
             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Αριθ.Αποφ 93/2016 

∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ     Αριθ πρωτ.  7605 

                                                                                                                     Ζαγορά. 13-09-2016 

                

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της 12
ης

   συνεδρίασης –έκτακτης- της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου 

ΘΕΜΑ: «Εισήγηση για αναµόρφωση  εσόδων- εξόδων προϋπ/σµού, του 

∆ήµου Ζαγοράς  Μουρεσίου οικ. έτους 2016 και υποβολή αυτής  στο ∆ηµ. 

Συµβούλιο για λήψη απόφασης» 

   Στη Τσαγκαράδα, σήµερα, 13
η
  Σεπτεµβρίου 2016 ηµέρα Τρίτη και ώρα 9:30 π.µ.  στο 

∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου  Ζαγοράς - Μουρεσίου συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση,  η 

Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου,  ύστερα από την 7581/12-09-2016  

πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  

άρθρο 75 του Ν.3852/10.  

   Η συνεδρίαση  ορίσθηκε να πραγµατοποιηθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Τσαγκαράδας, 

γιατί η Οικονοµική Υπηρεσία στεγάζεται στον συγκεκριµένο χώρο και τα θέµατα της 

συνεδριάσεως είναι άµεσα συνυφασµένα µε το αντικείµενό αυτής, καθώς και στο γεγονός ότι 

στο ∆ηµαρχείο της ∆.Ε. Ζαγοράς πραγµατοποιούνται εργασίες επισκευής και αποκατάστασης 

του χώρου έπειτα και από την έλευση του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας.  

   Επείγουσες υποχρεώσεις του ∆ηµάρχου αλλά και η επικείµενη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου αποτέλεσαν τους λόγους της Έκτακτης συνεδριάσεως της Οικονοµικής 

Επιτροπής.     

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) µελών βρέθηκαν παρόντα  

και τα  πέντε (5)  µέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ        ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                             1.ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ         

2. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ                                  2.ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

3. ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

4. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                               

       

   

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ Κρινάκη Γεώργιο ∆ηµοτικό Υπάλληλο. 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής επανέλαβε τους 

λόγους της έκτακτης Συνεδρίασης καθώς και την διεξαγωγή αυτής στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 

Τσαγκαράδας. 
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Κατόπιν, εισηγούµενος το 3
ο
  Θέµα της ηµερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι . 

     Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’): 

«1. Η οικονοµική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της 

οικονοµικής λειτουργίας του δήµου. 

Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 

α) συντάσσει τον προϋπολογισµό του δήµου, 

β) ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισµού και υποβάλλει ανά τρίµηνο έκθεση 

προς το δηµοτικό συµβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων 

και εξόδων του δήµου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν 

παρατηρήσεις της µειοψηφίας, δηµοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του 

δήµου, 

γ) προελέγχει τον απολογισµό, 

δ) αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του 

προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις 

αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογηµένα και για 

τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης 

µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ 5 του αρ 23 του Ν.3536/07 οι αποφάσεις των 

δηµοτικών κοινοτικών συµβουλίων που αφορούν αναµορφώσεις των 

προϋπολογισµών ΟΤΑ υποβάλλονται στον Γ.Γ της Περιφέρειας συνοδευόµενες από 

τις εισηγήσεις των αρµοδίων υπηρεσιών. 

Κατόπιν των ανωτέρω και έπειτα, κρίνεται αναγκαία η λήψη απόφασης της 

Οικονοµικής Επιτροπής για αναµόρφωση  εσόδων- εξόδων προϋπ/σµού και ψήφιση 

των αντίστοιχων πιστώσεων, του ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου οικον. έτους 2016 και 

υποβολή αυτής στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για λήψη απόφασης. 

