
 
 
    

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ : 31.07.2014 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ : 11η   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 156η  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 31.07.2014 

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ:8271 
 

<< Αναµόρφωση προϋπολογισµού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2014 >>.  
 
Α Π Ο Φ Α Σ Η 

 
ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
∆ήµαρχος: Αντώνογλου – Κασσαβέτης Γεώργιος   
Πρόεδρος: Μαλαµατίνη - Φατώλια Μελαχροινή 
Αντιπρόεδρος : Χριστοδούλου Γεωργία                                                                                
Γραµµατέας: Κουφογιάννης ∆ηµήτριος  
 
1/. ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ                                     12/. ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
2/. ΜΠΡΙΖΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ             13/. ΜΑΝΙΝΗ – ΤΣΑΠΡΑΖΗ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ 
3/. ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                   14/. ΒΟΥΛΓΑΡΗ – ΤΣΙΑΚΑ ΘΕΟ∆ΩΡΑ 
4/. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                       15/. KONTOΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ      
5/. ΣΚΟΡΡΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ                             16/. ΠΙΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                                                        
6/. ΙΩΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ               17/. ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  
7/. ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                                18/.ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ     
8/. ΓΕΩΡΓΟΥ∆ΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ  
9/. ΛΑΜΠΑ∆ΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ            
10/. ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ          
11/. ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ            
 
ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:  Κανείς  
   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:  ΣΠΑΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  - ∆.Κ. 
ΖΑΓΟΡΑΣ , ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ - Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗΣ,  ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- Τ.Κ. 
ΤΣΑΓΚΑΡΑ∆ΑΣ , ΝΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - Τ.Κ. ΞΟΥΡΥΧΤΙΟΥ,  ΓΛΟΥΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Τ.Κ. ΚΙΣΣΟΥ,  
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ - Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ,  ΜΑΜΟΥΡΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Τ.Κ. 
ΜΟΥΡΕΣΙ , ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - Τ.Κ. ΑΝΗΛΙΟΥ, ΑΝΗΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ -Τ.Κ. ΠΟΥΡΙΟΥ .  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Κανείς  
  
Σύµφωνα µε την 7861/31-07-2014   έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου , που επιδόθηκε κατά τα νόµιµα, 
τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 
Από το πρακτικό της 11ης  Έκτακτης  Συνεδρίασης  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ζαγοράς – 
Μουρεσίου,  που συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου  στην 
Ζαγορά    , την 31.07.2014   ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 14:00 µ.µ.  
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία , η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης . 
 
ΘΕΜΑ : 1ο    
Η Πρόεδρος εισηγούµενη το  1ο   θέµα της  ηµερήσιας διάταξης  ανέφερε τα  παρακάτω: 
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 93 παρ. 6 του Κ.∆.Κ. Ν. 3463/06 και του  άρθρου 65 παρ. 5 του Ν. 
3852/2010 , έναν ( 1) µήνα πριν από την διενέργεια των εκλογών και µέχρι την εγκατάσταση των νέων 
δηµοτικών αρχών , το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφασίζει µόνο για θέµατα που αναφέρονται σε έκτακτες 
περιπτώσεις,  εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης. Για να συζητηθεί θέµα ως κατεπείγον 
και να ληφθεί απόφαση γι΄ αυτό πρέπει πρώτα να αποφασισθεί από την απόλυτη πλειοψηφία του 
συνολικού αριθµού των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ότι το θέµα αυτό είναι κατεπείγον . 
Κατόπιν τούτου και δεδοµένης της αναγκαιότητας ρύθµισης έκτακτων υπηρεσιακών θεµάτων , στα 
πλαίσια της εύρυθµης λειτουργίας του ∆ήµου ,  καλώ το σώµα να αποφασίσει για το  κατεπείγον του 
θέµατος . 
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Το ∆.Σ. αφού είδε τις διατάξεις του άρθρου 93 παραγρ. 6 του Κ.∆.Κ. Ν. 3463/06 , του  άρθρο 65 παρ. 5 
του Ν. 3852/2010 και µετά από διαλογική συζήτηση, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
ΚΡΙΝΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΩΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ 

 
 
Στην συνέχεια η  Πρόεδρος έθεσε υπόψη του σώµατος   την 126/2014 απόφαση της Ο.Ε. ( η οποία 
επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης ) και µε την οποία αποφασίστηκαν 
οµόφωνα τα παρακάτω: 
 
