
  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 

: 17.06.2015 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ : 8η 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 123η 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 17.06.2015 

 
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 5596 

4η Αναµόρφωση προϋπολογισµού εσόδων - εξόδων οικ. έτους 2015 του 

∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου. 

 

∆ήµαρχος: Κουτσάφτης Παναγιώτης 

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  

Πρόεδρος: Χιώτης ∆ηµήτριος  

Αντιπρόεδρος : Καµπούρης Νικόλαος (ΑΠΩΝ) 

Γραµµατέας: Κουτσελίνης Προκόπιος    

  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :  

1.ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

2.ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ  

3. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

4.ΑΛΤΙΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ  

5. ΤΣΕΛΕΠΗΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

6. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

7.ΒΑΣΤΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

8. ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  

9. ΚΑΟΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

10.ΡΕΠΑΝΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

11.ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ  

12.ΜΠΡΙΖΗΣΘΕΟ∆ΩΡΟΣ  

13.ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

14.ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

15. ΚΟΥΡΕΛΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ     

                   

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :  

1.ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΜΑΡΙΝΟΣ  

2.ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

3.ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

4.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:  

1.ΨΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ∆.Κ. ΖΑΓΟΡΑΣ  

2. ΧΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -Τ.Κ. ΠΟΥΡΙΟΥ  

3. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ - Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ  

4. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - Τ.Κ. ΑΝΗΛΙΟΥ  

5. ΜΑΜΟΥΡΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Τ.Κ. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  

6.ΝΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Τ.Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΑ∆ΑΣ  

7. ΝΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Τ.Κ. ΞΟΥΡΥΧΤΙΟΥ.  

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ :  

1.ΓΛΟΥΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - Τ.Κ. ΚΙΣΣΟΥ  

2.ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗΣ  

  

Σύµφωνα µε τη µε αριθµό πρωτ.5313/15-06-2015  έγγραφη πρόσκληση του  

κ. Προέδρου, που επιδόθηκε κατά τα νόµιµα και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 

3852/2010.  

Ο ∆ήµαρχος, κ. Κουτσάφτης Παναγιώτης, προσκλήθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε 

το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 και παρέστη στην συνεδρίαση. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος και Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  κ. 

Κουτσελίνης  Προκόπιος απουσίαζε κατά την έναρξη της συνεδρίασης και προσήλθε 

κατά την διάρκεια  της συζήτησης του 1ου θέµατος εκτός  ηµερήσιας διάταξης. 

Κατόπιν τούτου, κατ’ ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων του Ν. 3463/2006, 

του Ν. 3852/2010 και του ισχύοντος κανονισµού του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που 

προβλέπουν την αναπλήρωση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σε 

περίπτωση απουσίας του, τον κ. Γραµµατέα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

αναπληρώνει, στην παρούσα συνεδρίαση και έως την προσέλευσή του στο 1ο θέµα 

εκτός ηµερήσιας διάταξης,  ο πλειοψηφών σύµβουλος του επιτυχόντος συνδυασµού, 

κ. Σουλδάτος Απόστολος. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Τσελεπής Απόστολος αποχώρησε πριν την 

συζήτηση του 4ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος, κ. Αλτίνης Ανέστης, αποχώρησε κατά την διάρκεια 

της συζήτησης του 1ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος, κ. Λάσκος Κων/νος, αποχώρησε κατά την διάρκεια 

της συζήτησης του 2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Αγίου ∆ηµητρίου κ. Χριστοδούλου Αλέξανδρος 

αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Μετά την λήψη των παρουσιών ο κ. Πρόεδρος αιτιολόγησε το κατεπείγον της 

συνεδρίασης, το οποίο έγκειται αφενός στο από 11 Ιουνίου 2015 ∆ελτίο Τύπου του 

Υπουργείου Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, προς τους ∆ηµάρχους και 

Περιφερειάρχες της χώρας, κι αφετέρου στο µε αριθµ. πρωτ. 8039/50398/6-α΄/17-06-

2015 έγγραφο του Αστυνοµικού Σταθµού Ζαγοράς και ζήτησε από το σώµα να 
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αποφανθεί για το κατεπείγον των θεµάτων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 4 

του άρθρου 95 του νέου Κ.∆.Κ. Ν. 3463/06. 

