ΑΔΑ: Ω09ΙΩΡΚ-ΥΩΚ
Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

:

18.09.2020

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

:

11η

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

:

119η

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

:

18.09.2020

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ :9646/23-09-2020
Αναμόρφωση (7η) προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων 2020.
Δήμαρχος : Κουτσάφτης Παναγιώτης
ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Πρόεδρος: Χιώτης Δημήτριος
Αντιπρόεδρος : Λάσκος Κωνσταντίνος
Γραμματέας: Μούτος Ιωάννης
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :
1. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2.ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
3.ΡΕΠΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
4.ΣΟΥΛΔΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
5.ΛΑΜΠΑΔΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
6.ΑΛΤΙΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
7.ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
8.ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
9.ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
10.ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
11.ΣΚΟΡΡΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
12.ΒΑΡΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
13.ΛΑΜΠΑΔΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
14.ΝΑΣΙΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
15.ΒΑΡΣΑΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
16.ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
17. ΚΟΥΡΕΛΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :
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ΑΔΑ: Ω09ΙΩΡΚ-ΥΩΚ
1.ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:
1.ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - Δ.Κ. ΖΑΓΟΡΑΣ
2. ΔΕΛΕΝΤΖΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - Τ.Κ. ΠΟΥΡΙΟΥ
3.ΚΑΜΒΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ
4.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
5.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ - Τ.Κ. ΚΙΣΣΟΥ
6. ΜΑΜΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Τ.Κ. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
7.ΝΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Τ.Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ
8.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - Τ.Κ. ΞΟΡΥΧΤΙΟΥ
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ :
1.ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - Τ.Κ. ΑΝΗΛΙΟΥ
Σύμφωνα με τη με αριθμό πρωτ : 9224/14-09-2020 έγγραφη πρόσκληση του κ.
Προέδρου, που επιδόθηκε κατά τα νόμιμα και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.
3852/2010.
Ο Δήμαρχος Ζαγοράς - Μουρεσίου κ. Κουτσάφτης Παναγιώτης, προσκλήθηκε
νόμιμα, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 και παρέστη στην
συνεδρίαση.
Η παρούσα συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών, με τη
λήψη των απαιτούμενων προστατευτικών μέτρων (χρήση μάσκας, γαντιών κλπ.),
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τεύχος Α΄ 11-03-2020
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους».
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Τσαπράζης Βασίλειος και κ. Κουρελάς Τριαντάφυλλος
προσήλθαν κατά την διάρκεια της ενημέρωσης μετά την λήψη των παρουσιών.
Ο Αντιδήμαρχος κ. Μαργαρίτης Κωνσταντίνος προσήλθε κατά την διάρκεια της
ενημέρωσης πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αγίου Δημητρίου κ. Χριστοδούλου Αλέξανδρος
αποχώρησε πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Βαρσαμή Κωνσταντινιά αποχώρησε κατά την διάρκεια
της συζήτησης του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, πριν την ψηφοφορία.
Ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Λάσκος Κωνσταντίνος αποχώρησε
κατά την συζήτηση του 10ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ( το οποίο προτάθηκε και
συζητήθηκε πριν την συζήτηση του 9ου θέματος της ημερήσιας διάταξης).
Ο

Πρόεδρος

της

Κοινότητας

Μακρυράχης

κ.

Καμβρογιάννης

Χρήστος

αποχώρησε κατά την διάρκεια της συζήτησης του 9ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
(το οποίο συζητήθηκε μετά το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης).
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Το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης προτάθηκε και συζητήθηκε πριν την
συζήτηση του 9ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Στη συνέχεια, τέθηκαν ερωτήσεις από διάφορους Δημοτικούς Συμβούλους,
(όπως αναλυτικά καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης).
Ο κ. Δήμαρχος και οι κ.κ. Αντιδήμαρχοι, απάντησαν στις ερωτήσεις των
Δημοτικών

Συμβούλων

που

τέθηκαν

(όπως

αναλυτικά

καταγράφονται

στα

απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης).
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Από το πρακτικό της 11ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου, που συνεδρίασε κεκλεισμένων των θυρών, στην αίθουσα
Συνεδριάσεων του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου, στη Ζαγορά, την 18η Σεπτεμβρίου
2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 7 μ.μ.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.
Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε η Δημοτική Υπάλληλος κ. Τσόγκα Αικατερίνη, για
τη τήρηση των πρακτικών.
ΘΕΜΑ : 1ο
Αναμόρφωση (1η) προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων 2020.
Ο κ. Πρόεδρος, έθεσε υπόψη του σώματος τη με αριθμό 123/2020 απόφαση εισήγηση της Ο.Ε. (η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσης), με ΑΔΑ : 9ΡΚΓΩΡΚ-09Ξ, με την οποία αποφασίστηκαν κατά πλειοψηφία, τα
παρακάτω :
****************************
Α. Εγκρίνει το σχέδιο για την 7η αναμόρφωση του Προϋπ/σμού, εσόδων - εξόδων
2020 του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου, όπως παρακάτω :

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 7ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΚΑΕ

ΕΡΓΟ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ /
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΟΣΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΜΕ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

