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

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ : 27.03.2020 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ : 4η   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 36η 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 27.03.2020 

 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ :2868/31-03-2020 

Αναμόρφωση (2η) προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων 2020 σύμφωνα με την 

39/2020 Απόφαση Ο.Ε.(ΑΔΑ:ΩΙΓΠΩΡΚ-ΒΦ4). 

 

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.ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

16.ΒΑΡΣΑΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ   

17.ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

18. ΚΟΥΡΕΛΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 
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ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :  

Κανείς  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:  

1.ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - Δ.Κ. ΖΑΓΟΡΑΣ  

2. ΔΕΛΕΝΤΖΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  - Τ.Κ. ΠΟΥΡΙΟΥ  

3.ΚΑΜΒΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ   

4.ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - Τ.Κ. ΑΝΗΛΙΟΥ 

5.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

6.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ - Τ.Κ. ΚΙΣΣΟΥ 

7.ΜΑΜΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Τ.Κ. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

8.ΝΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Τ.Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ  

9.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - Τ.Κ. ΞΟΡΥΧΤΙΟΥ  

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ :  

Κανείς  

 Σύμφωνα με τη με αριθμό πρωτ : 2674/23-03-2020 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 δια 

περιφοράς  συνεδρίαση. 

Η παρούσα συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς λόγω της λήψης 

μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού Covid-19, 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»). 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, καθώς από το σύνολο των εικοσιένα 

(21) μελών, συμμετείχαν στην δια περιφοράς συνεδρίαση και τα εικοσιένα (21) μέλη 

του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως και οι εννέα (9) Πρόεδροι των Κοινοτήτων του 

Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε η Δημοτική Υπάλληλος κ. Τσόγκα Αικατερίνη, 

για τη τήρηση των πρακτικών.  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  Α Π Ο Φ Α Σ Η Σ  

  Από το πρακτικό της 4ης Τακτικής  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου, που συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 

Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου, στη Ζαγορά, την 27η Μαρτίου  2020, ημέρα Παρασκευή  

και ώρα 14.00 μ.μ. 

ΘΕΜΑ : 1ο   

Αναμόρφωση (2η) προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων 2020 σύμφωνα με την 39/2020 

Απόφαση Ο.Ε.(ΑΔΑ:ΩΙΓΠΩΡΚ-ΒΦ4). 
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Ο κ. Πρόεδρος, έθεσε υπόψη του σώματος τη με αριθμό 39/2020 απόφαση - 

εισήγηση της Ο.Ε. (η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσης), με ΑΔΑ : ΩΙΓΠΩΡΚ-ΒΦ4, με την οποία αποφασίστηκαν τα παρακάτω : 

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

Α. Εγκρίνει το σχέδιο για την 2η αναμόρφωση του Προϋπ/σμού, εσόδων - 

εξόδων 2020 του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου, όπως παρακάτω : 

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

ΚΑΕ 
ΕΡΓΟ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

/ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΠΟΣΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΜΕ 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 

ΠΟΣΟ 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΤΕΛΙΚΟ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ 

ΠΟΣΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 

1219.21 

Επιχορήγηση προς 
κάλυψη αναγκών για την 
αποφυγή της διάδοσης 
του κορωνοϊού COVID-
19 (ΥΠΕΣ αριθμ.πρωτ. 

18209/13-03-2020) 

0,00 10.000,00   10.000,00   

Δημιουργούμε 
καινούργιο κωδικό 

. Η δαπάνη θα 
καλυφθεί από  
επιχορήγηση  
προς κάλυψη 

αναγκών για την 
αποφυγή της 
διάδοσης του 
κορωνοϊού 

COVID-19 (ΥΠΕΣ 
αριθμ.πρωτ. 
18209/13-03-

2020)  

1319.23 

Επιχορήγηση για τη 
δράση " WiFi4EU - 

Προώθηση της 
συνδεσιμότητας στο 

διαδίκτυο στις τοπικές 
κοινότητες του Δ. 

Ζαγοράς Μουρεσίου " - 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
WIFI4EU 

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ-
ΜΟΥΡΕΣIOY 

0,00 15.000,00   15.000,00   

Δημιουργούμε 
καινούργιο κωδικό 

. Η δαπάνη θα 
καλυφθεί από  

επιχορήγηση (Αρ. 
δράσης 2-

2019/029636-
03629) . 