Το Λογιστήριο του ∆ήµου µε έγγραφο υποβάλλει  συνηµµένα σχέδιο 
 
αναµόρφωσης 

προϋπολογισµού, συµπεριλαµβανοµένου και  τµήµατος του Τεχνικού Προγράµµατος, 

οικονοµικού έτους 2016, προκειµένου να εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή και να 

αποφασισθεί η ενίσχυση των αντίστοιχων κωδικών που αναγράφονται σε αυτό, σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του ∆.Κ.Κ., ήτοι:  

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ  ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016  

ΚΑΕ 

ΠΟΣΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΜΕ 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 

ΠΟΣΟ 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΤΕΛΙΚΟ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ 

ΠΟΣΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 

00-6111.01 

Αμοιβές νομικών 

και 

συμβολαιογράφων 

18.000,00  1.000,00  19.000,00  
Ενισχύουµε τον 

κωδικό καθώς δεν 
επαρκεί το υπόλοιπο. 
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00-6443.01 

Δαπάνες 

δεξιώσεων και 

εθνικών ή τοπικών 

εορτών 

8.000,00  1.000,00  9.000,00  
Ενισχύουµε τον 

κωδικό καθώς δεν 
επαρκεί το υπόλοιπο. 

00-6516.01 

Χρεολύσια 

δανείων 

εσωτερικού 

117.000,00  55.000,00  172.000,00  
Ενισχύουµε τον 

κωδικό καθώς δεν 
επαρκεί το υπόλοιπο. 

00-8117.01 Λοιπά 

έξοδα 
121.986,53  -23.678,44  98.308,09  

Μειώνουµε τον 
κωδικό καθώς έγινε 

διαγραφή 
παραστατικών για τα 
οποία είχε παρέλθει η 

πενταετία και δεν 
υπήρχε οποιαδήποτε 

όχληση. 

10-6011.01 

Αποδοχές μόνιμων 

υπαλλήλων 

190.000,00  11.000,00  201.000,00  
Ενισχύουµε τον 

κωδικό καθώς δεν 
επαρκεί το υπόλοιπο. 

10-6021.01 

Τακτικές αποδοχές 

υπαλλήλων 

αορίστου χρόνου 

158.000,00  1.000,00  159.000,00  
Ενισχύουµε τον 

κωδικό καθώς δεν 
επαρκεί το υπόλοιπο. 

10-6051.01 

Εργοδοτικές 

εισφορές 

προσωπικού με 

σύμβαση 

δημοσίου δικαίου 

45.000,00  500,00  45.500,00  
Ενισχύουµε τον 

κωδικό καθώς δεν 
επαρκεί το υπόλοιπο. 

10-6052.01 

Εργοδοτικές 

εισφορές 

προσωπικού με 

σύμβαση αορίστου 

χρόνου 

40.000,00  500,00  40.500,00  
Ενισχύουµε τον 

κωδικό καθώς δεν 
επαρκεί το υπόλοιπο. 

10-6265.01 

Συντήρηση και 

επισκευή Η/Υ 

2.500,00  1.500,00  4.000,00  
Ενισχύουµε τον 

κωδικό καθώς δεν 
επαρκεί το υπόλοιπο. 

10-7521.01 

Κάλυψη μετοχικού 

κεφαλαίου ΕΑΠ 

36.000,00  10.000,00  46.000,00  

Ενισχύουµε τον 
κωδικό καθώς 

υπάρχει επιθυµία για 
αγορά 300 επιπλέον 

µετοχών. 

10-7521.02 

Κάλυψη μετοχικού 

κεφαλάιου 

"Ελλήνων Γεύσεις 

Εκλεκτές" 

0,00  1.000,00  1.000,00  
∆ηµιουργούµε νέο 

κωδικό 
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10-8117.01 Λοιπά 

έξοδα 
35.907,58  -7.933,11  27.974,47  

Μειώνουµε τον 
κωδικό καθώς έγινε 

διαγραφή 
παραστατικών για τα 
οποία είχε παρέλθει η 

πενταετία και δεν 
υπήρχε οποιαδήποτε 

όχληση. 

10-8122.01   Έργα 

παρελθόντων ετών 
15.391,04  3.407,86  18.798,90  

Ενισχύουµε τον 
κωδικό καθώς δεν 

επαρκεί το υπόλοιπο. 