ΠΟΣΟ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

4121.01

Φόροι μισθωτών υπηρεσιών

38.000,00

12.000,00

50.000,00

4121.02

Φόρος αλληλεγγύης

14.000,00

-2.000,00

12.000,00

4122.01

Φόροι και χαρτόσημο
Δημάρχων Αντιδημάρχων,
μελών Δημοτικών
Συμβουλίων και λοιπών
συλλογικών οργάνων

60.000,00

-20.000,00

40.000,00

4123.03

Φόρος προμηθευτών 3%

60.000,00

-50.000,00

10.000,00

5

4131.02

ΙΚΑ

250.000,00

40.000,00

290.000,00

6

4131.03

Τ.Υ.Δ.Κ.Υ

50.000,00

-5.000,00

45.000,00

Α/Α
1
2
3

4
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7

4131.05

Τ.Π.Δ.Υ

12.000,00

-2.000,00

10.000,00

8

4131.07

ΤΣΜΕΔΕ ΕΡΓΑ

10.000,00

-5.000,00

5.000,00

9

4131.08

0822

10.000,00

-5.000,00

5.000,00

4141.02

Λοιπές επιστροφές υπέρ
τρίτων δάνειο υπαλλήλων
Ταχ. Ταμ

3.000,00

-100,00

2.900,00

4212.01

Επιστροφή παγίας
προκαταβολής για τοπικές
κοινότητες

8.000,00

7.000,00

15.000,00

4212.02

Επιστροφή παγίας
προκαταβολής για τοπικές
κοινότητες

2.000,00

4.000,00

6.000,00

00-6031.01

Τακτικές αποδοχές ειδικών
συνεργατών δήμου και έξοδα
κίνησης

31.630,00

10.538,00

42.168,00

00-6031.02

Τακτικές αποδοχές Γενικού
Γραμματέα

7.890,00

-7.890,00

0

00-6053.01

Εργοδοτικές εισφορές
υπαλλήλων ειδικών θέσεων

7.780,00

2.650,00

10.430,00

00-6053.02

Εργοδοτικές εισφορές
Γενικού Γραμματέα

1.635,00

-1.635,00

0

00-6073.01

Δαπάνες επιμόρφωσης
προσωπικού και συμμετοχής
σε συνέδρια και σεμινάρια

2.000,00

500,00

2.500,00

00-6117.06

Δαπάνη για την τακτοποίηση
αυθαιρέτων κτιρίων του
δήμου

5.000,00

-4.000,00

1.000,00

00-6117.08

Ολοκλήρωση φακέλων
αδειών χρήσης νερού Δ.
Ζαγοράς - Μουρεσίου

5.000,00

-3.000,00

2.000,00

00-6117.09

Παροχή υπηρεσιών
συμβούλου στα πλαίσια
σχεδιασμού,
προγραμματισμού και
οργάνωσης επιχειρησιακών
δράσεων αναφορικά με τη
διαχείριση υδάτινου
δυναμικού του Δήμου
Ζαγοράς-Μουρεσίου

5.000,00

-3.000,00

2.000,00

00-6117.16

Αντισεισμικός έλεγχος
Δημοτικών Κτιρίων του
Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου

5.000,00

-5.000,00

0

00-6121.01

Αντιμισθία Δημάρχου ή
Προέδρου κοινότητας,
αντιδημάρχου και προέδρου
δημοτικού συμβούλου

110.000,00

6.660,00

116.660,00

00-6122.01

Αποζημίωση και έξοδα
κίνησης δημοτικών
συμβούλων(άρθρο 175
ΔΚΚ)-Συνεδριάσεις Δ.Σ &
Δ.Ε

5.000,00

3.000,00

8.000,00

00-6123.01

Εξοδα κίνησης Προέδρων
Δημοτικών και Τοπικών
Κοινοτήτων

36.800,00

1.600,00

38.400,00

00-6331.01

Λοιποί φόροι και τέλη

2.000,00

-1.000,00

1.000,00

00-6331.02

ΤΕΛΗ ΚΤΕΟ

3.000,00

-1.000,00

2.000,00

00-6421.01

Οδοιπορικά έξοδα και
αποζημίωση μετακινούμενων
αιρετών

6.500,00

-6.000,00

500,00

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
26
27
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28
00-6432.01

Δαπάνες εκθέσεων στο
εσωτερικό και στο εξωτερικό

14.800,00

-4.800,00

10.000,00

00-6443.01

Δαπάνες δεξιώσεων και
εθνικών ή τοπικών εορτών

6.000,00

-2.000,00

4.000,00

00-6463.01

Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων

7.000,00

1.000,00

8.000,00

4.000,00

-4.000,00

0

7.000,00

-7.000,00

0

29

30
31

00-6737.06
32

00-6737.07

33

Σύναψη προγραμματικής
σύμβασης με το
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Κάλυψη δαπάνης
προγραμματικής σύμβασης
για την δράση leader
«Ολοκληρωμένο πρόγραμμα
τουριστικής προβολής της
περιοχής παρέμβασης με
συλλογή πρωτογενούς υλικού
και προωθητικές ενέργειες»

