
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 26/2015 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την εικοστή εβδόµη (27η) Οκτωβρίου 2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα  11:00  στo 

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

Επιτρoπή, µετά από την υπ’ αριθ. 18923/21-10-2015 πρόσκληση του Προέδρου. 

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. ∆ηµητριάδης Χρήστος, 3. Αναστάσιος 

Καραφουλιδης, 4. Αθανάσιος Βασιλάκης, 5. Άγγελος Ζαβράκογλου, 6. Κανταράς Αναστάσιος, 7. 

Τσινάς Αργύριος, τακτικά µέλη Ο.Ε.  

 ΑΠΟΝΤΕΣ: Ουδείς 

 

Αριθµός θέµατος:  2ο   11η Αναµόρφωση προϋπολογισµού οικ. έτους 2015 

Αριθµός Απόφασης: 233 

 

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 

καθορίζουν τα νέα κεφάλαια και άρθρα, άτινα δέον να δηµιουργηθούν οσάκις πρόκειται περί 

απροόπτου δαπάνης.  
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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 

που αφορούν την προετοιµασία κατάρτισης του προϋπολογισµού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού 

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

 

Την κατάρτιση του σχεδίου 11ης αναµόρφωσης του προϋπολογισµού έτους 2015 του ∆ήµου 

Πολυγύρου, ως εξής:  

Α.  Επειδή έχει προκύψει η ανάγκη για την εκτέλεση της εργασίας «Δημιουργία ψηφιακής βάσης 

δεδομένων μητρώου κτιρίων παράκτιας περιοχής του Δήμου Πολυγύρου» και δεν προβλέφθηκε σχετική 

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. 02.40.7425 «Λοιπές ειδικές 

δαπάνες» εγγράφει πίστωση ποσού 24.600,00€ την οποία μεταφέρει ισόποσα από το Αποθεματικό, την 

οποία και ψηφίζει για να διατεθεί για τον παραπάνω σκοπό. 

ΑΔΑ: Ω67ΑΩΞΜ-ΤΓΔ



Β. Επειδή έχει προκύψει η ανάγκη για την εκτέλεση της εργασίας «Καθαρισμός δεξαμενών Δήμου 

Πολυγύρου» και δεν προβλέφθηκε σχετική 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. 02.25.6262.011 Καθαρισμός δεξαμενών Δήμου Πολυγύρου εγγράφει πίστωση ποσού 10.000,00€ 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 προμήθειας «Προμήθεια χριστουγεννιάτικου 

εορταστικού διακόσμου» και δεν προβλέφθηκε σχετική 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. 02.20.6699 Λοιπές Προμήθειες εγγράφει πίστωση ποσού 5.000,00€ την οποία 

μεταφέρει ισόποσα από το Αποθεματικό, την οποία και ψηφίζει για να διατεθεί για τον παραπάνω σκοπό. 

Δ. Επειδή η πίστωση που προβλέφθηκε στον Κ.Α. 02.00.6735  Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους 

και σωματεία δεν επαρκεί θα πρέπει το Δ.Σ. με απόφασή του να αυξήσει την παραπάνω πίστωση 

τροποποιώντας τον προϋπολογισμό όπως παρακάτω: 

Στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.00.6735 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία 

αυξάνει την πίστωση με το ποσό των 5.000,00€ την οποία και ψηφίζει για να διατεθεί για τον παραπάνω 

σκοπό. 

 Ε. Επειδή η πίστωση που προβλέφθηκε στον Κ.Α. 02.10.6261.001  Συντήρηση και επισκευή κτιρίων 

ακινήτων του Δήμου δεν επαρκεί θα πρέπει το Δ.Σ. με απόφασή του να αυξήσει την παραπάνω πίστωση 

τροποποιώντας τον προϋπολογισμό όπως παρακάτω: 

Στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.10.6261.001 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 

αυξάνει την πίστωση με το ποσό των 9.600,00€ την οποία και ψηφίζει για να διατεθεί για τον παραπάνω 

σκοπό. 

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. 02.15.7311.004 Βελτίωση και επισκευές εσωτερικών χώρων WC κοινού δημοτικού 

σταδίου Πολυγύρου κατά το ποσό των 4.306,85€,  

β) την μείωση του Κ.Α. 02.00.6521.001 Τόκοι δανείου του Τ.Π.&Δ. κατά το ποσό των 28.893,15€. 