Στην συνέχεια ακολούθησε ονοµαστική ψηφοφορία κατά την οποία το σώµα 

οµόφωνα αποφάσισε για το κατεπείγον των θεµάτων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

στην παρ. 4 του άρθρου 95 του νέου Κ.∆.Κ. Ν. 3463/06. 

Η επικεφαλής της µείζονος µειοψηφίας, ∆ηµοτική Σύµβουλος κ. Σαµαρά 

Μαρία, υπέβαλε  προφορικές ερωτήσεις, οι οποίες καταχωρήθηκαν στα πρακτικά. 

Στις ερωτήσεις αυτές απάντησε ο Αντιδήµαρχος ∆.Ε. Ζαγοράς, κ. 

Κοντογιώργος Απόστολος. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη 

της συνεδρίασης.  

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε η ∆ηµοτική Υπάλληλος, κ. Τσόγκα Αικατερίνη, 

για την τήρηση των πρακτικών.  

  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  Α Π Ο Φ Α Σ Η Σ  

Από το πρακτικό της 8ης Έκτακτης Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου, που συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 

∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου, στην Ζαγορά, την 17.06.2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 

20:30.  

 

ΘΕΜΑ : 2ο 

4η Αναµόρφωση προϋπολογισµού εσόδων - εξόδων οικ. έτους 2015 του ∆ήµου 

Ζαγοράς - Μουρεσίου. 

Ο κ. Πρόεδρος,  έθεσε υπόψη του σώµατος την 64/2015 απόφαση - εισήγηση 

της Ο.Ε. (η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης), 

µε την οποία αποφασίστηκαν τα παρακάτω : 

**************************** 

Α. Εισηγείται την αναµόρφωση του Προϋπ/σµού εσόδων εξόδων 2015 του 
∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου, ως κατωτέρω : 
 

ΚAE (1)Τελευταίος 
∆ιαµορφωµέ
νος 
Προϋπολογι
σµός 

(2) Ποσό 
Αναµόρφω
σης 

(3)=(1)+(2) 
∆ιαµορφωµένος 
Προϋπολογισµός 
(µετά την 
αναµόρφωσης) 

 
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 

Κ.Α 1211.06 
Επιχορήγηση για 
την συµµετοχή 
των υπαλλήλων 
στις εκλογές για 
τον Κ.Α 9111.01 

1.950,00 520,00 2.470,00 Ενισχύουµε τον 
κωδικό εσόδων µε 
το συµπληρωµατικό 
ποσό για την 
επιχορήγηση για την 
εκλογική 
αποζηµίωση των 
υπαλλήλων που 
συµµετείχαν στις 
εκλογές 
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Κ.Α 00-6031.01 
Τακτικές 
αποδοχές 
ειδικών 
συνεργατών και 
έξοδα κίνησης 

30.000,00 -10.000,00 20.000,00 Μειώνουµε καθώς 
επαρκεί η πίστωση 
 

Κ.Α  00-6053.01 
Εργοδοτικές 
εισφορές 
υπαλλήλων 
ειδικών θέσεων 

8.600,00 -3.000,00 5.600,00 Μειώνουµε καθώς 
επαρκεί η πίστωση 
 

Κ.Α 00-6117.04 
Αµοιβές ορκωτών 
εκτιµητών 

5.000,00 -5.000,00 0 Μηδενίζουµε τον 
κωδικό καθώς δεν 
απαιτείται αυτή η 
δαπάνη 
 

Κ.Α 00-6221.02 
Έξοδα 
διακίνησης 
επείγουσας 
αλληλογραφίας & 
παράδοσης 
φακέλων 
 

1.000,00 -700,00 300,00 Μειώνουµε καθώς 
επαρκεί η πίστωση 

Κ.Α 00-6222.01 
Τηλεφωνικά, 
τηλεγραφικά και 
τηλετυπία τέλη 
εσωτερικού 
 

20.000,00 -6.000,00 14.000,00 Μειώνουµε καθώς 
επαρκεί η πίστωση 

Κ.Α 00-6492.01 
∆ικαστικά έξοδα 
και έξοδα 
εκτέλεσης 
δικαστικών 
αποφάσεων ή 
συµβιβαστικών 
πράξεων 
 