Α. Εισηγείται την αναµόρφωση του  Προϋπ/σµού εσόδων εξόδων 2014 του ∆ήµου Ζαγοράς- 
Μουρεσίου ως κατωτέρω: 
 
 
ΚAE (1)Τελευταίος 

∆ιαµορφωµένος 
Προϋπολογισµός 

(2) Ποσό 
Αναµόρφωσης 

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

K.A 00-6431.01 
Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής 
δραστηριοτήτων του ∆ήµου 
 

5.000,00 -2.500,00 2.500,00 
 

Κ.Α 00-6463.01 
Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 

3.000,00 1.250,00 4.250,00 

Κ.Α 00-6423.01 
Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση 
τρίτων 

1.000,00 -1.000,00 0 

Κ.Α 00-6493.01 
∆απάνες οργάνωσης παθητικής 
αεράµυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 
2372/1940) 

3.500,00 -3.500,00 0 
 

Κ.Α 00-6722.01 
Εισφορά για την εξασφάλιση µέσων 
προστασίας άµαχου πληθυσµού 

500,00 -500,00 0 

Κ.Α 00-6736.05 
Απόδοση κρατήσεων ΙΚΑ 
προγράµµατος ανέργων ΟΑΕ∆ 
κοινοφελούς χαρακτήρα 

0 27.009,52 27.009,52 

Κ.Α 10-6463.01 
Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 

2.000,00 1.250,00 3.250,00 

Κ.Α 20-6061.01 
Παροχές ένδυσης (ενδυση 
εργατοτεχνικού και ένστολου 
προσωπικού) 

7.000,00 -5.000,00 2.000,0 

Κ.Α 20-6263.01 
Συντήρηση και επισκευή 
µεταφορικών µέσων 

12.000,00 2.000,00 14.000,00 

Κ.Α 20-6279.05 
Καθαρισµός καλντεριµιών-
µονοπατιών ∆ήµου Ζαγοράς- 
Μουρεσίου 

24.600,00 5.000,00 29.600,00 

Κ.Α 25-6063.01 
Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) 
εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π. 

2.000,00 -1.000,00 1.000,00 

Κ.Α 25-6263.01 
Συντήρηση και επισκευή 
µεταφορικών µέσων 

8.000,00 1.000,00 9.000,00 
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Κ.Α 25-6633.01 
Προµήθεια χηµικού υλικού 
(απολυµαντικά, χηµικά κλπ) 

8.000,00 -4.000,00 4.000,00 

Κ.Α 25-6694.01 
Προµήθεια διάφορων ειδών 
ύδρευσης 

10.000,00 4.000,00 14.000,00 

Κ.Α 30-6263.01 
Συντήρηση και επισκευή 
µεταφορικών µέσων 

8.000,00 2.000,00 10.000,00 

Κ.Α 70-6021.01 
Τακτικές αποδοχές 
(περιλαµβάνονται βασικός µισθός, 
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 
τακτικά επιδόµατα) 

46.500,00 3.500,00 50.000,00 
 

Κ.Α 70-6052.01 
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων 
µε σύµβαση αορίστου χρόνου 

7.000,00 7.200,00 14.200,00 

Κ.Α ΕΣΟ∆ΩΝ 1629.01 
Λοιπά έσοδα από δαπάνες 
πραγµατοποιηθείσες για 
λογαριασµό τρίτων Για τον Κ.Α 
Εξόδων 00-6736.05 

3.000,00 24.009,52 27.009,52 

Κ.Α ΕΣΟ∆ΩΝ 1214.01 
∆ράσεις πυροπροστασίας 
Για τους Κ.Α 20-6279.05  Κ.Α 20-
6263.01 Κ.Α 25-6263.01 Κ.Α 30-
6263.01 Εξόδων 

36.400,00 10.000,00 46.400,00 

Κ.Α ΕΣΟ∆ΩΝ 4123.01 
Φόρων προµηθευτών εργολάβων 
ελεύθερων επαγγελµατιών κλπ 
Για τον Κ.Α εξόδων 8223.01 
 

41.882,19 10.000,00 51.882,19 

Κ.Α ΕΣΟ∆ΩΝ 4131.01 
 Εισφορές σε ασφαλιστικούς 
οργανισµούς και ταµεία. 
Για τον Κ.Α εξόδων 8231.01 

5.000,00 10.000,00 15.000,00 

Κ.Α. 8223.01 
Απόδοση φόρων προµηθευτών 
εργολάβων ελ. επαγγελµατιών κ.λ.π 

41.882,19 10.000,00 51.882,19 

Κ.Α 8231.01 
Εισφορές σε ασφαλιστικούς 
οργανισµούς και ταµεία 

5.000,00 
 

10.000,00 15.000,00 

 
 
