποσό των 13.400,00€. 

γ) την µείωση του Κ.Α. 02.25.7412.006 Υδραυλική  µελέτη για την κατασκευή αγωγού µεταφοράς 

νερού από Ε.Ε.Λ. και αρδευτικού δικτύου στην περιοχή Αγ. Νικολάου Τ.Κ. Ολύνθου κατά το ποσό των 

15.018,00€,  

δ) την µείωση του Κ.Α. 02.00.6451 Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 

κατά το ποσό των 3.000,00€ 

ε) την µείωση του Κ.Α. 02.00.6117 Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την 

ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία κατά το ποσό των 7.531,79€  

στ) την µείωση του Κ.Α. 02.00.6736.001 Προγραµµατική Σύµβαση Προγράµµατος Μυοκτονίας, 

Απολυµάνσεων και Απεντοµώσεων έτους 2015 κατά το ποσό των 30.000,00€  

ε) την µείωση του Κ.Α. 02.10.6635.004 Προµήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας κατά το ποσό των 

28.309,13€ 

ζ) την µείωση του Κ.Α. 02.20.6274.006 Μεταφορά υπολείµµατος ανακυκλώσιµου υλικού  κατά το 

ποσό των 17.600,00€ 

η) την µείωση του Κ.Α. 02.20.6262.005 Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στα πάρκα της 

∆.Ε. Ορµύλιας κατά το ποσό των 10.000,00€  

θ) την µείωση του Κ.Α. 02.10.6612.005 Προµήθεια γραφικής ύλης κατά το ποσό των 9.584,97€. 

ι) την µείωση του Κ.Α. 02.10.6462 ∆ηµοσίευση προκηρύξεων κατά το ποσό των 795,90€. 

 

 Οι παραπάνω πιστώσεις δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθούν κατά το τρέχον έτος. 

 

Το Αποθεµατικό µετά τις παραπάνω αναµορφώσεις θα διαµορφωθεί ως εξής: 

Αποθεµατικό µετά την 9η αναµόρφωση:    0,00€ 
10η Αναµόρφωση         :                          -0,00€ 
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ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ:  0,00€ το οποίο δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων. 

 

2. Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούµενο έλεγχο νοµιµότητας. 

Στην εν λόγω απόφαση µειοψήφησαν τα µέλη της επιτροπής κ. Κανταράς Αναστάσιος & Τσινάς 
Αργύριος 

Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 
                           Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό     209/ 2015 

 
Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  29η Σεπτεµβρίου 2015 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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