15-6162.01    

Υπηρεσίες άμεσης 

ιατρικής βοήθειας 

κατοίκων Δήμου 

Ζαγοράς 

Μουρεσίου 

15.000,00  -15.000,00  0,00  

Μηδενίζουµε τον 
κωδικό καθώς δεν 
πρόκειται να γίνει 
αυτή η δαπάνη το 

τρέχον έτος 

20-6011.01 

Τακτικές αποδοχές 

μονίμων 

υπαλλήλων 

63.000,00  -12.000,00  51.000,00  
Μειώνουµε τον 

κωδικό καθώς το 
υπόλοιπο επαρκεί. 

20-6041.01 

Τακτικές αποδοχές 

εκτάκτων 

υπαλλήλων 

195.000,00  10.000,00  205.000,00  
Ενισχύουµε τον 

κωδικό καθώς δεν 
επαρκεί το υπόλοιπο. 

20-6051.01 

Εργοδοτικές 

εισφορές 

προσωπικού με 

σύμβαση 

δημοσίου δικαίου 

11.500,00  -3.000,00  8.500,00  
Μειώνουµε τον 

κωδικό καθώς το 
υπόλοιπο επαρκεί. 

20-6054.01 

Εργοδοτικές 

εισφορές έκτακτου 

προσωπικού 

50.000,00  7.000,00  57.000,00  
Ενισχύουµε τον 

κωδικό καθώς δεν 
επαρκεί το υπόλοιπο. 

20-6063.01 Λοιπές 

παροχές σε είδος 

(γάλα) 

εργατοτεχνικού 

προσωπικού 

3.000,00  1.000,00  4.000,00  
Ενισχύουµε τον 

κωδικό καθώς δεν 
επαρκεί το υπόλοιπο. 

20-6263.01 

Μισθώματα 

κτιρίων 

18.000,00  700,00  18.700,00  
Ενισχύουµε τον 

κωδικό καθώς δεν 
επαρκεί το υπόλοιπο. 

20-6253.01 

Ασφάλιστρα 

μεταφορικών 

μέσων 

3.000,00  1.000,00  4.000,00  
Ενισχύουµε τον 

κωδικό καθώς δεν 
επαρκεί το υπόλοιπο. 
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20-6263.01 

Συντήρηση και 

επισκευή 

μεταφορικών 

μέσων 

12.000,00  2.000,00  14.000,00  
Ενισχύουµε τον 

κωδικό καθώς δεν 
επαρκεί το υπόλοιπο. 

20-6264.01 

Συντήρηση και 

επισκευή λοιπών 

μηχανημάτων 

2.500,00  1.000,00  3.500,00  
Ενισχύουµε τον 

κωδικό καθώς δεν 
επαρκεί το υπόλοιπο. 

20-6279.02 

Καθαρισμός 

αγροτικού δικτύου 

Δ. Ζαγοράς 

Μουρεσίου 

15.000,00  4.000,00  19.000,00  

Ενισχύουµε τον 
κωδικό καθώς δεν 

επαρκεί το υπόλοιπο, 
δεδοµένου του 
γεγονότος ότι 

διανύουµε 
φθινοπωρινή περίοδο 

µε έντονες 
βροχοπτώσεις οι 

οποίες δηµιουργούν 
σοβαρά προβλήµατα 
στο αγροτικό δύκτιο 

20-6279.04  

Διάφορες 

ηλεκτρολογικές 

εργασίες 

3.000,00  3.000,00  6.000,00  
Ενισχύουµε τον 

κωδικό καθώς δεν 
επαρκεί το υπόλοιπο. 

20-6279.06  

Αποκλάδωση 

δέντρων Δ. 

Ζαγοράς 

Μουρεσίου 

4.000,00  2.000,00  6.000,00  
Ενισχύουµε τον 

κωδικό καθώς δεν 
επαρκεί το υπόλοιπο. 

20-6663.01             

Αγορά ηλεκτρικών 
λαµπτήρων 

8.000,00  4.000,00  12.000,00  
Ενισχύουµε τον 

κωδικό καθώς δεν 
επαρκεί το υπόλοιπο. 

