
                               Εαγοπά. 19-08-2020 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                                                Απιθ.Αποθ 111/2020 

ΓΖΜΟ ΕΑΓΟΡΑ ΜΟΤΡΔΗΟΤ     Απιθ ππυη. 8252                                                                                                                     

ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από ηο Ππακηικό 18
ηρ

 /2020  ΔΚΣΑΚΣΖ ζςνεδπίαζηρ ηηρ 

Οικονομικήρ Δπιηποπήρ ηος Γήμος Εαγοπάρ - Μοςπεζίος 

 

ΘΔΜΑ: «Διζήγηζη για 6
η
 Αναμόπθυζη  εζόδυν- εξόδυν πποϋπ/ζμού, ηος Γήμος Εαγοπάρ  

Μοςπεζίος, οικ. έηοςρ 2020 και ςποβολή αςηήρ  ζηο Γημ. ςμβούλιο για λήτη απόθαζηρ» 

 

     ηε Ζαγνξά, ζήκεξα, 19
ε 

 ηνπ κελόο Απγνύζηνπ 2020 εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 

14:00   ζην Δεκνηηθό Καηάζηεκα ηνπ Δήκνπ  Ζαγνξάο - Μνπξεζίνπ ζπλήιζε  ύζηεξα 

από ηελ 8252/19-08-2020  πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, ε Οηθνλνκηθή Επηηξνπή,  για 

την κατεπείγουςα λήψη απόφαςησ 6ησ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 2020, 

ςφμφωνα με το από 17/08/2020 & 18/08/2020 ΚΑΣΕΠΕΙΓΟΝ ζγγραφο του τμήματοσ 

επιχορηγήςεων τοπικήσ αυτοδιοίκηςησ θαη κε βάζε  τισ ςχετικζσ διατάξεισ  του  άρκρου 

77 του Ν. 4555/18.  

Αφοφ διαπιςτϊκθκε νόμιμθ απαρτία, όπου  ςε ςφνολο επτά (7) μελϊν,   βρζκθκαν 

παρόντα  τα πζντε (5)  μζλθ,  ιτοι: 

ΠΑΡΟΝΣΕ                                                                        ΑΠΟΝΣΕ                           

1.  ΚΟΤΣΑΦΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ                                       1. ΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ                            
2. ΟΤΛΔΑΣΟ ΑΠΟΣΟΛΟ                                                       2. ΒΑΡΕΛΟΠΟΤΛΟ ΙΩΑΝΝΗ 
3. ΚΟΝΣΟΓΙΩΡΓΟ ΑΠΟΣΟΛΟ        
4. ΓΑΡΤΦΑΛΛΟΤ ΑΝΑΣΑΙΟ   
5. ΒΑΣΑΡΔΗ ΚΩΝ/ΝΟ                         

 

 

             Σα πρακτικά τθρικθκαν από τον κ  Κρινάκθ Γεϊργιο Δθμοτικό Τπάλλθλο. 

                                                                                                                       

       Ο πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο εηζεγνύκελνο ην 01
ν
 ζέκα ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο αλέθεξε: 

Η νηθνλνκηθή επηηξνπή είλαη ζπιινγηθό όξγαλν, αξκόδην γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ 

παξαθνινύζεζε ηεο νηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ δήκνπ. (παξ.1 άξζξν 72 

Ν.3852/10, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.4623/19) 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-72-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-72-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-72-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-3-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
ΑΔΑ: 61ΖΓΩΡΚ-917



Εηδηθόηεξα, έρεη ηηο αθόινπζεο απνθαζηζηηθέο, ειεγθηηθέο θαη γλσκνδνηηθέο 

αξκνδηόηεηεο: 

 

α) πληάζζεη θαη εηζεγείηαη ην ζρέδην ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ. 

β) Ειέγρεη ηελ πξόνδν πινπνίεζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ θαη ππνβάιιεη αλά ηξίκελν 

έθζεζε πξνο ην δεκνηηθό ζπκβνύιην, ζηελ νπνία παξνπζηάδεηαη ε θαηάζηαζε ησλ 

εζόδσλ θαη εμόδσλ ηνπ δήκνπ. Η έθζεζε απηή ζηελ νπνία θαηαρσξνύληαη θαη ηπρόλ 

παξαηεξήζεηο ηεο κεηνςεθίαο, δεκνζηεύεηαη ππνρξεσηηθά ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

δήκνπ. 

γ) Πξνειέγρεη ηνλ απνινγηζκό. 