Β. Την υποβολή της εισήγησης  στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ως αυτό προβλέπεται στην κείµενη 
νοµοθεσία 

 
 
Στην συνέχεια η κ. Πρόεδρος κάλεσε το Σώµα να αποφασίσει σχετικά .  
Το ∆.Σ.  αφού έλαβε υπόψη : 

• τις διατάξεις του άρθρου 93 παρ. 6 του Κ.∆.Κ. Ν. 3463/06  και  του  άρθρου 65 παρ. 5 του Ν. 
3852/2010  

• την 126/2014 απόφαση της Ο.Ε.  

• τις διάφορες τοποθετήσεις και µετά από διαλογική συζήτηση  
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 
Α/. Εγκρίνει  την     υπ΄αριθµ. 126/2014 απόφαση    της  Οικονοµικής Επιτροπής ( η οποία 
επισυνάπτεται και αποτελεί    αναπόσπαστο τµήµα της παρούσης ) και προβαίνει  στην 
αναµόρφωση του Προϋπολογισµού του ∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου   έτους 2014 ,  όπως 
παρακάτω : 
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1/. Μειώνει στο σκέλος των εξόδων  από τον Κ.Α. 00-6431.01   <<Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής 
δραστηριοτήτων του ∆ήµου    >> ποσό 2.500,00     ευρώ µεταφέροντας ποσό στο αποθεµατικό . 
 
2/. Ενισχύει  στο σκέλος των εξόδων τον Κ.Α.  00-6463.01 µε ποσό 1.250,00 ευρώ, µεταφέροντας 
ποσό από το αποθεµατικό, για <<Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων      >> και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 
 
3/.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων  από τον Κ.Α. 00-6423.01   <<Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση 
τρίτων     >> ποσό 1.000,00     ευρώ µεταφέροντας ποσό στο αποθεµατικό . 
 
4/. Μειώνει στο σκέλος των εξόδων  από τον Κ.Α. 00-6493.01   <<∆απάνες οργάνωσης παθητικής 
αεράµυνας ( άρθρο 16 παρ. 2 Ν. 2372/1940 )   >> ποσό 3.500,00     ευρώ µεταφέροντας ποσό στο 
αποθεµατικό . 
 
5/. Μειώνει στο σκέλος των εξόδων  από τον Κ.Α. 00-6722.01    <<Εισφορά για την εξασφάλιση µέσων 
προστασίας άµαχου πληθυσµού    >> ποσό 500,00     ευρώ µεταφέροντας ποσό στο αποθεµατικό . 
 
6/. ∆ηµιουργεί στο σκέλος των εξόδων και ψηφίζει ισόποση πίστωση στον Κ.Α  00-6736.05   µε 
ποσό   27.009,52    ευρώ, µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για << Απόδοση κρατήσεων ΙΚΑ 
προγράµµατος ανέργων ΟΑΕ∆ κοινωφελούς εργασίας   >>. 
 
7/. Ενισχύει  στο σκέλος των εξόδων τον Κ.Α.  10-6463.01  µε ποσό 1.250,00 ευρώ, µεταφέροντας 
ποσό από το αποθεµατικό, για <<Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων      >> και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 
 
8/. Μειώνει στο σκέλος των εξόδων  από τον Κ.Α. 20-6061.01    <<Παροχές ένδυσης ( ένδυση 
εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού )     >> ποσό 5.000,00     ευρώ µεταφέροντας ποσό στο 
αποθεµατικό. 
 
9/. Ενισχύει  στο σκέλος των εξόδων τον Κ.Α.  20-6263.01   µε ποσό 2.000,00  ευρώ, µεταφέροντας 
ποσό από το αποθεµατικό, για <<Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων       >> και ψηφίζει 
ισόποση πίστωση. 
 
10/. Ενισχύει  στο σκέλος των εξόδων τον Κ.Α.  20-6279.05   µε ποσό 5.000,00  ευρώ, µεταφέροντας 
ποσό από το αποθεµατικό, για <<Καθαρισµός καλντεριµιών – µονοπατιών ∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου        
>> και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 
 
11/. Μειώνει στο σκέλος των εξόδων  από τον Κ.Α. 25-6063.01    <<Λοιπές παροχές σε είδος ( γάλα ) 
εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π. >> ποσό 1.000,00     ευρώ µεταφέροντας ποσό στο αποθεµατικό. 
 