20-6663.02     

Προµήθεια 
ηλεκτρολογικού 
υλικού 

7.000,00  4.000,00  11.000,00  
Ενισχύουµε τον 

κωδικό καθώς δεν 
επαρκεί το υπόλοιπο. 

20-7135.01 

Προμήθεια 

φορτηγού για τις 

ανάγκες της 

υπηρεσίας 

καθαριότητας 

15.000,00  -15.000,00  0,00  

Μηδενίζουµε τον 
κωδικό καθώς δεν 
πρόκειται να γίνει 
αυτή η δαπάνη το 

τρέχον έτος 
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20-8117.01 Λοιπά 

έξοδα 
57.919,92  -4.848,08  53.071,84  

Μειώνουµε τον 
κωδικό καθώς έγινε 

διαγραφή 
παραστατικών για τα 
οποία είχε παρέλθει η 

πενταετία και δεν 
υπήρχε οποιαδήποτε 

όχληση. 

25-6279.04 

Διάφορες 

υδραυλικές 

εργασίες 

2.000,00  2.000,00  4.000,00  
Ενισχύουµε τον 

κωδικό καθώς δεν 
επαρκεί το υπόλοιπο. 

25-8117.01 Λοιπά 

έξοδα 
24.467,25  -4.019,00  20.448,25  

Μειώνουµε τον 
κωδικό καθώς έγινε 

διαγραφή 
παραστατικών για τα 
οποία είχε παρέλθει η 

πενταετία και δεν 
υπήρχε οποιαδήποτε 

όχληση. 

25-8122.01   Έργα 

παρελθόντων ετών 
110.489,61  -5.231,45  105.258,16  

Μειώνουµε τον 
κωδικό καθώς έγινε 

διαγραφή 
παραστατικών για τα 
οποία είχε παρέλθει η 

πενταετία και δεν 
υπήρχε οποιαδήποτε 

όχληση. 

30-6011.01 

Αποδοχές μόνιμων 

υπαλλήλων 

39.500,00  2.000,00  41.500,00  
Ενισχύουµε τον 

κωδικό καθώς δεν 
επαρκεί το υπόλοιπο. 

30-6051.01 

Εργοδοτικές 

εισφορές 

προσωπικού με 

σύμβαση 

δημοσίου δικαίου 

10.000,00  500,00  10.500,00  
Ενισχύουµε τον 

κωδικό καθώς δεν 
επαρκεί το υπόλοιπο. 

30-6279.04   

Συντήρηση - 

καθαρισμός 

οδικού δικτύου 

Δ.Ε. Ζαγοράς 

0,00  6.000,00  6.000,00  
∆ηµιουργούµε νέο 

κωδικό 

30-6279.05 

Συντήρηση - 

καθαρισμός 

οδικού δικτύου 

Δ.Ε. Μουρεσίου(ΤΚ 

Αγίου Δημητρίου) 

0,00  6.000,00  6.000,00  
∆ηµιουργούµε νέο 

κωδικό 

30-6651.01 

Προμήθεια υλικού 

τοπογραφήσεων 

και σχεδιάσεων 

0,00  2.500,00  2.500,00  
∆ηµιουργούµε νέο 

κωδικό 
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30-6662.02 

Προμήθεια 

δομικών υλικών 

Ζαγοράς 

7.500,00  5.000,00  12.500,00  
Ενισχύουµε τον 

κωδικό καθώς δεν 
επαρκεί το υπόλοιπο. 

30-6662.03 

Προμήθεια 

δομικών υλικών 

Μουρεσίου 

7.500,00  5.000,00  12.500,00  
Ενισχύουµε τον 

κωδικό καθώς δεν 
επαρκεί το υπόλοιπο. 

30-6699.01 

Προμήθεια 

αλατιού 

4.000,00  1.300,00  5.300,00  
Ενισχύουµε τον 

κωδικό καθώς δεν 
επαρκεί το υπόλοιπο. 

