
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ : 28.02.2017 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ : 2η 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 23η 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 28.02.2017 

 
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 1936/06-03-2017 

Αναµόρφωση (1η) Προϋπολογισµού εσόδων - εξόδων οικ. έτους 2017 & 

τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος οικ. έτους 2017. 

 

∆ήµαρχος: Κουτσάφτης Παναγιώτης 

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  

Πρόεδρος: Χιώτης ∆ηµήτριος  

Αντιπρόεδρος : Καµπούρης Νικόλαος  

Γραµµατέας: Κουτσελίνης Προκόπιος    

  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :  

1.ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

2.ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ  

3. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

4.ΑΛΤΙΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ  

5.ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

6.ΒΑΣΤΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

7. ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  

8. ΚΑΟΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

9.ΡΕΠΑΝΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

10.ΛΕΒΕΝΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  

11.ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ  

12.ΜΠΡΙΖΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ  

13.ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

14.ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

15. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

16.ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

17. ΚΟΥΡΕΛΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ      

18. ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΜΑΡΙΝΟΣ  

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :  

Κανείς  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:  

1.ΨΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ∆.Κ. ΖΑΓΟΡΑΣ  

2.ΧΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -Τ.Κ. ΠΟΥΡΙΟΥ  
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3. ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗΣ  

4. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - Τ.Κ. ΑΝΗΛΙΟΥ  

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

6. ΜΑΜΟΥΡΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Τ.Κ. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  

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

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ :  

1.ΓΛΟΥΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - Τ.Κ. ΚΙΣΣΟΥ  

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

 

  Σύµφωνα µε τη µε αριθµό πρωτ:1605/23-02-2017 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, προσήλθε κατά τη συζήτηση των θεµάτων 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 ο 

πλειοψηφών Σύµβουλος  του επιτυχόντος συνδυασµού, κ. Σουλδάτος Απόστολος. 

Ο Αντιδήµαρχος κ. Μαργαρίτης Κωνσταντίνος προσήλθε µετά την συζήτηση 

των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Βασταρδής Κωνσταντίνος προσήλθε κατά τη 

διάρκεια της συζήτησης των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Καουνάς Βασίλειος, προσήλθε κατά τη διάρκεια 

λήψης των παρουσιών. 

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

λήψης των παρουσιών. 

Ο επικεφαλής της ελάσσονος µειοψηφίας ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. 

Τσαπράζης Βασίλειος προσήλθε κατά την διάρκεια της συζήτησης των θεµάτων 

εκτός ηµερήσιας διάταξης. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Κουρελάς Τριαντάφυλλος  προσήλθε κατά την 

διάρκεια της συζήτησης των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης. 

Το 12ο θέµα της  ηµερήσιας διάταξης προτάθηκε και συζητήθηκε µετά το 25ο 

θέµα της ηµερήσιας διάταξης. 
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Το 11ο,το 10ο και το 16ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης προτάθηκαν  και 

συζητήθηκαν µετά τη συζήτηση του 12ου θέµατος(το οποίο προτάθηκε και 

συζητήθηκε µετά το 25ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης). 

Η Αντιδήµαρχος ∆.Ε. Μουρεσίου, κ. Χριστοδούλου Γεωργία, αποχώρησε 

κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 16ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Ο Αντιδήµαρχος κ. Μαργαρίτης Κωνσταντίνος, δήλωσε κώλυµα και δεν 

συµµετείχε στην συζήτηση του 19ου και του 20ου θέµατος της  ηµερήσιας διάταξης. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Αλτίνης Ανέστης, δήλωσε κώλυµα και δεν 

συµµετείχε στην συζήτηση του 23ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.  

Μετά τη συζήτηση των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης, η επικεφαλής της 

µείζονος µειοψηφίας ∆ηµοτική Σύµβουλος κ. Σαµαρά Μαρία, ζήτησε ενηµέρωση 

σχετικά µε το πρόγραµµα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕ∆ και αν έχει προχωρήσει 

εκ µέρους του ∆ήµου η σχετική διαδικασία. 

Επί του θέµατος, απάντησε και ενηµέρωσε το σώµα ο κ. ∆ήµαρχος. 

