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ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ :9647/23-09-2020
Έγκριση Β΄ Τριμήνου εσόδων – εξόδων προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του
Δήμου Ζαγοράς– Μουρεσίου.
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
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ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :
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).
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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).
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 : 4ο
Έγκριση Β΄ Τριμήνου εσόδων – εξόδων προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δήμου
Ζαγοράς– Μουρεσίου.
Ο κ. Πρόεδρος, έθεσε υπόψη του σώματος τη με αριθμό 124/2020 απόφαση εισήγηση της Ο.Ε. (η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσης), με ΑΔΑ:6ΛΜΕΩΡΚ-9ΧΛ, με την οποία εγκρίθηκαν το Α΄και το Β΄Τρίμηνο
2020 και η οποία έχει ως παρακάτω :
****************************

Ζαγορά. 15-09-2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αριθ.Αποφ 124/2020

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Αριθ πρωτ. 9378
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 19ης /2020 Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου
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ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης έκθεσης Α΄ & Β΄ τριμήνου εσόδων- εξόδων προϋ/σμού
του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου οικον. έτους 2020 και υποβολή αυτού στο Δημ.
Συμβούλιο για έγκριση»
Στη Ζαγορά, σήμερα, 15η του μηνός Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00
στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου συνήλθε ύστερα από την
9137/11-09-2020 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη η
Οικονομική Επιτροπή, με βάση τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, όπου

σε σύνολο επτά (7) μελών,

βρέθηκαν

παρόντα τα πέντε (5) μέλη, ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

1. ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2. ΣΟΥΛΔΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

2. ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ
3. ΓΑΡΥΦΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
4. ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
5. ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

i) Απουσία του προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής και Δημάρχου κου
Παναγιώτη
Κουτσάφτη, προήδρευσε ο νόμιμος αντικαταστάτης του κος Κοντογιώργος
Απόστολος.
ii) Απουσία του μέλους κου Βαρελόπουλου Ιωάννη το παρών έδωσε ο νόμιμος
αντικαταστάτης του κος Κατσιφός Απόστολος.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ Κρινάκη Γεώργιο Δημοτικό Υπάλληλο.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης ανέφερε:
Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την
παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. (παρ.1 άρθρο 72 Ν.3852/10,
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19)
«9. Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών
υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό
συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό
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διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου.
Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται
σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του
προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό
συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου. Εάν, με
την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους,
διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση
είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα
ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό
συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που
λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της
έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με
την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε
καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Σε περιπτώσεις όπου από την
έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό
διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της
ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που
αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο. Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον
Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση
του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο
διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»),
γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή
Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου 277 του ν. 3852/2010. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση
ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου
αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.»
Κατ’

εξουσιοδότηση

της

ανωτέρω

διάταξης

εκδόθηκε

η

αριθμ.

οικ.

40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα
οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού
των

Δήμων

και

Περιφερειών»,

στην

οποία

καθορίζονται

τα

στοιχεία

που

περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του
προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική
επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου
Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των
δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην
ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
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Με την αριθ. 03/2020

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο

προϋπολογισμός του έτους 2020 η οποία με την σειρά της εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ.
ΑΠ165/15426/03-02-2020 της Δ/νσης

Διοίκησης Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού

Νομού Μαγνησίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.
Με βάση τα παραπάνω η προϊσταμένη της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου
κοινοποίησε

στην

οικονομική

επιτροπή

την

εισήγηση

με

τα

στοιχεία

που

περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του
προϋπολογισμού.
Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή οι κάτωθι πίνακες:
Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης Π/Υ εσόδων Α΄ & Β΄ τριμήνου του έτους 2020.
Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης Π/Υ δαπανών Α΄ & Β΄ τριμήνου του έτους 2020.
Καλούμαστε λοιπόν να υποβάλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο την τριμηνιαία
έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου κατά το Α΄ &
Β΄τρίμηνο του έτους 2020.
Το λόγο πήρε το μέλος της επιτροπής κα Σαμαρά Μαρία και σχετικά με τον τίτλο του
θέματος ανέφερε ότι:
1.