00-
6117.01 

Αμοιβές και έξοδα 
ελευθέρων 

επαγγελματιών  
25.000,00 4.050,00   29.050,00   

Ενισχύουμε τον 
κωδικό καθώς δεν 

επαρκεί η 
υπάρχουσα 
πίστωση. Η 
δαπάνη θα 

καλυφθεί  από τα 
Τακτικά Έσοδα. 

00-
6453.03 

Λοιπές συνδρομές 
(Δήμος Data, enimerosi) 

3.680,00 3.000,00   6.680,00   

Ενισχύουμε τον 
κωδικό καθώς δεν 

επαρκεί η 
υπάρχουσα 
πίστωση. Η 
δαπάνη θα 

καλυφθεί  από τα 
Τακτικά Έσοδα. 
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10-
6274.01 

Απολύμανση δημοτικών 
κτιρίων  

2.000,00 3.000,00   5.000,00   

Ενισχύουμε τον 
κωδικό η  δαπάνη 
θα καλυφθεί από  

επιχορήγηση  
προς κάλυψη 

αναγκών για την 
αποφυγή της 
διάδοσης του 
κορωνοϊού 

COVID-19 (ΥΠΕΣ 
αριθμ.πρωτ. 
18209/13-03-

2020)  

10-
6631.01 

Προμήθεια υγειονομικού 
και φαρμακευτικού 

υλικού 
1.500,00 2.000,00   3.500,00   

Ενισχύουμε τον 
κωδικό η  δαπάνη 
θα καλυφθεί από  

επιχορήγηση  
προς κάλυψη 

αναγκών για την 
αποφυγή της 
διάδοσης του 
κορωνοϊού 

COVID-19 (ΥΠΕΣ 
αριθμ.πρωτ. 
18209/13-03-

2020)  

10-
7331.07 

Επισκευή και Συντήρηση 
Δημοτικών κτιρίων Δ. 
Ζαγοράς Μουρεσίου 

5.000,00 9.500,00   14.500,00   

Ενισχύουμε τον 
κωδικό καθώς δεν 

επαρκεί η 
υπάρχουσα 
πίστωση. Η 
δαπάνη θα 

καλυφθεί  από τα 
Τακτικά Έσοδα. 

20-
6063.05 

Μέσα προστασίας 
προσωπικού για την 

αποφυγή της διάδοσης 
του κορωνοϊού COVID -

19 

0,00 5.000,00   5.000,00   

Δημιουργούμε 
καινούργιο κωδικό 

η δαπάνη  θα 
καλυφθεί από  
επιχορήγηση  
προς κάλυψη 

αναγκών για την 
αποφυγή της 
διάδοσης του 
κορωνοϊού 

COVID-19 (ΥΠΕΣ 
αριθμ.πρωτ. 
18209/13-03-

2020)  

20-
8117.01 

Λοιπά Έξοδα  65.476,19 -11.038,12   54.438,07   

Μειώνουμε τον 
κωδικό καθώς 

επαρκεί το 
υπόλοιπο. Το 

ποσό των 
11.038,12 ευρώ 

θα μεταφερθεί στο 
αποθεματικό του 

Δήμου 

20-
6663.03 

Προμήθεια Φωτιστικών 
εντός Οικισμού Αγίου 

Ιωάννη 
20.000,00 3.000,00   23.000,00   

Ενισχύουμε τον 
κωδικό καθώς δεν 

επαρκεί η 
υπάρχουσα 
πίστωση. Η 
δαπάνη θα 

καλυφθεί  από τα 
Τακτικά Έσοδα. 

30-
6662-08 

Προμήθεια Μπετόν  0,00 10.000,00   10.000,00   

Δημιουργούμε 
καινούργιο κωδικό 
και τροποποιούμε 

το Τεχνικό 
Πρόγραμμα. Η 

δαπάνη θα 
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καλυφθεί από τα 
Τακτικά Έσοδα 

του Δήμου. 

30-
7131.05 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

WIFI4EU 
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ-

ΜΟΥΡΕΣIOY 
(Επιχορήγηση για τη 
δράση " WiFi4EU - 

Προώθηση της 
συνδεσιμότητας στο 

διαδίκτυο στις τοπικές 
κοινότητες του Δ. 

Ζαγοράς Μουρεσίου ") 

0,00 15.000,00   15.000,00   

Δημιουργούμε 
καινούργιο κωδικό 

. Η δαπάνη θα 
καλυφθεί από  

επιχορήγηση (Αρ. 
δράσης 2-

2019/029636-
03629) . 