γ) την μείωση του Κ.Α. 02.30.7135.005 Προμήθεια εργαλείων  κατά το ποσό των 11.000,00€,  

δ) την μείωση του Κ.Α. 02.30.6654.002 Προμήθεια μεταλλικών ειδών κατά το ποσό των 10.000,00€ 

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

ΣΤ. Επειδή οι πιστώσεις που προβλέφθηκαν στον προϋπολογισμό του Δήμου του τρέχοντος έτους για την 

κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας δεν επαρκούν για κάποιους κωδικούς, θα πρέπει το Δ.Σ. με απόφασή του 

να τον τροποποιήσει  ανάλογα με ταυτόχρονη μείωση κάποιων άλλων των οποίων οι πιστώσεις 

υπερκαλύπτουν τις ανάγκες μας όπως παρακάτω: 
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Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΥΞΗΣΗ 

Κ.Α. 

ΜΕΙΩΣΗ 

Κ.Α. 

1 

02.10.6052.009 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση 

αορίστου χρόνου - ΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ 1.500,00   

2 

02.20.6041 Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός 

µισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά 

επιδόµατα) 3.000,00   

3 

02.20.6054.008 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού - 

Υπ. Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού - ΙΚΑ 

ΕΚΤΑΚΤΩΝ 16.500,00   

4 

02.25.6011 Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός 

µισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά 

επιδόµατα)   5.000,00 

5 

02.25.6021 Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός 

µισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά 

επιδόµατα)   2.000,00 

6 

02.25.6054.008 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού - 

Υπ. Ύδρευσης - Άρδευσης - Αποχέτευσης - ΙΚΑ 

ΕΚΤΑΚΤΩΝ   9.000,00 

7 

02.40.6011 Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός 

µισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά 

επιδόµατα)   5.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 21.000,00 21.000,00 

 

Ζ. 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. 06.00.4122.002 Χαρτόσημο Αιρετών 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. 02.80.8222.001 Χαρτόσημο Αιρετών, την οποία και ψηφίζει για να διατεθεί για τον παραπάνω 

σκοπό, 

β) στο σκέλος των εσόδων και στον Κ.Α. 06.00.4131.032 ΤΣΑΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ εγγράφει πίστωση ποσού 

176,25€ την οποία μεταφέρει ισόποσα μέσω του Αποθεματικού στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 

02.80.8231.032 ΤΣΑΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ, την οποία και ψηφίζει για να διατεθεί για τον παραπάνω σκοπό, 
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γ) στο σκέλος των εσόδων και στον Κ.Α. 06.00.4131.033 ΤΣΑΥ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ εγγράφει πίστωση 

ποσού 6,74€ την οποία μεταφέρει ισόποσα μέσω του Αποθεματικού στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 

02.80.8231.033 ΤΣΑΥ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, την οποία και ψηφίζει για να διατεθεί για τον παραπάνω σκοπό, 

δ) στο σκέλος των εσόδων και στον Κ.Α. 06.00.4131.034 ΤΣΑΥ ΣΤΕΓΗ εγγράφει πίστωση ποσού 4,60€ την 

οποία μεταφέρει ισόποσα μέσω του Αποθεματικού στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.80.8231.034 

ΤΣΑΥ ΣΤΕΓΗ, 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 ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ εγγράφει 

πίστωση ποσού 685,72€ την οποία μεταφέρει ισόποσα μέσω του Αποθεματικού στο σκέλος των εξόδων 

και στον Κ.Α. 02.80.8231.035 ΤΣΑΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ, την οποία και ψηφίζει για να διατεθεί για 

τον παραπάνω σκοπό, 

στ) στο σκέλος των εσόδων και στον Κ.Α. 06.00.4142.001 ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΛΗΦΘΕΝΤΑ αυξάνει την 

πίστωση με το ποσό των 7.000,00€ την οποία μεταφέρει ισόποσα μέσω του Αποθεματικού στο σκέλος των 

εξόδων και στον Κ.Α. 02.80.8242.001 ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΛΗΦΘΕΝΤΑ, την οποία και ψηφίζει για να 

διατεθεί για τον παραπάνω σκοπό, 

ζ) στο σκέλος των εσόδων και στον Κ.Α. 06.00.4123.003 ΦΟΡΟΣ 20% αυξάνει την πίστωση με το ποσό των 

2.000,00€ την οποία μεταφέρει ισόποσα μέσω του Αποθεματικού στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 

02.80.8223.003 ΦΟΡΟΣ 20%, την οποία και ψηφίζει για να διατεθεί για τον παραπάνω σκοπό. 

Το Αποθεματικό μετά τις παραπάνω αναμορφώσεις θα διαμορφωθεί ως εξής: 

Αποθεματικό μετά την 10
η
 αναμόρφωση:    0,00€ 

11η
 Αναμόρφωση         :                          -0,00€ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ:  0,00€ το οποίο δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων. 

Στην εν λόγω απόφαση ψήφησαν λευκό τα μέλη της επιτροπής Αναστάσιος Κανταράς και Αργύριος 

Τσινάς 

Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 

                           Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό     233/ 2015 

 
Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  27η Οκτωβρίου 2015 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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