10.000,00 1.000,00 11.000,00 Ενισχύουµε τον 
κωδικό για την 
κάλυψη δικαστικών 
εξόδων καθώς δεν 
επαρκεί το υπόλοιπο 

Κ.Α 00-6493.01 
∆απάνες 
οργάνωσης 
παθητικής 
αεράµυνας 

3.500,00 -1.000,00 2.500,00 Μειώνουµε καθώς 
επαρκεί η πίστωση 

Κ.Α 00-6723.01 
Κράτηση 0.5% 
υπέρ 
λογαριασµού του 
άρθρου 68 Ν∆ 
3033/54 
 

1.000,00 -500,00 500,00 Μειώνουµε καθώς 
επαρκεί η πίστωση 

Κ.Α 00-6724.01 
Εισφορά για την 
καταπολέµηση 
αρουραίων και 
ακρίδων 

1.000,00 -500,00 500,00 Μειώνουµε καθώς 
επαρκεί η πίστωση 

Κ.Α 10-6011.02 
Εκλογική 
αποζηµίωση 

0 780,00 780,00 ∆ηµιουργούµε 
κωδικό για την 
εκλογική 
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µονίµων 
υπαλλήλων 

αποζηµίωση των 
µονίµων υπαλλήλων 
 

Κ.Α 10-6021.02 
Εκλογική 
αποζηµίωση  
υπαλλήλων 
αορίστου χρόνου 

0 910,00 910,00 ∆ηµιουργούµε 
κωδικό για την 
εκλογική 
αποζηµίωση των 
υπαλλήλων 
αορίστου χρόνου 
 

Κ.Α 10-6462.01 
∆ηµοσίευση 
προκηρύξεων 
 

3.000,00 500,00 3.500,00 Ενισχύουµε τον 
κωδικό για 
δηµοσιεύσεις 
διακηρύξεων σε 
εφηµερίδες καθώς 
δεν επαρκεί το 
υπόλοιπο 

Κ.Α 10-6463.01 
Έξοδα λοιπών 
δηµοσιεύσεων 
 

2.000,00 500,00 2.500,00 Ενισχύουµε τον 
κωδικό για 
δηµοσιεύσεις σε 
εφηµερίδες καθώς 
δεν επαρκεί το 
υπόλοιπο 

Κ.Α 10-6641.01 
Προµήθεια 
καυσίµων για 
κίνηση 
µεταφορικών 
µέσων 
 

5.000,00 5.000,00 10.000,00 Ενισχύουµε τον 
κωδικό καθώς δεν 
επαρκεί η πίστωση 
µέχρι τέλος του 
χρόνου 

Κ.Α 10-6643.01 
Προµήθεια 
καυσίµων για 
θέρµανση και 
φωτισµό 

10.000,00 -3.000,00 7.000,00 Μειώνουµε τον 
κωδικό καθώς 
επαρκεί η πίστωση 
για τους υπόλοιπους 
µήνες 

Κ.Α 20-6021.02 
Εκλογική 
αποζηµίωση  
υπαλλήλων 
αορίστου χρόνου 

0 130,00 130,00 ∆ηµιουργούµε 
κωδικό για την 
εκλογική 
αποζηµίωση των 
υπαλλήλων 
αορίστου χρόνου 
 

Κ.Α 20-6055.01 
Λοιπές 
εργοδοτικές 
εισφορές 
 

3.000,00 -3.000,00 0 Μηδενίζουµε τον 
κωδικό καθώς δεν 
µας χρειάζεται 
 

Κ.Α 20-6643.01 
Προµήθεια 
καυσίµων για 
θέρµανση και 
φωτισµό 

4.000,00 -2.000,00 2.000,00 Μειώνουµε τον 
κωδικό καθώς 
επαρκεί η πίστωση 
για τους υπόλοιπους 
µήνες 

Κ.Α 20-7325.05 
Επεκτάσεις – 
Μετατοπίσεις 
δηµοτικού 
φωτισµού ∆. 
Ζαγοράς-
Μουρεσίου 