30-7131.01 

Προμήθεια 

χωματουργικού 

μηχανήματος 

8.000,00  -8.000,00  0,00  

Μηδενίζουµε τον 
κωδικό καθώς δεν 
πρόκειται να γίνει 
αυτή η δαπάνη το 

τρέχον έτος 

30-7135.03 

Προμήθεια 

αντιολισθιτικών 

αλυσίδων 

0,00  500,00  500,00  
∆ηµιουργούµε νέο 

κωδικό 

30-7311.02 Κτίριο 

ιατρείου Κισσού 
68.946,44  -68.946,44  0,00  

Μηδενίζουµε τον 
κωδικό καθώς δεν 
πρόκειται να γίνει 
αυτή η δαπάνη το 

τρέχον έτος 

30-8122.01 

Πληρωμές 

επενδυτικών 

δαπανών (ΠΟΕ) 

360.830,09  8.444,94  369.275,03  
Ενισχύουµε τον 

κωδικό καθώς δεν 
επαρκεί το υπόλοιπο. 

70-6162.01 Λοιπά 

έξοδα τρίτων 
2.000,00  2.000,00  4.000,00  

Ενισχύουµε τον 
κωδικό καθώς δεν 

επαρκεί το υπόλοιπο. 

70-6662.01 Υλικά 

συντήρησης και 

επισκευής λοιπών 

εγκαταστάσεων 

4.500,00  1.000,00  5.500,00  
Ενισχύουµε τον 

κωδικό καθώς δεν 
επαρκεί το υπόλοιπο. 

ΣΥΝΟΛΟ   196,28      

     

ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ 196,28€ ΚΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 5.087,00€ 

 

Παρακαλούµε να προβείτε στην αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2016. 

           Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος, απάντησε στα ερωτήµατα και  κάλεσε την Ο.Ε. 

να αποφασίσει σχετικά. 

           Η  Ο.Ε., αφού  άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου,  τις διατάξεις του 

άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/10 και µελέτησε όλα τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη 

της. 
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                                          Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο µ ό φ ω ν α  

Α. Εγκρίνει το σχέδιο για την αναµόρφωση του  Προϋπ/σµού, εσόδων εξόδων 2016 

συµπεριλαµβανοµένου και του Τεχνικού Προγράµµατος του ∆ήµου Ζαγοράς- Μουρεσίου ως 

κατωτέρω: 

ΚΑΕ 

ΠΟΣΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΜΕ 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 

ΠΟΣΟ 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΤΕΛΙΚΟ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ 

ΠΟΣΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 

00-6111.01 

Αμοιβές νομικών 

και 

συμβολαιογράφων 

18.000,00  1.000,00  19.000,00  
Ενισχύουµε τον 

κωδικό καθώς δεν 
επαρκεί το υπόλοιπο. 

00-6443.01 

Δαπάνες 

δεξιώσεων και 

εθνικών ή τοπικών 

εορτών 

8.000,00  1.000,00  9.000,00  
Ενισχύουµε τον 

κωδικό καθώς δεν 
επαρκεί το υπόλοιπο. 

00-6516.01 

Χρεολύσια 

δανείων 

εσωτερικού 

117.000,00  55.000,00  172.000,00  
Ενισχύουµε τον 

κωδικό καθώς δεν 
επαρκεί το υπόλοιπο. 

00-8117.01 Λοιπά 

έξοδα 
121.986,53  -23.678,44  98.308,09  

Μειώνουµε τον 
κωδικό καθώς έγινε 

διαγραφή 
παραστατικών για τα 
οποία είχε παρέλθει η 

πενταετία και δεν 
υπήρχε οποιαδήποτε 

όχληση. 

10-6011.01 

Αποδοχές μόνιμων 

υπαλλήλων 

190.000,00  11.000,00  201.000,00  
Ενισχύουµε τον 

κωδικό καθώς δεν 
επαρκεί το υπόλοιπο. 

10-6021.01 

Τακτικές αποδοχές 

υπαλλήλων 

αορίστου χρόνου 

158.000,00  1.000,00  159.000,00  
Ενισχύουµε τον 

κωδικό καθώς δεν 
επαρκεί το υπόλοιπο. 