00-8221.01

Απόδοση φόρων και
μισθωτών υπηρεσιών

55.000,00

-5.000,00

50.000,00

00-8221.02

Φόρος αλληλεγγύης

11.000,00

1.000,00

12.000,00

00-8222.01

Απόδοση φόρων και
χαρτόσημο Δημάρχων
Αντιδημάρχων, μελών
Δημοτικών Συμβουλίων και
λοιπών συλλογικών οργάνων

35.000,00

5.000,00

40.000,00

00-8231.02

ΙΚΑ

285.000,00

5.000,00

290.000,00

10-6011.01

Αποδοχές μονίμων
υπαλλήλων

185.000,00

6.700,00

191.700,00

2.500,00

-600,00

1.900,00

150.000,00

16.200,00

166.200,00

12.445,00

-6.140,28

6.304,72

25.000,00

10.500,00

35.500,00

38.000,00

2.800,00

40.800,00

34

35

36
37

38
10-6012.01
39
10-6021.01

40
10-6051.01
41
10-6051.02
42
10-6052.01
43

Αμοιβές υπαλλήλων για την
τήρηση πρακτικών
συνεδριάσεων Δ.Σ
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά
και ειδικά τακτικά
επιδόματα) υπαλλήλων
αορίστου χρόνου
Εργοδοτικές εισφορές
προσωπικού με σύμβαση
δημοσίου δικαίου
Εργοδοτική συνταξιοδοτική
εισφορά τακτικών
υπαλλήλων υπέρ ΕΦΚΑ
Εργοδοτικές εισφορές
υπαλλήλων με σύμβαση
αορίστου χρόνου

10-6054.01

Εργοδοτικές εισφορές
έκτακτου προσωπικού

6.000,00

-4.000,00

2.000,00

10-6253.01

Ασφάλιστρα μεταφορικών
μέσων

1.500,00

-700,00

800,00

10-6274.01

Απολύμανση δημοτικών
κτιρίων

11.739,07

9.500,00

21.239,07

3.000,00

5.000,00

8.000,00

19.500,00

-19.500,00

0

155.000,00

35.700,00

190.700,00

44

45

46
10-6635.02

47
10-7135.02
48
20-6011.01

Προμήθεια ειδών
καθαριότητας
(απολυμαντικών κλπ) για την
προστασία των εργαζομένων
λόγω του Covid-19
Κάλυψη αναγκών πολιτικής
προστασίας (προμήθεια
θερμικών καμερών)
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά
και ειδικά τακτικά
επιδόματα)

[5]

ΑΔΑ: Ω09ΙΩΡΚ-ΥΩΚ
49
20-6021.01

50
20-6041.01

51
20-6051.01
52
20-6051.02
53
20-6052.01
54

Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά
και ειδικά τακτικά
επιδόματα)
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά
και ειδικά τακτικά
επιδόματα)
Εργοδοτικές εισφορές
προσωπικού με σύμβαση
δημοσίου δικαίου
Εργοδοτική συνταξιοδοτική
εισφορά τακτικών
υπαλλήλων υπέρ ΕΦΚΑ
Εργοδοτικές εισφορές
υπαλλήλων με σύμβαση
αορίστου χρόνου

30.000,00

11.600,00

41.600,00

215.000,00

-6.000,00

209.000,00

8.000,00

-3.203,37

4.796,63

28.550,00

9.700,00

38.250,00

9.000,00

2.900,00

11.900,00

20-6054.01

Εργοδοτικές εισφορές
έκτακτου προσωπικού

59.317,50

-1.000,00

58.317,50

20-6063.05

Μέσα Προστασίας
προσωπικού για την αποφυγή
της διάδοσης του Κοροναιού
Covid-19

9.896,97

5.000,00

14.896,97

20-6253.01

Ασφάλιστρα μεταφορικών
μέσων

7.000,00

-2.600,00

4.400,00

50.000,00

-3.500,00

46.500,00

48.000,00

2.900,00

50.900,00

2.000,00

-1.024,62

975,38

8.000,00

1.100,00

9.100,00

8.200,00

60,00

8.260,00

55

56

57
25-6011.01

58
25-6041.01

59
25-6051.01
60
25-6051.02
61
25-6052.01
62

Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά
και ειδικά τακτικά
επιδόματα)
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά
και ειδικά τακτικά
επιδόματα)
Εργοδοτικές εισφορές
προσωπικού με σύμβαση
δημοσίου δικαίου
Εργοδοτική συνταξιοδοτική
εισφορά τακτικών
υπαλλήλων υπέρ ΕΦΚΑ
Εργοδοτικές εισφορές
υπαλλήλων με σύμβαση
αορίστου χρόνου

25-6054.01

Εργοδοτικές εισφορές
έκτακτου προσωπικού

10.000,00

2.900,00

12.900,00

25-6253.01

Ασφάλιστρα μεταφορικών
μέσων

3.500,00

-2.100,00

1.400,00

25-6262.18

Καθαρισμός δεξαμενών
άρδευσης Δ.Ε Ζαγοράς

5.500,00

-5.500,00

0

25-6279.03

Εργαστηριακοί έλεγχοι
θαλάσσιων υδάτων

1.000,00

-1.000,00

0

25-6279.04

Διάφορες υδραυλικές
εργασίες

1.000,00

-1.000,00

0

25-6633.01

Προμήθεια χημικού υλικού
(απολυμαντικά, χημικά κλπ)