6.000,00 605,00 6.605,00 Ενισχύουµε τον 
κωδικό για να 
µπορέσει να γίνει 
επέκταση δηµοτικού 
φωτισµού 
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Κ.Α 25-6011.02 
Εκλογική 
αποζηµίωση 
µονίµων 
υπαλλήλων 

0 260,00 260,00 ∆ηµιουργούµε 
κωδικό για την 
εκλογική 
αποζηµίωση των 
µονίµων υπαλλήλων 
 

Κ.Α 25-6021.02 
Εκλογική 
αποζηµίωση  
υπαλλήλων 
αορίστου χρόνου 

0 260,00 260,00 ∆ηµιουργούµε 
κωδικό για την 
εκλογική 
αποζηµίωση των 
υπαλλήλων 
αορίστου χρόνου 
 

Κ.Α 25-6041.01 
Τακτικές 
αποδοχές 
(περιλαµβάνονται 
βασικός µισθός, 
δώρα εορτών, 
γενικά και ειδικά 
επιδόµατα) 
 

8.000,00 15.000,00 23.000,00 Ενισχύουµε τον 
κωδικό για 
αποδοχές εκτάκτων 
υπαλλήλων 
(υδρονοµείς) 
 

Κ.Α 25-6054.01 
Εργοδοτικές 
εισφορές 
έκτακτου 
προσωπικού 
 

3.500,00 3.000,00 6.500,00 Ενισχύουµε τον 
κωδικό για 
εργοδοτικές 
εισφορές εκτάκτων 
υπαλλήλων 
(υδρονοµείς) 

Κ.Α 25-6633.01 
Προµήθεια 
χηµικού υλικού 
(απολυµαντικά, 
χηµικά, κλπ) 

6.000,00 -2.000,00 4.000,00 Μειώνουµε τον 
κωδικό καθώς 
επαρκεί η πίστωση 
για τους υπόλοιπους 
µήνες 
 

Κ.Α 25-7336.19 
Καθαρισµός 
αρδευτικών 
αυλάκων ∆.Ε 
Ζαγοράς 

10.000,00 -10.000,00 0 Μηδενίζουµε τον 
κωδικό καθώς ο 
καθαρισµός των 
αυλάκων θα γίνει 
από υδρονοµείς 

Κ.Α 25-7336.46 
Καθαρισµός 
αρδευτικών 
αυλάκων ∆.Ε 
Μουρεσίου 

5.000,00 -5.000,00 0 Μηδενίζουµε τον 
κωδικό καθώς ο 
καθαρισµός των 
αυλάκων θα γίνει 
από υδρονοµείς 

Κ.Α 30-6011.02 
Εκλογική 
αποζηµίωση 
µονίµων 
υπαλλήλων 

0 130,00 130,00 ∆ηµιουργούµε 
κωδικό για την 
εκλογική 
αποζηµίωση των 
µονίµων υπαλλήλων 
 

Κ.Α 30-6662.01 
Προµήθεια 
ασφάλτου 
 

2.000,00 -2.000,00 0 Μηδενίζουµε τον 
κωδικό καθώς δεν 
προβλέπεται να γίνει 
τέτοια προµήθεια 

Κ.Α 30-7112.01 
Αγορές 
οικοπέδων και 
εδαφικών 
εκτάσεων 

5.000,00 -5.000,00 0 Μηδενίζουµε τον 
κωδικό καθώς η 
αγορά αυτού του 
οικοπέδου έγινε 
τέλος του 
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 προηγούµενου έτους 
 

Κ.Α 70-6117.01 
Ναυαγοσωστική 
κάλυψη 
παραλιών ∆.Ε 
Μουρεσίου 

0 24.600,00 24.600,00 ∆ηµιουργούµε τον 
κωδικό για την 
ναυαγοσωστική 
κάλυψη των 
παραλιών του δήµου 
µας 

Κ.Α 70-6117.02 
Ναυαγοσωστική 
κάλυψη 
παραλιών ∆.Ε 
Ζαγοράς 

0 7.380,00 7.380,00 ∆ηµιουργούµε τον 
κωδικό για την 
ναυαγοσωστική 
κάλυψη των 
παραλιών του δήµου 
µας 

Κ.Α 4123.04 
Φόρος τόκων 
15% 

0 10.000,00 10.000,00 ∆ηµιουργούµε 
κωδικό για τις 
κρατήσεις φόρων 

Κ.Α 8223.04 
Φόρος τόκων 
15% 
 

0 10.000,00 10.000,00 ∆ηµιουργούµε 
κωδικό για τις 
κρατήσεις φόρων 

                                             

 

Το αποθεµατικό ανέρχονταν στο ποσό 2.101,23 € και µετά την αναµόρφωση 

διαµορφώνεται σε 1.266,23 €. 