35-
6117.01 

Συντήρηση χώρων 
πρασίνου σε 

κοινόχρηστους χώρους 
ευθύνης του Δ. Ζαγοράς 

- Μουρεσίου 

0,00 8.060,00   8.060,00   

Δημιουργούμε 
καινούργιο κωδικό 
και τροποποιούμε 

το Τεχνικό 
Πρόγραμμα. Η 

δαπάνη θα 
καλυφθεί από τα 
Τακτικά Έσοδα 

του Δήμου. 

 
Το αποθεματικό σύμφωνα με την 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2020 ήταν 40.126,90 €. Με την νέα Αναμόρφωση το αποθεματικό  

διαμορφώνεται στα 13.555,02€. 

    

                  

   

                        

      Β. Υποβάλει την 2η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020 στο 

Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση. 

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

Η επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, κ. Σαμαρά Μαρία, δήλωσε τα 

παρακάτω : 

Όπως  και κατά τη συζήτηση του θέματος στην Οικονομική επιτροπή, 

ψηφίζουμε θετικά την αναμόρφωση  που κατατίθεται σήμερα, διότι περιέχει την 

δημιουργία και την ενίσχυση κωδικών με δαπάνες οι οποίες αφορούν την 

επιχορήγηση προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού 

COVID-19 (ΥΠΕΣ αριθμ.πρωτ. 18209/13-03-2020), τα μέσα προστασίας του 

προσωπικού για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού, την απολύμανση των 

δημοτικών κτιρίων και την προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού. Αυτές 

τις δύσκολες ώρες είναι χρέος και καθήκον όλων μας να προστατεύσουμε και να 

προφυλάξουμε το προσωπικό του δήμου και όλους τους συνδημότες μας.  

Ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας, Δημοτικός Σύμβουλος κ. 

Τσαπράζης Βασίλειος, δήλωσε τα παρακάτω : 

Η αναμόρφωση εσόδων - εξόδων του προϋπολογισμού ακολουθεί την λογική 

κατάρτισης του προϋπολογισμού σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου 

Εσωτερικών. Πρόκειται για προϋπολογισμούς κομμένους και ραμμένους σε αντιλαϊκή 
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κατεύθυνση. Η επιχορήγηση με 10.000 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών για την 

αντιμετώπιση της διάδοσης του Κορωνοϊού αποτελεί κοροϊδία για τον Δήμο Ζαγοράς - 

Μουρεσίου και τους δημότες, την ίδια ώρα που έχει μειωθεί η χρηματοδότηση πάνω 

από 60% την τελευταία δεκαετία με ευθύνη όλων διαδοχικά των κυβερνήσεων, ΝΔ- 

ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και τώρα ΝΔ. Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση «χρυσώνει» 

κυριολεκτικά τους επιχειρηματίες της ιδιωτικής υγείας μισθώνοντας πανάκριβα 

κρεβάτια ΜΕΘ. Απαιτούμε άμεση χορήγηση από το κράτος των απαραίτητων 

κονδυλίων για τη λειτουργία του Δήμου. Να προσληφθεί ιατρικό και νοσηλευτικό 

προσωπικό μόνιμης και πλήρους απασχόλησης, ώστε να ανοίξουν όλα τα αγροτικά 

ιατρεία που βρίσκονται στα όρια του Δήμου μας, και  στεγάζονται στα Δημοτικά 

Καταστήματα. Να ενισχυθεί με μόνιμο προσωπικό και εφοδιαστεί η υπηρεσία 

καθαριότητας με τα απαραίτητα υλικά. Για τους λόγους αυτούς καταψηφίζουμε την 

αναμόρφωση και καταγγέλλουμε τη Δημοτική Αρχή, που δεν δέχεται να βάλει θέμα 

προς συζήτηση τη λήψη άμεσων μέτρων αντιμετώπισης της επιδημίας και τη 

διεκδίκηση των απαραίτητων κονδυλίων. 

Ο κ. Πρόεδρος ανέφερε ότι, ήδη συζητήθηκε, εκτός ημερησίας, θέμα σχετικά 

με την έκδοση ψηφίσματος, επί τη βάση κοινής προτάσεων των παρατάξεων της 

μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου, κι ως εκ τούτου δεν υπάρχει ανάγκη εκ νέου 

συζήτησης θέματος. 