5.000,00

-2.000,00

3.000,00

29.650,00

-2.100,00

27.550,00

8.000,00

-8.000,00

0

63

64

65

66

67

68
30-6011.01

69
30-6041.01

Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά
και ειδικά τακτικά
επιδόματα)
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά
και ειδικά τακτικά
επιδόματα)
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70
30-6051.01
71
30-6051.02
72

Εργοδοτικές εισφορές
προσωπικού με σύμβαση
δημοσίου δικαίου
Εργοδοτική συνταξιοδοτική
εισφορά τακτικών
υπαλλήλων υπέρ ΕΦΚΑ

4.000,00

-1.642,82

2.357,18

1.350,00

1.550,00

2.900,00

30-6054.01

Εργοδοτικές εισφορές
έκτακτου προσωπικού

2.000,00

-2.000,00

0

30-6252.01

Ασφάλιστρα μηχανημάτων –
Τεχνικών εγκαταστάσεων

3.500,00

-2.800,00

700,00

30-6699.02

Προμήθεια αλατιού

8.000,00

-3.000,00

5.000,00

40.000,00

3.300,00

43.300,00

5.000,00

4.650,00

9.650,00

10.000,00

755,00

10.755,00

73

74

75
70-6021.01

76
70-6041.01

77
70-6052.01
78

Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά
και ειδικά τακτικά
επιδόματα)
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά
και ειδικά τακτικά
επιδόματα)
Εργοδοτικές εισφορές
υπαλλήλων με σύμβαση
αορίστου χρόνου

70-6054.01

Εργοδοτικές εισφορές
έκτακτου προσωπικού

500,00

2.100,00

2.600,00

70-6255.01

Λοιπά ασφάλιστρα

1.000,00

-1.000,00

0

70-6692.01

Προμήθεια σπόρων, φυτών,
δενδρυλλίων

1.500,00

-1.500,00

0

79

80

Το αποθεματικό σύμφωνα με την 6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2020 ήταν 61.573,29 €. Με την νέα Αναμόρφωση το αποθεματικό
διαμορφώνεται στα 846,38€.

Β. Υποβάλει την 7η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020 στο
Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση.
*************************
Ο Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Ζαγοράς, κ. Κοντογιώργος Απόστολος, ενημέρωσε το
σώμα επί του θέματος.
Η επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, Δημοτική Σύμβουλος κ. Σαμαρά Μαρία
ανέφερε τα παρακάτω :
Το αποθεματικό είναι ελάχιστο. Μεταφέρετε χρήματα από τον ένα κωδικό στον
άλλο. Προτείνω την καταψήφιση του θέματος και αναφέρομαι στην τοποθέτηση που είχα
κάνει και κατά τη συζήτηση του θέματος στην Οικονομική Επιτροπή, την οποία
επαναλαμβάνω και σήμερα.
Κατόπιν, ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το σώμα σε ονομαστική ψηφοφορία,
προκειμένου να αποφασίσει σχετικά.
Υπέρ της 7ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού 2020, σύμφωνα με τη με
αριθμό 123/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ψήφισαν δέκα (10) Δημοτικοί
Σύμβουλοι, ήτοι :
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Ο Αντιδήμαρχος κ. Μαργαρίτης Κωνσταντίνος, ο Αντιδήμαρχος κ. Κοντογιώργος
Απόστολος, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Ρεπανίδης Βασίλειος,κ. Σουλδάτος Απόστολος, ο
Αντιδήμαρχος κ. Λάμπαδάρης Νικόλαος, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αλτίνης Ανέστης, ο
Αντιδήμαρχος κ. Βασταρδής Κωνσταντίνος, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γαρυφάλλου
Αναστάσιος, ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μούτος Ιωάννης

και ο

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χιώτης Δημήτριος.
Επίσης, υπέρ της 7ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού 2020, σύμφωνα με τη
με αριθμό 123/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ψήφισαν (εκφράζοντας
γνώμη) έξι (6) Πρόεδροι Κοινοτήτων, ήτοι :
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ζαγοράς κ. Σπανός Δημήτριος,ο Πρόεδρος της
Κοινότητας Πουρίου κ. Δελεντζές Ιωάννης, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Μακρυράχης κ.
Καμβρογιάννης Χρήστος, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Κισσού κ. Παπαγεωργίου
Ιωάννης, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Μούρεσι κ. Μαμούρης Ευάγγελος και ο Πρόεδρος
της Κοινότητας Ξορυχτίου κ. Τσιρογιάννης Νεκτάριος.
Κατά της 7ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού 2020, σύμφωνα με τη με
αριθμό 123/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ψήφισαν δέκα (10) Δημοτικοί
Σύμβουλοι, ήτοι :
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Σαμαρά Μαρία (με την τοποθέτηση η οποία αναλυτικά
καταγράφεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης), κ. Κατσιφός Απόστολος, ο
Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σκόρρας Λάζαρος, ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
κ. Λάσκος Κωνσταντίνος, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Βαρελόπουλος Ιωάννης, κ.
Λαμπαδάρης

Νικόλαος

του

Ιωάννη,

κ.