 

Β. Εγκρίνει την εισήγηση οµόφωνα και υποβάλει το παρών σχέδιο 

αναµόρφωσης προϋπολογισµού στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο προς  ψήφιση. 

 

**************************** 

 

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Σώµα σε ονοµαστική ψηφοφορία 

προκειµένου να αποφασίσει επί του θέµατος.  

Υπέρ της 4ης αναµόρφωσης του προϋπολογισµού (σύµφωνα µε την 64/2015 

απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής), ψήφισαν δεκατρείς (13) ∆ηµοτικοί 

Σύµβουλοι, ήτοι : 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Σουλδάτος Απόστολος, ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου κ. Χιώτης ∆ηµήτριος, η Αντιδήµαρχος κ. Χριστοδούλου Γεωργία, 

ο Αντιδήµαρχος κ. Κοντογιώργος Απόστολος, ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Τσελεπής 

Απόστολος, ο Αντιδήµαρχος κ. Μαργαρίτης Κων/νος, ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. 

Βασταρδής Κων/νος, ο Αντιδήµαρχος κ. Γαρυφάλλου Αναστάσιος, οι ∆ηµοτικοί 

Σύµβουλοι, κ. Καουνάς Βασίλειος, κ. Ρεπανίδης Βασίλειος, κ. Κουτσελίνης 

Προκόπιος, κ. Σαµαρά Μαρία και κ. Μπρίζης Θεόδωρος. 

Επίσης υπέρ της 4ης αναµόρφωσης του προϋπολογισµού (σύµφωνα µε την 

64/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής), ψήφισαν όλοι οι παρόντες Πρόεδροι 

∆ηµοτικής και Τοπικών Κοινοτήτων, ήτοι : 
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Ο Πρόεδρος της ∆.Κ. Ζαγοράς κ. Ψαθάς Γεώργιος, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Πουρίου κ. 

Χιώτης Νικόλαος, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Αγίου ∆ηµητρίου κ. Χριστοδούλου 

Αλέξανδρος, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ανηλίου κ. Μαργαρίτης Στέφανος , ο Πρόεδρος της 

Τ.Κ. Μουρεσίου κ. Μαµούρης Ευάγγελος, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Τσαγκαράδας κ. 

Νάνος Παναγιώτης και ο Εκπρόσωπος της Τ.Κ. Ξουριχτίου κ. Νάνος Κων/νος. 

 

Κατά της 4ης αναµόρφωσης του προϋπολογισµού (σύµφωνα µε την 64/2015 

απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής), ψήφισαν δύο (2) ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, ήτοι : 

Ο κ. Τσαπράζης Βασίλειος  και ο κ. Κουρελάς Τριαντάφυλλος. 

 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Αλτίνης  Ανέστης, είχε αποχωρήσει κατά την 

διάρκεια της συζήτησης του 1ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος, κ. Λάσκος Κων/νος, είχε αποχωρήσει  κατά την 

διάρκεια της συζήτησης του 2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης και πριν την 

διεξαγωγή της ονοµαστικής ψηφοφορίας. 

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού έλαβε υπόψη :  

• Την 64/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 

• Τ’ αποτελέσµατα της ονοµαστικής ψηφοφορίας 

• Τις διάφορες τοποθετήσεις    

• και µετά από διαλογική συζήτηση  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

 

Α. Εγκρίνει  την υπ’ αριθµ. 64/2015  απόφαση της  Οικονοµικής Επιτροπής (η 

οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσης) και 

προβαίνει στην 4ηαναµόρφωση του Προϋπολογισµού του ∆ήµου Ζαγοράς -

Μουρεσίου έτους 2015 ως  παρακάτω : 

 

1. Ενισχύει  στο σκέλος των εσόδων τον K.A 1211.06 µε ποσό 520,00 ευρώ, 

µεταφέροντας ποσό στο  αποθεµατικό, για «Επιχορήγηση για την συµµετοχή των 

υπαλλήλων στις εκλογές». 