Κατατίθενται με καθυστέρηση στα θεσμικά όργανα του δήμου το μεν Α’ τρίμηνο

με καθυστέρηση σχεδόν πέντε μήνες το δε Β’ Τρίμηνο μετράει καθυστέρηση σχεδόν δυο
μηνών δηλαδή είναι εκπρόθεσμα διότι η ημερομηνία κατάθεσης τους σύμφωνα με το
νόμο έπρεπε να ήταν 20 Απριλίου 2020 και 20 Ιουλίου αντίστοιχα.
2.

Οσον αφορά την οικονομετρία για το Α’ τρίμηνο (λόγω covid 19) τα Εσοδα ο

ρυθμός εκτέλεσης (λόγος εισπραχθέντων προς προϋπολογισθέντων) της κατηγορίας
«Εισπράξεις από ΠΟΕ» είναι υπερβολικά χαμηλός οριακά μηδενικός ( 1,63 % ) κάτι
που σημαίνει πως η αποτελεσματικότητα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το
τρέχων οικονομικό έτος ήταν σχεδόν 98 % κάτω σε επίπεδο εσόδων για το δήμο.
3.

Ο αντίστοιχος ρυθμός για το Β΄Τρίμηνο ανέβηκε στο 3,34 %

4.

Οσον αφορά

τα Εσοδα ο ρυθμός εκτέλεσης

(λόγος εισπραχθέντων προς

προϋπολογισθέντων) της κατηγορίας «Τακτικά έσοδα» είναι υπερβολικά χαμηλός (
13,11 % ) κάτι που σημαίνει πως η αποτελεσματικότητα της εκτέλεσης
προϋπολογισμού για το τρέχων οικονομικό έτος

του

ήταν σχεδόν 88 % κάτω σε επίπεδο

προβλεφθέντων και προυπολογισθέντων εσόδων για το δήμο.
5.

Ο αντίστοιχος ρυθμός για το Β΄Τρίμηνο ανέβηκε στο 8,24 %

6.

Όσον αφορά τις αναπτυξιακές δαπάνες (επενδύσεις στις δαπάνες ) ο ρυθμός

εκτέλεσης

έργων ανάπτυξης για το δήμο μας είναι εξαιρετικά

χαμηλός

κάτω της

μονάδος ( 0,54 % ) κάτι που σημαίνει πως η αναπτυξιακή προοπτική του δήμου μας
ήταν αρνητική .
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7.

Ο αντίστοιχος ρυθμός για το Β΄Τρίμηνο ανέβηκε στο 0,57 %

8.

Το αποθεματικό είναι μηδενικό κάτι που σημαίνει πως είμαστε στο κόκκινο και η

πορεία του έτους 2020 θα είναι αρνητική .
Για όλους τους ανωτέρω λόγους καταψηφίζουμε το θέμα και λέμε όχι .
Το λόγο πήρε το μέλος της επιτροπής και πρόεδρος της παρούσης συνεδρίασης, κος
Κοντογιώργος Απόστολος, αναφέροντας ότι:
Η καθυστέρηση στην υποβολή οφείλετε στο γεγονός ότι το Δ΄ τρίμηνο του 2019 δεν
εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο λόγω της μη συγκέντρωση της απαραίτητης
πλειοψηφίας και αναμέναμε οδηγίες πως θα πράξουμε με τα επόμενα δίμηνα. Σχετικά με
την υστέρηση των εσόδων αυτό οφείλετε στην δύσκολη περίοδο που διανύουμε λόγω
της πανδημίας πράγμα που παρατηρείται γενικότερα σε όλη τη επικράτεια.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:
αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και αφού έλαβε υπόψη της, τις διατάξεις του
άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και όλα τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
1/. Αφού έλεγξε την πορεία υλοποίησης του προϋπολογισμού κατά το Α΄ & Β΄ τρίμηνο
2020, δεν διαπίστωσε την ύπαρξη υπερεκτιμημένων εσόδων που δεν θα εισπραχθούν
έως το τέλος της χρήσης άρα δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού.
2/. Εγκρίνει και υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο την τριμηνιαία έκθεση των
αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου κατά το Α΄& Β΄ τρίμηνο του
έτους 2020.
Καταψήφισαν τα μέλη κα Σαμαρά Μαρία για τους λόγους που προανέφερε, ομοίως και ο
κος Κατσιφός Απόστολος.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 124/2020
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο πρόεδρος