Νάσιος

Επαμεινώνδας,

κ.

Βαρσαμή

Κωνσταντινιά, κ. Τσαπράζης Βασίλειος και κ. Κουρελάς Τριαντάφυλλος.
Επίσης, κατά της 7ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού 2020, σύμφωνα με τη
με αριθμό 123/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ψήφισε (εκφράζοντας
γνώμη) ο Πρόεδρος της Κοινότητας Τσαγκαράδας κ. Νάνος Παναγιώτης.
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αγίου Δημητρίου κ. Χριστοδούλου Αλέξανδρος
αποχώρησε πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη :


Τη με αριθμό 123/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ : 9ΡΚΓΩΡΚ09Ξ), η οποία αποτελεί την εισήγηση του εν λόγω θέματος



Το γεγονός ότι δεν υπεβλήθη καμία εναλλακτική πρόταση επί της προτεινόμενης
αναμόρφωσης, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 8 του αρ. 77 του Ν. 4172/2013,
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1.α του αρ.12 του Ν. 4623/2019 και ισχύει
σήμερα



Την με αριθμό 108/2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (περ. IV)



Το γεγονός ότι η εισήγηση του θέματος, ήτοι η με αριθμό 123/2020 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ : 9ΡΚΓΩΡΚ-09Ξ), η οποία ήταν και η μοναδική
πρόταση που κατατέθηκε επί του θέματος, έλαβε δέκα (10) έγκυρες ψήφους

[8]

ΑΔΑ: Ω09ΙΩΡΚ-ΥΩΚ


Τ’ αποτελέσματα της ονομαστικής ψηφοφορίας



Τις διάφορες τοποθετήσεις



και μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α. Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 123/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (η
οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης) και
προβαίνει στην 7η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού έτους 2020, ως παρακάτω :
1.Ενισχύει στο σκέλος των εσόδων τον K.A. 4121.01 με ποσό

12.000.00 ευρώ,

μεταφέροντας ποσό στο αποθεματικό, για «Φόροι Μισθωτών Υπηρεσιών».
2.Μειώνει από το σκέλος των εσόδων τον K.A. 4121.02 κατά ποσό 2.000,00 ευρώ,
μειώνοντας αντίστοιχα το αποθεματικό, για «Φόρος αλληλεγγύης ».
3.Μειώνει από το σκέλος των εσόδων τον K.A. 4122.01 κατά ποσό 20.000,00 ευρώ,
μειώνοντας αντίστοιχα το αποθεματικό, για «Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων
Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων ».
4.Μειώνει από το σκέλος των εσόδων τον K.A. 4123.03 κατά ποσό

50.000,00

ευρώ, μειώνοντας αντίστοιχα το αποθεματικό, για «Φόρος προμηθευτών 3% ».
5.Ενισχύει στο σκέλος των εσόδων τον K.A. 4131.02 με ποσό

40.000,00

ευρώ,

μεταφέροντας ποσό στο αποθεματικό, για « ΙΚΑ ».
6.Μειώνει από το σκέλος των εσόδων τον K.A. 4131.03 κατά ποσό 5.000,00 ευρώ,
μειώνοντας αντίστοιχα το αποθεματικό, για «Τ.Υ.Δ.Κ.Υ ».
7.Μειώνει από το σκέλος των εσόδων τον K.A. 4131.05 κατά ποσό 2.000,00 ευρώ,
μειώνοντας αντίστοιχα το αποθεματικό, για «Τ.Π.Δ.Υ.».
8.Μειώνει από το σκέλος των εσόδων τον K.A. 4131.07 κατά ποσό 5.000,00 ευρώ,
μειώνοντας αντίστοιχα το αποθεματικό, για «ΤΣΜΕΔΕ ΕΡΓΑ».
9.Μειώνει από το σκέλος των εσόδων τον K.A. 4131.08 κατά ποσό 5.000,00 ευρώ,
μειώνοντας αντίστοιχα το αποθεματικό, για « 0822 ».
10.Μειώνει από το σκέλος των εσόδων τον K.A. 4141.02 κατά ποσό

100,00 ευρώ,

μειώνοντας αντίστοιχα το αποθεματικό, για «Λοιπές επιστροφές υπέρ τρίτων δάνειο
υπαλλήλων Ταχ. Ταμ ».
11.Ενισχύει στο σκέλος των εσόδων τον K.A. 4212.01 με ποσό

7.000,00 ευρώ,

μεταφέροντας ποσό στο αποθεματικό, για «Επιστροφή παγίας προκαταβολής για
τοπικές κοινότητες».
12.Ενισχύει στο σκέλος των εσόδων τον K.A. 4212.02 με ποσό