Ο ανεξάρτητος ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χιώτης ∆ηµήτριος - Μαρίνος, έθεσε 

προφορικές ερωτήσεις(οι οποίες αναλυτικά καταγράφονται στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης), α) σχετικά µε το αλεξικέραυνο 

στο ∆ηµοτικό Σχολείο Πουρίου και τι γίνεται µε την αποκατάσταση των ζηµιών τις 

οποίες προκάλεσε η πτώση κεραυνού, β) σχετικά µε τα προβλήµατα ύδρευσης που 

προκλήθηκαν από τον παγετό και την αλόγιστη κατανάλωση νερού από κάποιους, 

ζητώντας να εφαρµοστούν τα προβλεπόµενα στον Κανονισµό Ύδρευσης του ∆ήµου 

και γ) σχετικά µε τον τρόπο που λαµβάνονται οι ενδείξεις από τους υδροµετρητές. 

Στις παραπάνω ερωτήσεις απάντησε προφορικώς ο κ. ∆ήµαρχος, τονίζοντας 

τα παρακάτω: 

Η παρέµβαση του ∆ήµου για την πτώση του κεραυνού στο ∆ηµοτικό Σχολείο 

Πουρίου, ήταν άµεση. Ήρθε εµπειρογνώµονας από το Τεχνικό Επιµελητήριο, ο 

οποίος θα συντάξει σχετική έκθεση, την οποία και θα παραδώσει στο ∆ήµο. 

Ο Αντιδήµαρχος ∆.Ε. Ζαγοράς, κ. Κοντογιώργος Απόστολος, απαντώντας, 

ανέφερε τα παρακάτω: 

Εάν δεν υπήρχε αλεξικέραυνο στο ∆ηµοτικό Σχολείο Πουρίου θα γίνονταν 

πολύ µεγαλύτερες ζηµιές. Ήρθαν οι αρµόδιοι και έγινε ο έλεγχος και πλέον θα πρέπει 

να περιµένουµε την έκθεση  του εµπειρογνώµονα. Οι ζηµιές εντός του κτιρίου του 

σχολείου αποκαταστάθηκαν ήδη και ολοκληρώνεται και η αποκατάσταση των ζηµιών 

στον εξωτερικό χώρο. 

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

Μαρία, ανέφερε τα παρακάτω: 

Πριν ένα µήνα, είχε έρθει ο σύλλογος γονέων & κηδεµόνων του ∆ηµοτικού 

σχολείου Πουρίου και είχατε υποσχεθεί ότι η έκθεση του εµπειρογνώµονα θα γίνει 

σύντοµα. Γιατί καθυστερεί; 
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Ο ανεξάρτητος ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χιώτης ∆ηµήτριος - Μαρίνος, ζήτησε 

εντός δέκα ηµερών να κατέβει ο σωλήνας του αλεξικέραυνου από το ∆ηµοτικό 

Σχολείο Πουρίου και όταν θα συνταχθεί η έκθεση του εµπειρογνώµονα να λάβει 

γνώση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Τσαγκαράδας, κ. Νάνος Παναγιώτης, έθεσε προφορικές 

ερωτήσεις(οι οποίες αναλυτικά καταγράφονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά 

της συνεδρίασης),σχετικά µε το Νανοπούλειο Κέντρο στην Τ.Κ. Τσαγκαράδας, για 

την συντήρησή του και για το αυτοτελές κεφάλαιο διαχείρισης του καθώς και για το 

θέµα της λειτουργίας των Φαρµακείων του ∆ήµου και ζήτησε να γίνει από το ∆ήµο 

παρέµβαση στο Φαρµακευτικό Σύλλογο ώστε να µην κλείνουν τα Σαββατοκύριακα. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος, κ. Μπρίζης Θεόδωρος, έθεσε προφορικές 

ερωτήσεις (οι οποίες αναλυτικά καταγράφονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά 

της συνεδρίασης), σχετικά µε το πόσα χρήµατα έχουν εισπραχθεί από το 

Νανοπούλειο Κέντρο Τσαγκαράδας και ζήτησε ενηµέρωση για το θέµα της 

ανάρτησης των ∆ασικών Χαρτών. 

Απαντώντας ο κ. ∆ήµαρχος, ενηµέρωσε το σώµα ότι ζητήσαµε την παράταση 

για την υποβολή αντιρρήσεων και να µην υπάρχει τίµηµα για τις ενστάσεις, καθώς και 

όσα αναλυτικά αναφέρονται στην οικεία απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

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

Μαρία, ανέφερε τα παρακάτω: 

Και στις δύο ∆ηµοτικές Ενότητες έχουµε υπό διαµόρφωση ΣΧΟΟΑΠ και ΓΠΣ. 