(Ενισχύουµε τον κωδικό εσόδων µε το συµπληρωµατικό ποσό για την επιχορήγηση 

για την εκλογική αποζηµίωση των υπαλλήλων που συµµετείχαν στις εκλογές). 

 

2.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A 00-6031.01 «Τακτικές αποδοχές 

ειδικών συνεργατών και έξοδα κίνησης» ποσό 10.000,00 ευρώ µεταφέροντας ποσό 

στο αποθεµατικό.  

(Μειώνουµε καθώς επαρκεί η πίστωση). 
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3.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A 00-6053.01 «Εργοδοτικές εισφορές 

υπαλλήλων ειδικών θέσεων» ποσό 3.000,00 ευρώ µεταφέροντας ποσό στο 

αποθεµατικό.  

(Μειώνουµε καθώς επαρκεί η πίστωση). 

 

4. Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A 00-6117.04 «Αµοιβές ορκωτών 

εκτιµητών» ποσό 5.000,00 ευρώ, µεταφέροντας ποσό στο αποθεµατικό.  

(Μηδενίζουµε τον κωδικό καθώς δεν απαιτείται αυτή η δαπάνη). 

 

5.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A 00-6221.02 «Έξοδα διακίνησης 

επείγουσας αλληλογραφίας & παράδοσης φακέλων» ποσό 700,00 ευρώ 

µεταφέροντας ποσό στο αποθεµατικό.  

(Μειώνουµε καθώς επαρκεί η πίστωση). 

 

6.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A 00-6222.01 «Τηλεφωνικά, 

τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού» ποσό 6.000,00 ευρώ µεταφέροντας 

ποσό στο αποθεµατικό.  

(Μειώνουµε καθώς επαρκεί η πίστωση). 

 

7. Ενισχύει  στο σκέλος των εξόδων τον K.A 00-6492.01  µε ποσό 1.000,00 ευρώ, 

µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «∆ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης 

δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων» και ψηφίζει ισόποση 

πίστωση. 

(Ενισχύουµε τον κωδικό για την κάλυψη δικαστικών εξόδων καθώς δεν επαρκεί το 

υπόλοιπο). 

 

8.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A 00-6493.01 «∆απάνες οργάνωσης 

παθητικής αεράµυνας» ποσό 1.000,00 ευρώ µεταφέροντας ποσό στο 

αποθεµατικό.  

(Μειώνουµε καθώς επαρκεί η πίστωση). 

 

9.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A 00-6723.01 «Κράτηση 0.5% υπέρ 

λογαριασµού του άρθρου 68 Ν∆ 3033/54» ποσό 500,00 ευρώ µεταφέροντας ποσό 

στο αποθεµατικό.  

(Μειώνουµε καθώς επαρκεί η πίστωση). 

 

10.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A 00-6724.01 «Εισφορά για την 

καταπολέµηση αρουραίων και ακρίδων» ποσό 500,00 ευρώ µεταφέροντας ποσό 

στο αποθεµατικό.  

(Μειώνουµε καθώς επαρκεί η πίστωση). 
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11. ∆ηµιουργεί στο σκέλος των εξόδων τον K.A 10.6011.02 µε ποσό 780,00ευρώ, 

µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «Εκλογική αποζηµίωση µονίµων 

υπαλλήλων» και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

(∆ηµιουργούµε κωδικό για την εκλογική αποζηµίωση των µονίµων υπαλλήλων). 

 

12. ∆ηµιουργεί στο σκέλος των εξόδων τον K.A 10.6021.02 µε ποσό 910,00ευρώ, 

µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «Εκλογική αποζηµίωση  υπαλλήλων 

αορίστου χρόνου» και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

(∆ηµιουργούµε κωδικό για την εκλογική αποζηµίωση των υπαλλήλων αορίστου 

χρόνου). 