δ) απνθαζίδεη γηα ηελ έγθξηζε ησλ δαπαλώλ θαη ηε δηάζεζε ησλ πηζηώζεσλ ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ, εθηόο από εθείλεο πνπ ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο 

απνθαζίδεη ην δεκνηηθό ζπκβνύιην, θαζώο επίζεο απνθαζίδεη αηηηνινγεκέλα θαη γηα 

ηηο πεξηπηώζεηο απεπζείαο αλάζεζεο πξνκεζεηώλ, παξνρήο ππεξεζηώλ, εθπόλεζεο 

κειεηώλ θαη εθηέιεζεο έξγσλ ζε εμαηξεηηθά επείγνπζεο πεξηπηώζεηο, 

ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ 5 ηνπ αξ 23 ηνπ Ν.3536/07 νη απνθάζεηο ησλ 

δεκνηηθώλ θνηλνηηθώλ ζπκβνπιίσλ πνπ αθνξνύλ αλακνξθώζεηο ησλ 

πξνϋπνινγηζκώλ ΟΣΑ ππνβάιινληαη ζηνλ Γ.Γ ηεο Πεξηθέξεηαο ζπλνδεπόκελεο από 

ηηο εηζεγήζεηο ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηώλ. 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, θξίλεηαη αλαγθαία ε ιήςε απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο 

Επηηξνπήο θαη ππνβνιή απηήο ζην Δεκνηηθό πκβνύιην γηα ιήςε απόθαζεο γηα ηελ 

αλακόξθσζε  εζόδσλ- εμόδσλ πξνϋπ/ζκνύ, ηνπ Δήκνπ Ζαγνξάο-Μνπξεζίνπ νηθνλ. 

Έηνπο 2020, ν νπνίνο εγθξίζεθε κε ηελ 03/2020 Απόθαζεο ηνπ Δεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ θαη επηθπξώζεθε κε ηελ  ΑΠ165/15426/03-02-2020 απόθαζε ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο Θεζζαιίαο θαη ηεξεάο  Ειιάδαο. 

Η Οηθνλνκηθή θαη Σερληθή ππεξεζία ηνπ Δήκνπ θαηέζεζε πξνο έγθξηζε πίλαθα 6
εο

 

Αλακόξθσζεο πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020, όπσο απηόο αθνινπζεί: 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 61ΖΓΩΡΚ-917



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΘΚΟΝ. ΕΣΟ: 

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΗ: 

ΗΜ/ΝΘΑ ΑΝΑΜΟΡΦ.: 

2020 

 6 

19/08/2020 

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ 

ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΘΑ 

ΓΖΜΟ ΕΑΓΟΡΑ - ΜΟΤΡΔΗΟΤ 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΝΑΜΟΡΦΩΖ  

Έζοδα 

ΑΑ ΚΑ Πεπιγπαθή ΚΑ 
Απσικό 

Ποζό 

Ποζό  

Μεηαβολήρ 

Σελικό 

Ποζό 

 0,00  120.000,00  120.000,00  1 1215.01 Επηρνξεγήζεηο γηα εμόθιεζε ιεμηπνξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ 

ύνολο Μεηαβολών :  120.000,00 

Γαπάνερ 

ΑΑ ΚΑ Πεπιγπαθή ΚΑ 
Απσικό 

Ποζό 

Ποζό  

Μεηαβολήρ 

Σελικό 

Ποζό 

 0,00  120.000,00  120.000,00  1 00-8317.01 Επηρνξεγνύκελεο πιεξσκέο γηα Λνηπά έμνδα 

 181.573,29 -120.000,00  61.573,29  2 9111.01 Απνζεκαηηθό 

 61.573,29  120.000,00  181.573,29  3 9111.01 Απνζεκαηηθό 

ύνολο Μεηαβολών :  120.000,00 

ειίδα 1 από 1   

ΑΔΑ: 61ΖΓΩΡΚ-917



 

                                Η Οικονομική Επιτροπή    αφοφ ζλαβε υπόψθ: 

 τθν ειςιγθςθ του προζδρου,  
 τον πίνακα αναμόρφωςθσ ςφμφωνα με τθν Οικονομικι &Σεχνικι Τπθρεςία, 

όπωσ απεικονίηεται επί τθσ αποφάςεωσ. 
 άρκρο 77 του Ν.4555/18)  

  

 ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Α. Εγκρίνει την 6η Αναμόρφωςη του προχπολογιςμοφ  οικ.  ζτουσ 2020 όπωσ αυτό 

κατατζθηκε από τον πρόεδρο και ηο οποίο αποηελεί αναπόζπαζηο κομμάηι ηηρ 

απόθαζηρ αςηήρ. 

Β. . Τποβάλει την 6η Αναμόρφωςη του προχπολογιςμοφ  οικ.  ζτουσ 2020    ζηο 

Γημοηικό ςμβούλιο ππορ  έγκπιζη. 

 

 

Η απόυαση αυτή πήπε αύξοντα απιθμό 111/2020 

Αθνύ αλαγλώζηεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο. 

Ο πξόεδξνο                                                                          Σα κέιε 

(ππνγξαθή)                                                                        (ππνγξαθέο) 

 

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

 

Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ 

& 

ΓΖΜΑΡΥΟ ΕΑΓΟΡΑ – ΜΟΤΡΔΗΟΤ 
        ΚΟΤΣΑΦΣΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ   

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-77-%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF/
ΑΔΑ: 61ΖΓΩΡΚ-917
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