12/. Ενισχύει  στο σκέλος των εξόδων τον Κ.Α.  25-6263.01    µε ποσό 1.000,00  ευρώ, µεταφέροντας 
ποσό από το αποθεµατικό, για <<Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων   >> και ψηφίζει 
ισόποση πίστωση. 
 
13/. Μειώνει στο σκέλος των εξόδων  από τον Κ.Α. 25-6633.01    <<Προµήθεια χηµικού υλικού ( 
απολυµαντικά , χηµικά κ.λ.π. )  >> ποσό 4.000,00     ευρώ µεταφέροντας ποσό στο αποθεµατικό. 
 
14/. Ενισχύει  στο σκέλος των εξόδων τον Κ.Α.  25-6694.01     µε ποσό 4.000,00  ευρώ, µεταφέροντας 
ποσό από το αποθεµατικό, για <<Προµήθεια διαφόρων ειδών ύδρευσης    >> και ψηφίζει ισόποση 
πίστωση. 
 
15/. Ενισχύει  στο σκέλος των εξόδων τον Κ.Α.  30-6263.01     µε ποσό 2.000,00  ευρώ, µεταφέροντας 
ποσό από το αποθεµατικό, για << Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων   >> και ψηφίζει 
ισόποση πίστωση. 
 
16/. Ενισχύει  στο σκέλος των εξόδων τον Κ.Α.  70-6021.01      µε ποσό 3.500,00   ευρώ, µεταφέροντας 
ποσό από το αποθεµατικό, για << Τακτικές αποδοχές ( περιλαµβάνονται βασικός µισθός , δώρα εορτών 
, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα )     >> και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 
 
17/. Ενισχύει  στο σκέλος των εξόδων τον Κ.Α.  70-6052.01       µε ποσό 7.200,00    ευρώ, 
µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για << Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση 
αορίστου χρόνου      >> και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 
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18/. Ενισχύει  στο σκέλος των Εσόδων  τον Κ.Α.  1629.01        µε ποσό 24.009,52     ευρώ, 
µεταφέροντας ποσό στο αποθεµατικό, για << Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για 
λογαριασµό τρίτων Για τον Κ.Α. Εξόδων 00-6736.05   >>. 
 
19/. Ενισχύει  στο σκέλος των Εσόδων  τον Κ.Α.  1214.01        µε ποσό 10.000,00      ευρώ, 
µεταφέροντας ποσό στο αποθεµατικό, για << ∆ράσεις πυροπροστασίας  Για τους Κ.Α. 20-6279.05 , Κ.Α. 
20-6263.01 , Κ.Α. 25-6263.01 , Κ.Α. 30-6263.01 Εξόδων    >>. 
 
20/. Ενισχύει  στο σκέλος των Εσόδων  τον Κ.Α.  4123.01   µε ποσό 10.000,00      ευρώ, µεταφέροντας 
ποσό στο αποθεµατικό, για << Φόρων προµηθευτών εργολάβων ελεύθερων επαγγελµατιών κ.λ.π  Για 
τον Κ.Α. εξόδων 8223.01     >>. 
 
21/. Ενισχύει  στο σκέλος των Εσόδων  τον Κ.Α.  4131.01    µε ποσό 10.000,00      ευρώ, µεταφέροντας 
ποσό στο αποθεµατικό, για << Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία  Για τον Κ.Α. εξόδων 
8231.01   >>. 
 
22/. Ενισχύει  στο σκέλος των εξόδων τον Κ.Α.  8223.01        µε ποσό 10.000,00     ευρώ, 
µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για << Απόδοση φόρων  προµηθευτών εργολάβων ελεύθερων 
επαγγελµατιών κ.λ.π  >> και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 
 
23/. Ενισχύει  στο σκέλος των εξόδων τον Κ.Α.  8231.01      µε ποσό 10.000,00     ευρώ, µεταφέροντας 
ποσό από το αποθεµατικό, για << Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία   >> και ψηφίζει 
ισόποση πίστωση. 
 
 

               Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό  156/2014 
 Αφού αναγνώσθηκε και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως εξής: 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.                            ΤΑ ΜΕΛΗ 
( ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ) 

   ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
                                                               Ζαγορά 31.07.2014  
                                                O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
 
         

                                ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ – ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΔΑ: 7ΑΑΜΩΡΚ-5Μ1
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