 

13. Ενισχύει  στο σκέλος των εξόδων τον K.A 10-6462.01µε ποσό 500,00 ευρώ, 

µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «∆ηµοσίευση προκηρύξεων» και 

ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

(Ενισχύουµε τον κωδικό για δηµοσιεύσεις διακηρύξεων σε εφηµερίδες καθώς δεν 

επαρκεί το υπόλοιπο). 

 

14. Ενισχύει  στο σκέλος των εξόδων τον K.A 10-6463.01µε ποσό 500,00 ευρώ, 

µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων» και 

ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

(Ενισχύουµε τον κωδικό για δηµοσιεύσεις σε εφηµερίδες καθώς δεν επαρκεί το 

υπόλοιπο). 

 

15. Ενισχύει  στο σκέλος των εξόδων τον K.A 10-6641.01µε ποσό 5.000,00 ευρώ, 

µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «Προµήθεια καυσίµων για κίνηση 

µεταφορικών µέσων» και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

(Ενισχύουµε τον κωδικό καθώς δεν επαρκεί η πίστωση µέχρι τέλος του χρόνου). 

 

16.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A 10-6643.01 «Προµήθεια καυσίµων 

για θέρµανση και φωτισµό» ποσό 3.000,00 ευρώ µεταφέροντας ποσό στο 

αποθεµατικό.  

(Μειώνουµε τον κωδικό καθώς επαρκεί η πίστωση για τους υπόλοιπους µήνες). 

 

17. ∆ηµιουργεί στο σκέλος των εξόδων τον K.A 20-6021.02 µε ποσό 130,00ευρώ, 

µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «Εκλογική αποζηµίωση  υπαλλήλων 

αορίστου χρόνου» και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

(∆ηµιουργούµε κωδικό για την εκλογική αποζηµίωση των υπαλλήλων αορίστου 

χρόνου). 
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18.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A 20-6055.01 «Λοιπές εργοδοτικές 

εισφορές» ποσό 3.000,00 ευρώ µεταφέροντας ποσό στο αποθεµατικό.  

(Μηδενίζουµε τον κωδικό καθώς δεν µας χρειάζεται). 

 

19.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A 20-6643.01 «Προµήθεια καυσίµων 

για θέρµανση και φωτισµό» ποσό 2.000,00 ευρώ µεταφέροντας ποσό στο 

αποθεµατικό.  

(Μειώνουµε τον κωδικό καθώς επαρκεί η πίστωση για τους υπόλοιπους µήνες). 

 

20. Ενισχύει  στο σκέλος των εξόδων τον K.A 20-7325.05 µε ποσό 605,00 ευρώ, 

µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «Επεκτάσεις – Μετατοπίσεις δηµοτικού 

φωτισµού ∆. Ζαγοράς-Μουρεσίου» και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

(Ενισχύουµε τον κωδικό για να µπορέσει να γίνει επέκταση δηµοτικού φωτισµού). 

 

21. ∆ηµιουργεί στο σκέλος των εξόδων τον K.A 25-6011.02 µε ποσό 260,00ευρώ, 

µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «Εκλογική αποζηµίωση µονίµων 

υπαλλήλων» και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

(∆ηµιουργούµε κωδικό για την εκλογική αποζηµίωση των µονίµων υπαλλήλων). 

 

22. ∆ηµιουργεί στο σκέλος των εξόδων τον K.A 25-6021.02 µε ποσό 260,00ευρώ, 

µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «Εκλογική αποζηµίωση  υπαλλήλων 

αορίστου χρόνου» και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

(∆ηµιουργούµε κωδικό για την εκλογική αποζηµίωση των υπαλλήλων αορίστου 

χρόνου). 

 

23. Ενισχύει  στο σκέλος των εξόδων τον K.A 25-6041.01 µε ποσό 15.000,00 ευρώ, 

µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται 

βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόµατα)» και ψηφίζει ισόποση 

πίστωση. 

(Ενισχύουµε τον κωδικό για αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (υδρονοµείς)). 