10-6051.01 

Εργοδοτικές 

εισφορές 

προσωπικού με 

σύμβαση 

δημοσίου δικαίου 

45.000,00  500,00  45.500,00  
Ενισχύουµε τον 

κωδικό καθώς δεν 
επαρκεί το υπόλοιπο. 

10-6052.01 

Εργοδοτικές 

εισφορές 

προσωπικού με 

σύμβαση αορίστου 

χρόνου 

40.000,00  500,00  40.500,00  
Ενισχύουµε τον 

κωδικό καθώς δεν 
επαρκεί το υπόλοιπο. 
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10-6265.01 

Συντήρηση και 

επισκευή Η/Υ 

2.500,00  1.500,00  4.000,00  
Ενισχύουµε τον 

κωδικό καθώς δεν 
επαρκεί το υπόλοιπο. 

10-7521.01 

Κάλυψη μετοχικού 

κεφαλαίου ΕΑΠ 

36.000,00  10.000,00  46.000,00  

Ενισχύουµε τον 
κωδικό καθώς 

υπάρχει επιθυµία για 
αγορά 300 επιπλέον 

µετοχών. 

10-7521.02 

Κάλυψη μετοχικού 

κεφαλάιου 

"Ελλήνων Γεύσεις 

Εκλεκτές" 

0,00  1.000,00  1.000,00  
∆ηµιουργούµε νέο 

κωδικό 

10-8117.01 Λοιπά 

έξοδα 
35.907,58  -7.933,11  27.974,47  

Μειώνουµε τον 
κωδικό καθώς έγινε 

διαγραφή 
παραστατικών για τα 
οποία είχε παρέλθει η 

πενταετία και δεν 
υπήρχε οποιαδήποτε 

όχληση. 

10-8122.01   Έργα 

παρελθόντων ετών 
15.391,04  3.407,86  18.798,90  

Ενισχύουµε τον 
κωδικό καθώς δεν 

επαρκεί το υπόλοιπο. 

15-6162.01    

Υπηρεσίες άμεσης 

ιατρικής βοήθειας 

κατοίκων Δήμου 

Ζαγοράς 

Μουρεσίου 

15.000,00  -15.000,00  0,00  

Μηδενίζουµε τον 
κωδικό καθώς δεν 
πρόκειται να γίνει 
αυτή η δαπάνη το 

τρέχον έτος 

20-6011.01 

Τακτικές αποδοχές 

μονίμων 

υπαλλήλων 

63.000,00  -12.000,00  51.000,00  
Μειώνουµε τον 

κωδικό καθώς το 
υπόλοιπο επαρκεί. 

20-6041.01 

Τακτικές αποδοχές 

εκτάκτων 

υπαλλήλων 

195.000,00  10.000,00  205.000,00  
Ενισχύουµε τον 

κωδικό καθώς δεν 
επαρκεί το υπόλοιπο. 

20-6051.01 

Εργοδοτικές 

εισφορές 

προσωπικού με 

σύμβαση 

δημοσίου δικαίου 

11.500,00  -3.000,00  8.500,00  
Μειώνουµε τον 

κωδικό καθώς το 
υπόλοιπο επαρκεί. 

20-6054.01 

Εργοδοτικές 

εισφορές έκτακτου 

προσωπικού 

50.000,00  7.000,00  57.000,00  
Ενισχύουµε τον 

κωδικό καθώς δεν 
επαρκεί το υπόλοιπο. 
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20-6063.01 Λοιπές 

παροχές σε είδος 

(γάλα) 

εργατοτεχνικού 

προσωπικού 

3.000,00  1.000,00  4.000,00  
Ενισχύουµε τον 

κωδικό καθώς δεν 
επαρκεί το υπόλοιπο. 

20-6263.01 

Μισθώματα 

κτιρίων 

18.000,00  700,00  18.700,00  
Ενισχύουµε τον 

κωδικό καθώς δεν 
επαρκεί το υπόλοιπο. 