Τα μέλη

(υπογραφή)

(υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
&
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

[7]

ΑΔΑ: Ψ05ΣΩΡΚ-Π87
ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
καα
ο νόμιμος αναπληρωτής του
ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
****************************
Η επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, Δημοτική Σύμβουλος κ. Σαμαρά Μαρία
ανέφερε τα παρακάτω:
Η έκθεση τριμήνου κατατίθεται με καθυστέρηση και έχει μηδενικό αποθεματικό.
Για το λόγο αυτό καταψηφίζουμε την παρούσα απόφαση.
Κατόπιν, ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το σώμα σε ονομαστική ψηφοφορία,
προκειμένου να αποφασίσει σχετικά.
Υπέρ της έγκρισης του Β΄ τριμήνου οικ. έτους 2020, σύμφωνα με την 124/2020
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΛΜΕΩΡΚ-9ΧΛ), η οποία αποτελεί και την
εισήγηση επί του θέματος, ψήφισαν δέκα (10) Δημοτικοί Σύμβουλοι, ήτοι :
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 έγκρισης του Β΄ τριμήνου οικ. έτους 2020, σύμφωνα με την
124/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΛΜΕΩΡΚ-9ΧΛ), 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 έγκρισης του Β΄ τριμήνου οικ. έτους 2020, σύμφωνα με την 124/2020
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΛΜΕΩΡΚ-9ΧΛ), η οποία αποτελεί και την
εισήγηση επί του θέματος, 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.
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Επίσης, κατά της έγκρισης του Β΄ τριμήνου οικ. έτους 2019, σύμφωνα με την
36/2020

απόφαση

της

Οικονομικής

Επιτροπής

(ΑΔΑ:

9Λ1ΖΩΡΚ-ΖΛΩ),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.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χιώτης Δημήτριος, ενημέρωσε το σώμα ότι
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 παρ. 7 του κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού
Συμβουλίου, σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη :


Τη με αριθμό 124/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΛΜΕΩΡΚ9ΧΛ), η οποία αποτελεί την εισήγηση του εν λόγω θέματος



Τον Πίνακα 1 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Β’ τριμήνου
του έτους 2020.



Τον Πίνακα 2 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Β’ τριμήνου
του έτους 2020



Το γεγονός ότι η εισήγηση του θέματος, ήτοι η με αριθμό 124/2020 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΛΜΕΩΡΚ-9ΧΛ), η οποία αποτελεί και την
εισήγηση επί του θέματος, έλαβε δέκα (10) έγκυρες ψήφους



Τα οριζόμενα στο άρθρο 7 παρ. 7 του κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,
σύμφωνα με το οποίο σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου.



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»



Τ’ αποτελέσματα της ονομαστικής ψηφοφορίας



Τις διάφορες τοποθετήσεις



και μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την έκθεση του Προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου για το Β΄ Τριμήνου 2020, (όπως αυτή συντάχθηκε και υποβλήθηκε στο
Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμ. 124/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
(ΑΔΑ: 6ΛΜΕΩΡΚ-9ΧΛ),σύμφωνα με α) τον Πίνακα 1 (Αποτελέσματα εκτέλεσης
προϋπολογισμού εσόδων Β’ τριμήνου του έτους 2020) και

β) τον Πίνακα 2

(Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Β’ τριμήνου του έτους 2020), οι
οποίοι επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 122/2020.
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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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