 

24. Ενισχύει  στο σκέλος των εξόδων τον K.A 25-6054.01 µε ποσό 3.000,00 ευρώ, 

µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου 

προσωπικού» και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

(Ενισχύουµε τον κωδικό για εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων 

(υδρονοµείς)). 

 

25.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.  

ΑΔΑ: ΩΣΔ2ΩΡΚ-41Ψ



(Μειώνουµε τον κωδικό καθώς επαρκεί η πίστωση για τους υπόλοιπους µήνες). 

 

26.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A 25-7336.19 «Καθαρισµός 

αρδευτικών αυλάκων ∆.Ε Ζαγοράς» ποσό 10.000,00 ευρώ µεταφέροντας ποσό 

στο αποθεµατικό.  

(Μηδενίζουµε τον κωδικό καθώς ο καθαρισµός των αυλάκων θα γίνει από 

υδρονοµείς). 

 

27.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A 25-7336.46 «Καθαρισµός 

αρδευτικών αυλάκων ∆.Ε Μουρεσίου» ποσό 5.000,00 ευρώ µεταφέροντας ποσό 

στο αποθεµατικό.  

(Μηδενίζουµε τον κωδικό καθώς ο καθαρισµός των αυλάκων θα γίνει από 

υδρονοµείς). 

 

28. ∆ηµιουργεί στο σκέλος των εξόδων τον K.A 30-6011.02 µε ποσό 130,00ευρώ, 

µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «Εκλογική αποζηµίωση µονίµων 

υπαλλήλων» και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

(∆ηµιουργούµε κωδικό για την εκλογική αποζηµίωση των µονίµων υπαλλήλων). 

 

29.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A 30-6662.01 «Προµήθεια ασφάλτου 

» ποσό 2.000,00 ευρώ µεταφέροντας ποσό στο αποθεµατικό.  

(Μηδενίζουµε τον κωδικό καθώς δεν προβλέπεται να γίνει τέτοια προµήθεια). 

 

30.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A 30-7112.01 «Αγορές οικοπέδων 

και εδαφικών εκτάσεων» ποσό 5.000,00 ευρώ µεταφέροντας ποσό στο 

αποθεµατικό.  

(Μηδενίζουµε τον κωδικό καθώς η αγορά αυτού του οικοπέδου έγινε τέλος του 

προηγούµενου έτους). 

 

31. ∆ηµιουργεί στο σκέλος των εξόδων τον K.A 70-6117.01 µε ποσό 24.600,00 

ευρώ, µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «Ναυαγοσωστική κάλυψη 

παραλιών ∆.Ε Μουρεσίου» και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

(∆ηµιουργούµε τον κωδικό για την ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών του δήµου 

µας). 

 

32. ∆ηµιουργεί στο σκέλος των εξόδων τον K.A 70-6117.02 µε ποσό 7.380,00 

ευρώ, µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «Ναυαγοσωστική κάλυψη 

παραλιών ∆.Ε Ζαγοράς» και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

(∆ηµιουργούµε τον κωδικό για την ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών του δήµου 

µας). 
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33. ∆ηµιουργεί  στο σκέλος των εσόδων τον K.A 4123.04 µε ποσό 10.000,00 ευρώ, 

µεταφέροντας ποσό στο αποθεµατικό, για «Φόρος τόκων 15%». 

(∆ηµιουργούµε κωδικό για τις κρατήσεις φόρων). 

 

34. ∆ηµιουργεί στο σκέλος των εξόδων τον K.A 8223.04  µε ποσό 10.000,00 ευρώ, 

µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «Φόρος τόκων 15%» και ψηφίζει 

ισόποση πίστωση. 

(∆ηµιουργούµε κωδικό για τις κρατήσεις φόρων). 

 

Το αποθεµατικό ανέρχονταν στο ποσό 2.101,23 € και µετά την αναµόρφωση 

διαµορφώνεται σε 1.266,23€ 

 

Β. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. ∆ήµαρχο. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 123/2015.  

Αφού αναγνώσθηκε και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως 

εξής:  

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.               ΤΑ ΜΕΛΗ  

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)  

                                       ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Ζαγορά,18.06.2015  

O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  

 

 

ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   

  

 

ΑΔΑ: ΩΣΔ2ΩΡΚ-41Ψ
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