20-6253.01 

Ασφάλιστρα 

μεταφορικών 

μέσων 

3.000,00  1.000,00  4.000,00  
Ενισχύουµε τον 

κωδικό καθώς δεν 
επαρκεί το υπόλοιπο. 

20-6263.01 

Συντήρηση και 

επισκευή 

μεταφορικών 

μέσων 

12.000,00  2.000,00  14.000,00  
Ενισχύουµε τον 

κωδικό καθώς δεν 
επαρκεί το υπόλοιπο. 

20-6264.01 

Συντήρηση και 

επισκευή λοιπών 

μηχανημάτων 

2.500,00  1.000,00  3.500,00  
Ενισχύουµε τον 

κωδικό καθώς δεν 
επαρκεί το υπόλοιπο. 

20-6279.02 

Καθαρισμός 

αγροτικού δικτύου 

Δ. Ζαγοράς 

Μουρεσίου 

15.000,00  4.000,00  19.000,00  

Ενισχύουµε τον 
κωδικό καθώς δεν 

επαρκεί το υπόλοιπο, 
δεδοµένου του 
γεγονότος ότι 

διανύουµε 
φθινοπωρινή περίοδο 

µε έντονες 
βροχοπτώσεις οι 

οποίες δηµιουργούν 
σοβαρά προβλήµατα 
στο αγροτικό δύκτιο 

20-6279.04  

Διάφορες 

ηλεκτρολογικές 

εργασίες 

3.000,00  3.000,00  6.000,00  
Ενισχύουµε τον 

κωδικό καθώς δεν 
επαρκεί το υπόλοιπο. 

20-6279.06  

Αποκλάδωση 

δέντρων Δ. 

Ζαγοράς 

Μουρεσίου 

4.000,00  2.000,00  6.000,00  
Ενισχύουµε τον 

κωδικό καθώς δεν 
επαρκεί το υπόλοιπο. 

20-6663.01             

Αγορά ηλεκτρικών 
λαµπτήρων 

8.000,00  4.000,00  12.000,00  
Ενισχύουµε τον 

κωδικό καθώς δεν 
επαρκεί το υπόλοιπο. 
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20-6663.02     

Προµήθεια 
ηλεκτρολογικού 
υλικού 

7.000,00  4.000,00  11.000,00  
Ενισχύουµε τον 

κωδικό καθώς δεν 
επαρκεί το υπόλοιπο. 

20-7135.01 

Προμήθεια 

φορτηγού για τις 

ανάγκες της 

υπηρεσίας 

καθαριότητας 

15.000,00  -15.000,00  0,00  

Μηδενίζουµε τον 
κωδικό καθώς δεν 
πρόκειται να γίνει 
αυτή η δαπάνη το 

τρέχον έτος 

20-8117.01 Λοιπά 

έξοδα 
57.919,92  -4.848,08  53.071,84  

Μειώνουµε τον 
κωδικό καθώς έγινε 

διαγραφή 
παραστατικών για τα 
οποία είχε παρέλθει η 

πενταετία και δεν 
υπήρχε οποιαδήποτε 

όχληση. 

25-6279.04 

Διάφορες 

υδραυλικές 

εργασίες 

2.000,00  2.000,00  4.000,00  
Ενισχύουµε τον 

κωδικό καθώς δεν 
επαρκεί το υπόλοιπο. 

25-8117.01 Λοιπά 

έξοδα 
24.467,25  -4.019,00  20.448,25  

Μειώνουµε τον 
κωδικό καθώς έγινε 

διαγραφή 
παραστατικών για τα 
οποία είχε παρέλθει η 

πενταετία και δεν 
υπήρχε οποιαδήποτε 

όχληση. 

25-8122.01   Έργα 

παρελθόντων ετών 
110.489,61  -5.231,45  105.258,16  

Μειώνουµε τον 
κωδικό καθώς έγινε 

διαγραφή 
παραστατικών για τα 
οποία είχε παρέλθει η 

πενταετία και δεν 
υπήρχε οποιαδήποτε 

όχληση. 