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

προκειμένου να αποφασίσει επί του θέματος. 

Υπέρ της 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού 2020, σύμφωνα με τη με 

αριθμό 39/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ψήφισαν δεκαεννέα (19) 

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. Λαμπαδάρης Νικόλαος του Γεωργίου, 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  , ο Πρόεδρος του Δημοτικού 

Συμβουλίου κ. Χιώτης Δημήτριος, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Σαμαρά Μαρία, κ. 

Κατσιφός Απόστολος, 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. 

Καλαφάτης Αριστείδης και  κ. Βαρσαμή Κωνσταντινιά. 

Επίσης υπέρ της 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού 2020, σύμφωνα με 

τη με αριθμό 39/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ψήφισαν (εκφράζοντας 

γνώμη) όλοι οι  Πρόεδροι Κοινοτήτων, ήτοι : 
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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 Ανηλίου κ. Μαργαρίτης 

Στέφανος, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αγίου Δημητρίου κ. Χριστοδούλου Αλέξανδρος, 

ο Πρόεδρος της Κοινότητας Κισσού κ. Παπαγεωργίου Ιωάννης, ο Πρόεδρος της 

Κοινότητας Μούρεσι κ. Μαμούρης Ευάγγελος, ο Πρόεδρος της Κοινότητας 

Τσαγκαράδας κ. Νάνος Παναγιώτης  και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ξορυχτίου κ. 

Τσιρογιάννης Νεκτάριος. 

Κατά της 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού 2020, σύμφωνα με τη με 

αριθμό 39/2020  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ψήφισαν δύο (2) Δημοτικοί 

Σύμβουλοι, ήτοι : 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Τσαπράζης Βασίλειος και κ. Κουρελάς 

Τριαντάφυλλος. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη :  

 Τη με αριθμό 39/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ : ΩΙΓΠΩΡΚ-

ΒΦ4), η οποία αποτελεί την εισήγηση του εν λόγω θέματος 

 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  

 

Α. Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 39/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (η 

οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης) και 

προβαίνει στην 2η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού έτους 2020, ως 

παρακάτω : 

1. Δημιουργεί  στο σκέλος των εσόδων τον K.A. 1219.21  με ποσό  10.000,00  ευρώ, 

μεταφέροντας ποσό στο αποθεματικό, για «Επιχορήγηση προς κάλυψη αναγκών για 

την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 (ΥΠΕΣ αριθμ.πρωτ. 18209/13-

03-2020)». 

(Δημιουργούμε καινούργιο κωδικό . Η δαπάνη θα καλυφθεί από  επιχορήγηση  προς 

κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 (ΥΠΕΣ 

αριθμ.πρωτ. 18209/13-03-2020)). 

2. Δημιουργεί  στο σκέλος των εσόδων τον K.A. 1319.23  με ποσό  15.000,00    

ευρώ, μεταφέροντας ποσό στο αποθεματικό, για «Επιχορήγηση για τη δράση  " 

WiFi4EU - Προώθηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες του 
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Δήμου  Ζαγοράς Μουρεσίου "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ WIFI4EU 

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣIOY ». 

(Δημιουργούμε καινούργιο κωδικό . Η δαπάνη θα καλυφθεί από  επιχορήγηση (Αρ. 

δράσης 2-2019/029636-03629)). 

3. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A. 00-6117.01 με ποσό 4.050,00   ευρώ, 

μεταφέροντας ποσό από το αποθεματικό, για «Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων 

επαγγελματιών» και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

(Ενισχύουμε τον κωδικό καθώς δεν επαρκεί η υπάρχουσα πίστωση. Η δαπάνη θα 

καλυφθεί  από τα Τακτικά Έσοδα). 

4. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A. 00-6453.03 με ποσό 3.000,00     ευρώ, 

μεταφέροντας ποσό από το αποθεματικό, για «Λοιπές συνδρομές (Δήμος Data, 

enimerosi)» και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

(Ενισχύουμε τον κωδικό καθώς δεν επαρκεί η υπάρχουσα πίστωση. Η δαπάνη θα 

καλυφθεί  από τα Τακτικά Έσοδα). 

5. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A. 10-6274.01 με ποσό 3.000,00  ευρώ, 

μεταφέροντας ποσό από το αποθεματικό, για «Απολύμανση δημοτικών κτιρίων» και 

ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

(Ενισχύουμε τον κωδικό η  δαπάνη θα καλυφθεί από  επιχορήγηση  προς κάλυψη 

αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 (ΥΠΕΣ 

αριθμ.πρωτ. 18209/13-03-2020)). 

6. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A. 10-6631.01 με ποσό 2.000,00  ευρώ, 

μεταφέροντας ποσό από το αποθεματικό, για «Προμήθεια υγειονομικού και 

φαρμακευτικού υλικού» και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

(Ενισχύουμε τον κωδικό η  δαπάνη θα καλυφθεί από  επιχορήγηση  προς κάλυψη 

αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 (ΥΠΕΣ 

αριθμ.πρωτ. 18209/13-03-2020)). 

7. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A. 10-7331.07 με ποσό 9.500,00  ευρώ, 

μεταφέροντας ποσό από το αποθεματικό, για «Επισκευή και Συντήρηση Δημοτικών 

κτιρίων Δ. Ζαγοράς Μουρεσίου» και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

(Ενισχύουμε τον κωδικό καθώς δεν επαρκεί η υπάρχουσα πίστωση. Η δαπάνη θα 

καλυφθεί  από τα Τακτικά Έσοδα). 

8. Δημιουργεί 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 κορωνοϊού COVID -19 » και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

 (Δημιουργούμε καινούργιο κωδικό η δαπάνη  θα καλυφθεί από  επιχορήγηση  προς 

κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 (ΥΠΕΣ 

αριθμ.πρωτ. 18209/13-03-2020)). 

9. Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A. 20-8117.01 «Λοιπά Έξοδα » ποσό 

11.038,12  ευρώ μεταφέροντας ποσό στο αποθεματικό.  
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(Μειώνουμε τον κωδικό καθώς επαρκεί το υπόλοιπο. Το ποσό των 11.038,12 ευρώ 

θα μεταφερθεί στο αποθεματικό του Δήμου). 

10. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A. 20-6663.03 με ποσό 3.000,00    ευρώ, 

μεταφέροντας ποσό από το αποθεματικό, για «Προμήθεια Φωτιστικών εντός Οικισμού 

Αγίου Ιωάννη» και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

(Ενισχύουμε τον κωδικό καθώς δεν επαρκεί η υπάρχουσα πίστωση. Η δαπάνη θα 

καλυφθεί  από τα Τακτικά Έσοδα). 

11. Δημιουργεί στο σκέλος των εξόδων τον K.A. 30-6662-08 με ποσό 10.000,00  

ευρώ, μεταφέροντας ποσό από το αποθεματικό, για «Προμήθεια Μπετόν» και ψηφίζει 

ισόποση πίστωση. 

 (Δημιουργούμε καινούργιο κωδικό και τροποποιούμε το Τεχνικό Πρόγραμμα. Η 

δαπάνη θα καλυφθεί από τα Τακτικά Έσοδα του Δήμου). 

12. Δημιουργεί στο σκέλος των εξόδων τον K.A. 30-7131.05 με ποσό 15.000,00  

ευρώ, μεταφέροντας ποσό από το αποθεματικό, για «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ WIFI4EU ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣIOY (Επιχορήγηση για τη δράση 

" WiFi4EU - Προώθηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες του 

Δ. Ζαγοράς Μουρεσίου ")» και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

 (Δημιουργούμε καινούργιο κωδικό . Η δαπάνη θα καλυφθεί από  επιχορήγηση (Αρ. 

δράσης 2-2019/029636-03629)). 

13. Δημιουργεί στο σκέλος των εξόδων τον K.A. 35-6117.01 με ποσό 8.060,00  

ευρώ, μεταφέροντας ποσό από το αποθεματικό, για «Συντήρηση χώρων πρασίνου σε 

κοινόχρηστους χώρους ευθύνης του Δ. Ζαγοράς - Μουρεσίου» και ψηφίζει ισόποση 

πίστωση. 

 (Δημιουργούμε καινούργιο κωδικό και τροποποιούμε το Τεχνικό Πρόγραμμα. Η 

δαπάνη θα καλυφθεί από τα Τακτικά Έσοδα του Δήμου). 

Β. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 36/2020.  

Αφού αναγνώσθηκε και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως εξής :  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.               ΤΑ ΜΕΛΗ  

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)  

                              ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ, 31.03.2020 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ZΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ 
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