4.000,00 ευρώ,

μεταφέροντας ποσό στο αποθεματικό, για «Επιστροφή παγίας προκαταβολής για
τοπικές κοινότητες».
13. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A. 00-6031.01 με ποσό 10.538,00 ευρώ,
μεταφέροντας ποσό από το αποθεματικό, για «Τακτικές αποδοχές ειδικών συνεργατών
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δήμου και έξοδα κίνησης» και ψηφίζει ισόποση πίστωση.
14.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A. 00-6031.02 «Τακτικές αποδοχές
Γενικού Γραμματέα» ποσό 7.890,00 ευρώ μεταφέροντας ποσό στο αποθεματικό.
15. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A. 00-6053.01 με ποσό 2.650,00 ευρώ,
μεταφέροντας ποσό από το αποθεματικό, για «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων
ειδικών θέσεων» και ψηφίζει ισόποση πίστωση.
16.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A. 00-6053.02 «Εργοδοτικές εισφορές
Γενικού Γραμματέα» ποσό 1.635,00 ευρώ μεταφέροντας ποσό στο αποθεματικό.
17. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A. 00-6073.01 με ποσό 500,00 ευρώ,
μεταφέροντας ποσό από το αποθεματικό, για «Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και
συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια» και ψηφίζει ισόποση πίστωση.
18.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A. 00-6117.06 «Δαπάνη για την
τακτοποίηση αυθαιρέτων κτιρίων του δήμου » ποσό 4.000,00 ευρώ μεταφέροντας ποσό
στο αποθεματικό.
19.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A. 00-6117.08 «Ολοκλήρωση φακέλων
αδειών χρήσης νερού Δ. Ζαγοράς - Μουρεσίου» ποσό 3.000,00 ευρώ μεταφέροντας
ποσό στο αποθεματικό.
20.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A. 00-6117.09 «Παροχή υπηρεσιών
συμβούλου στα πλαίσια σχεδιασμού, προγραμματισμού και οργάνωσης επιχειρησιακών
δράσεων αναφορικά με τη διαχείριση υδάτινου δυναμικού του Δήμου ΖαγοράςΜουρεσίου» ποσό 3.000,00 ευρώ μεταφέροντας ποσό στο αποθεματικό.
21.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A. 00-6117.16 «Αντισεισμικός έλεγχος
Δημοτικών Κτιρίων του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου» ποσό 5.000,00 ευρώ
μεταφέροντας ποσό στο αποθεματικό.
22. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A. 00-6121.01 με ποσό 6.660,00 ευρώ,
μεταφέροντας ποσό από το αποθεματικό, για «Αντιμισθία Δημάρχου ή Προέδρου
κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβούλου» και ψηφίζει ισόποση
πίστωση.
23. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A. 00-6122.01 με ποσό 3.000,00 ευρώ,
μεταφέροντας ποσό από το αποθεματικό, για «Αποζημίωση και έξοδα κίνησης
δημοτικών συμβούλων(άρθρο 175 ΔΚΚ)-Συνεδριάσεις Δ.Σ & Δ.Ε» και ψηφίζει ισόποση
πίστωση.
24. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A. 00-6123.01 με ποσό 1.600,00 ευρώ,
μεταφέροντας ποσό από το αποθεματικό, για «Έξοδα κίνησης Προέδρων Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων» και ψηφίζει ισόποση πίστωση.
25.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A. 00-6331.01 «Λοιποί φόροι και τέλη»
ποσό 1.000,00 ευρώ μεταφέροντας ποσό στο αποθεματικό.
26.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A. 00-6331.02 «ΤΕΛΗ ΚΤΕΟ» ποσό
1.000,00 ευρώ μεταφέροντας ποσό στο αποθεματικό.
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27.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A. 00-6421.01 «Οδοιπορικά έξοδα και
αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» ποσό 6.000,00 ευρώ μεταφέροντας ποσό στο
αποθεματικό.
28.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A. 00-6432.01 «Δαπάνες εκθέσεων στο
εσωτερικό και στο εξωτερικό» ποσό 4.800,00 ευρώ μεταφέροντας ποσό στο
αποθεματικό.
29.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A. 00-6443.01 «Δαπάνες δεξιώσεων και
εθνικών ή τοπικών εορτών» ποσό 2.000,00 ευρώ μεταφέροντας ποσό στο αποθεματικό.
30. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A. 00-6463.01 με ποσό 1.000,00 ευρώ,
μεταφέροντας ποσό από το αποθεματικό, για «Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων» και
ψηφίζει ισόποση πίστωση.
31.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A. 00-6737.06 «Σύναψη προγραμματικής
σύμβασης με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας» ποσό 4.000,00 ευρώ μεταφέροντας ποσό
στο αποθεματικό.
32.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A. 00-6737.07 «Κάλυψη δαπάνης
προγραμματικής σύμβασης για την δράση leader «Ολοκληρωμένο πρόγραμμα
τουριστικής προβολής της περιοχής παρέμβασης με συλλογή πρωτογενούς υλικού και
προωθητικές ενέργειες» ποσό 7.000,00 ευρώ μεταφέροντας ποσό στο αποθεματικό.
33.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A. 00-8221.01 «Απόδοση φόρων και
μισθωτών υπηρεσιών» ποσό 5.000,00 ευρώ μεταφέροντας ποσό στο αποθεματικό.
34. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A. 00-8221.02 με ποσό 1.000,00 ευρώ,
μεταφέροντας ποσό από το αποθεματικό, για «Φόρος αλληλεγγύης» και ψηφίζει
ισόποση πίστωση.
35. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A. 00-8222.01 με ποσό 5.000,00 ευρώ,
μεταφέροντας ποσό από το αποθεματικό, για «Απόδοση φόρων και χαρτόσημο
Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών
οργάνων» και ψηφίζει ισόποση πίστωση.
36. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A. 00-8231.02 με ποσό 5.000,00 ευρώ,
μεταφέροντας ποσό από το αποθεματικό, για «ΙΚΑ» και ψηφίζει ισόποση πίστωση.
37. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A. 10-6011.01 με ποσό 6.700,00 ευρώ,
μεταφέροντας ποσό από το αποθεματικό, για «Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων» και
ψηφίζει ισόποση πίστωση.
38.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A. 10-6012.01 «Αμοιβές υπαλλήλων για
την τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ» ποσό 600,00 ευρώ μεταφέροντας ποσό στο
αποθεματικό.
39. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A. 10-6021.01 με ποσό 16.200,00 ευρώ,
μεταφέροντας ποσό από το αποθεματικό, για «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται
βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) υπαλλήλων
αορίστου χρόνου» και ψηφίζει ισόποση πίστωση.
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40.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A. 10-6051.01 «Εργοδοτικές εισφορές
προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου» ποσό 6.140,28 ευρώ μεταφέροντας ποσό
στο αποθεματικό.
41. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A. 10-6051.02 με ποσό 10.500,00 ευρώ,
μεταφέροντας ποσό από το αποθεματικό, για «Εργοδοτική συνταξιοδοτική εισφορά
τακτικών υπαλλήλων υπέρ ΕΦΚΑ» και ψηφίζει ισόποση πίστωση.
42. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A. 10-6052.01 με ποσό 2.800,00 ευρώ,
μεταφέροντας ποσό από το αποθεματικό, για «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με
σύμβαση αορίστου χρόνου» και ψηφίζει ισόποση πίστωση.
43.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A. 10-6054.01 «Εργοδοτικές εισφορές
έκτακτου προσωπικού» ποσό 4.000,00 ευρώ μεταφέροντας ποσό στο αποθεματικό.
44.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A. 10-6253.01 «Ασφάλιστρα
μεταφορικών μέσων» ποσό 700,00 ευρώ μεταφέροντας ποσό στο αποθεματικό.
45. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A. 10-6274.01 με ποσό 9.500,00 ευρώ,
μεταφέροντας ποσό από το αποθεματικό, για «Απολύμανση δημοτικών κτιρίων» και
ψηφίζει ισόποση πίστωση.
46. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A. 10-6635.02 με ποσό 5.000,00 ευρώ,
μεταφέροντας ποσό από το αποθεματικό, για «Προμήθεια ειδών καθαριότητας
(απολυμαντικών κλπ) για την προστασία των εργαζομένων λόγω του Covid-19» και
ψηφίζει ισόποση πίστωση.
47.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A. 10-7135.02 «Κάλυψη αναγκών
πολιτικής προστασίας (προμήθεια θερμικών καμερών)» ποσό 19.500,00 ευρώ
μεταφέροντας ποσό στο αποθεματικό.
48. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A. 20-6011.01 με ποσό 35.700,00 ευρώ,
μεταφέροντας ποσό από το αποθεματικό, για «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται
βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) » και ψηφίζει
ισόποση πίστωση.
49. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A. 20-6021.01 με ποσό 11.600,00 ευρώ,
μεταφέροντας ποσό από το αποθεματικό, για «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται
βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» και ψηφίζει
ισόποση πίστωση.
50.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A. 20-6041.01 «Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)»
ποσό 6.000,00 ευρώ μεταφέροντας ποσό στο αποθεματικό.
51.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A. 20-6051.01 «Εργοδοτικές εισφορές
προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου» ποσό 3.203,37 ευρώ μεταφέροντας ποσό
στο αποθεματικό.
52. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A. 20-6051.02 με ποσό 9.700,00 ευρώ,
μεταφέροντας ποσό από το αποθεματικό, για «Εργοδοτική συνταξιοδοτική εισφορά
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τακτικών υπαλλήλων υπέρ ΕΦΚΑ» και ψηφίζει ισόποση πίστωση.
53. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A. 20-6052.01 με ποσό 2.900,00 ευρώ,
μεταφέροντας ποσό από το αποθεματικό, για «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με
σύμβαση αορίστου χρόνου» και ψηφίζει ισόποση πίστωση.
54.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A. 20-6054.01 «Εργοδοτικές εισφορές
έκτακτου προσωπικού» ποσό 1.000,00 ευρώ μεταφέροντας ποσό στο αποθεματικό.
55. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A. 20-6063.05 με ποσό 5.000,00 ευρώ,
μεταφέροντας ποσό από το αποθεματικό, για «Μέσα Προστασίας προσωπικού για την
αποφυγή της διάδοσης του Κοροναιού Covid-19» και ψηφίζει ισόποση πίστωση.
56.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A. 20-6253.01 «Ασφάλιστρα
μεταφορικών μέσων» ποσό 2.600,00 ευρώ μεταφέροντας ποσό στο αποθεματικό.
57.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A. 25-6011.01 «Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)»
ποσό 3.500,00 ευρώ μεταφέροντας ποσό στο αποθεματικό.
58. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A. 25-6041.01 με ποσό 2.900,00 ευρώ,
μεταφέροντας ποσό από το αποθεματικό, για «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται
βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» και ψηφίζει
ισόποση πίστωση.
59.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A. 25-6051.01 «Εργοδοτικές εισφορές
προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου» ποσό 1.024,62 ευρώ μεταφέροντας ποσό
στο αποθεματικό.
60. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A. 25-6051.02 με ποσό 1.100,00 ευρώ,
μεταφέροντας ποσό από το αποθεματικό, για «Εργοδοτική συνταξιοδοτική εισφορά
τακτικών υπαλλήλων υπέρ ΕΦΚΑ» και ψηφίζει ισόποση πίστωση.
61. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A. 25-6052.01 με ποσό 60,00 ευρώ,
μεταφέροντας ποσό από το αποθεματικό, για «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με
σύμβαση αορίστου χρόνου» και ψηφίζει ισόποση πίστωση.
62. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A. 25-6054.01 με ποσό 2.900,00 ευρώ,
μεταφέροντας ποσό από το αποθεματικό, για «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου
προσωπικού» και ψηφίζει ισόποση πίστωση.
63.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A. 25-6253.01 «Ασφάλιστρα
μεταφορικών μέσων» ποσό 2.100,00 ευρώ μεταφέροντας ποσό στο αποθεματικό.
64.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A. 25-6262.18 «Καθαρισμός δεξαμενών
άρδευσης Δ.Ε Ζαγοράς» ποσό 5.500,00 ευρώ μεταφέροντας ποσό στο αποθεματικό.
65.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A. 25-6279.03 «Εργαστηριακοί έλεγχοι
θαλάσσιων υδάτων» ποσό 1.000,00 ευρώ μεταφέροντας ποσό στο αποθεματικό.
66.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A. 25-6279.04 «Διάφορες υδραυλικές
εργασίες» ποσό 1.000,00 ευρώ μεταφέροντας ποσό στο αποθεματικό.
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67.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A. 25-6633.01 «Προμήθεια χημικού
υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)» ποσό 2.000,00 ευρώ μεταφέροντας ποσό στο
αποθεματικό.
68.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A. 30-6011.01 «Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)»
ποσό 2.100,00 ευρώ μεταφέροντας ποσό στο αποθεματικό.
69.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A. 30-6041.01 «Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)»
ποσό 8.000,00 ευρώ μεταφέροντας ποσό στο αποθεματικό.
70.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A. 30-6051.01 «Εργοδοτικές εισφορές
προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου» ποσό 1.642,82 ευρώ μεταφέροντας ποσό
στο αποθεματικό.
71. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A. 30-6051.02 με ποσό 1.550,00 ευρώ,
μεταφέροντας ποσό από το αποθεματικό, για «Εργοδοτική συνταξιοδοτική εισφορά
τακτικών υπαλλήλων υπέρ ΕΦΚΑ» και ψηφίζει ισόποση πίστωση.
72.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A. 30-6054.01 «Εργοδοτικές εισφορές
έκτακτου προσωπικού» ποσό 2.000,00 ευρώ μεταφέροντας ποσό στο αποθεματικό.
73.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A. 30-6252.01 «Ασφάλιστρα
μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων» ποσό 2.800,00 ευρώ μεταφέροντας ποσό
στο αποθεματικό.
74.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A. 30-6699.02 «Προμήθεια αλατιού»
ποσό 3.000,00 ευρώ μεταφέροντας ποσό στο αποθεματικό.
75. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A. 70-6021.01 με ποσό 3.300,00 ευρώ,
μεταφέροντας ποσό από το αποθεματικό, για «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται
βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» και ψηφίζει
ισόποση πίστωση.
76. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A. 70-6041.01 με ποσό 4.650,00 ευρώ,
μεταφέροντας ποσό από το αποθεματικό, για «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται
βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» και ψηφίζει
ισόποση πίστωση.
77. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A. 70-6052.01 με ποσό 755,00 ευρώ,
μεταφέροντας ποσό από το αποθεματικό, για «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με
σύμβαση αορίστου χρόνου» και ψηφίζει ισόποση πίστωση.
78. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A. 70-6054.01 με ποσό 2.100,00 ευρώ,
μεταφέροντας ποσό από το αποθεματικό, για «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου
προσωπικού» και ψηφίζει ισόποση πίστωση.
79.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A. 70-6255.01 «Λοιπά ασφάλιστρα»
ποσό 1.000,00 ευρώ μεταφέροντας ποσό στο αποθεματικό.
80.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A. 70-6692.01 «Προμήθεια σπόρων,
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φυτών, δενδρυλλίων» ποσό 1.500,00 ευρώ μεταφέροντας ποσό στο αποθεματικό.
Β. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 119/2020.
Αφού αναγνώσθηκε και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως εξής :
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)
ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ, 23.09.2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ZΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ
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