30-6011.01 

Αποδοχές μόνιμων 

υπαλλήλων 

39.500,00  2.000,00  41.500,00  
Ενισχύουµε τον 

κωδικό καθώς δεν 
επαρκεί το υπόλοιπο. 

30-6051.01 

Εργοδοτικές 

εισφορές 

προσωπικού με 

σύμβαση 

δημοσίου δικαίου 

10.000,00  500,00  10.500,00  
Ενισχύουµε τον 

κωδικό καθώς δεν 
επαρκεί το υπόλοιπο. 

30-6279.04   

Συντήρηση - 

καθαρισμός 

οδικού δικτύου 

Δ.Ε. Ζαγοράς 

0,00  6.000,00  6.000,00  
∆ηµιουργούµε νέο 

κωδικό 

ΑΔΑ: ΩΝ3ΞΩΡΚ-ΨΟ7



30-6279.05 

Συντήρηση - 

καθαρισμός 

οδικού δικτύου 

Δ.Ε. Μουρεσίου(ΤΚ 

Αγίου Δημητρίου) 

0,00  6.000,00  6.000,00  
∆ηµιουργούµε νέο 

κωδικό 

30-6651.01 

Προμήθεια υλικού 

τοπογραφήσεων 

και σχεδιάσεων 

0,00  2.500,00  2.500,00  
∆ηµιουργούµε νέο 

κωδικό 

30-6662.02 

Προμήθεια 

δομικών υλικών 

Ζαγοράς 

7.500,00  5.000,00  12.500,00  
Ενισχύουµε τον 

κωδικό καθώς δεν 
επαρκεί το υπόλοιπο. 

30-6662.03 

Προμήθεια 

δομικών υλικών 

Μουρεσίου 

7.500,00  5.000,00  12.500,00  
Ενισχύουµε τον 

κωδικό καθώς δεν 
επαρκεί το υπόλοιπο. 

30-6699.01 

Προμήθεια 

αλατιού 

4.000,00  1.300,00  5.300,00  
Ενισχύουµε τον 

κωδικό καθώς δεν 
επαρκεί το υπόλοιπο. 

30-7131.01 

Προμήθεια 

χωματουργικού 

μηχανήματος 

8.000,00  -8.000,00  0,00  

Μηδενίζουµε τον 
κωδικό καθώς δεν 
πρόκειται να γίνει 
αυτή η δαπάνη το 

τρέχον έτος 

30-7135.03 

Προμήθεια 

αντιολισθιτικών 

αλυσίδων 

0,00  500,00  500,00  
∆ηµιουργούµε νέο 

κωδικό 

30-7311.02 Κτίριο 

ιατρείου Κισσού 
68.946,44  -68.946,44  0,00  

Μηδενίζουµε τον 
κωδικό καθώς δεν 
πρόκειται να γίνει 
αυτή η δαπάνη το 

τρέχον έτος 

30-8122.01 

Πληρωμές 

επενδυτικών 

δαπανών (ΠΟΕ) 

360.830,09  8.444,94  369.275,03  
Ενισχύουµε τον 

κωδικό καθώς δεν 
επαρκεί το υπόλοιπο. 

70-6162.01 Λοιπά 

έξοδα τρίτων 
2.000,00  2.000,00  4.000,00  

Ενισχύουµε τον 
κωδικό καθώς δεν 

επαρκεί το υπόλοιπο. 

70-6662.01 Υλικά 

συντήρησης και 

επισκευής λοιπών 

εγκαταστάσεων 

4.500,00  1.000,00  5.500,00  
Ενισχύουµε τον 

κωδικό καθώς δεν 
επαρκεί το υπόλοιπο. 

ΣΥΝΟΛΟ   196,28      
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ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ 196,28€ ΚΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 5.087,00€ 

 

Β. Υποβάλει το παρών σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού στο Δημοτικό Συμβούλιο 

προς  ψήφιση. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 93/2016 

  

.Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο πρόεδρος                                                                          Τα µέλη 

(υπογραφή)                                                                        (υπογραφές) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
& 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
     

ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
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