Πρέπει να ανασταλεί η ανάρτηση των ∆ασικών Χαρτών και να παραταθεί η 

προθεσµία για την υποβολή αντιρρήσεων. Αυτές πρέπει να είναι οι προτάσεις του 

∆ήµου µας και προτείνω να γίνει πρόσληψη ενός ∆ασολόγου, ο οποίος θα ασχοληθεί 

µε το θέµα των ∆ασικών Χαρτών. 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  Α Π Ο Φ Α Σ Η Σ  

  Από το πρακτικό της 2ηςΤακτικής Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του 

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

∆ήµου Ζαγοράς -Μουρεσίου, στη Ζαγορά, την 28.02.2017, ηµέρα Τρίτη  και ώρα 

19:00. 

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.  

 

ΘΕΜΑ : 1ο 

Αναµόρφωση (1η) Προϋπολογισµού εσόδων - εξόδων οικ. έτους 2017 & 

τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος οικ. έτους 2017. 
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Ο κ. Πρόεδρος, έθεσε υπόψη του σώµατος τη µε αριθµό 16/2017 απόφαση - 

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

παρούσης), µε Α∆Α: ΨΛΧΙΩΡΚ-Ο8Β,µε την οποία αποφασίστηκαν τα παρακάτω : 

 

Α. Εγκρίνει το σχέδιο για την 1η αναµόρφωση του  Προϋπ/σµού, εσόδων - 
εξόδων 2017, του ∆ήµου Ζαγοράς- Μουρεσίου, όπως παρακάτω: 
 

ΚΑΕ 
ΕΡΓΟ / 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ / 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΠΟΣΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΜΕ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 

ΠΟΣΟ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΤΕΛΙΚΟ 
∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ 
ΠΟΣΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 

00-6111.01 
Αµοιβές νοµικών και 
συµβολαιογράφων 

18.000,00  6.800,00  24.800,00  
Ενισχύουµε τον 
κωδικό 

00-6117.06 

∆απάνη για την 
τακτοποιηση 
αυθαιρέτων κτιρίων 
του δήµου 

5.000,00  5.000,00  10.000,00  

Ενισχύουµε τον 
κωδικό καθώς δεν 
επαρκεί το 
υπόλοιπο 

00-6117.07 

Υπηρεσίες 
εµβολιασµού και 
στείρωσης 
αδέσποτων 

0,00  2.000,00  2.000,00  
∆ηµιουργούµε νέο 
κωδικό  

00-6117.08 

Ολοκλήρωση 
φακέλων αδειών 
χρήσης νερού ∆. 
Ζαγοράς - 
Μουρεσίου 

0,00  8.000,00  8.000,00  
∆ηµιουργούµε τον 
κωδικό 

00-6453.02 

Συνδροµή του 
∆ήµου στις 
υπηρεσίες του 
∆ήµοςΝΕΤ 

1.300,00  1.700,00  3.000,00  
Ενισχύουµε τον 
κωδικό 

00-6432.01 
∆απάνες εκθέσεων 
στο εσωτερικό και 
στο εξωτερικό 

10.000,00  10.000,00  20.000,00  
Ενισχύουµε τον 
κωδικό 

00-6492.01 

∆ικαστικά έξοδα και 
έξοδα εκτέλεσης 
δικαστικών 
αποφάσεων ή 
συµβιβαστικών 
πράξεων 

30.000,00  70.000,00  100.000,00  

Ενισχύουµε τον 
κωδικό καθώς δεν 
επαρκεί το 
υπόλοιπο. 
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00-6734.07 

Κάλυψη δαπάνης 
προγραµµατικής 
σύµβασης για την 
δράση leader 
"Οληκληρωµένο 
πρόγραµµα 
τουριστικής 
προβολής της 
περιοχής 
παρέµβασης µε 
συλλογή 
προωτογενούς 
υλικού και 
προωθητικές 
ενέργειες" 

0,00  7.000,00  7.000,00  
∆ηµιουργούµε νέο 
κωδικό  

00-8111.01 
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ 
ΕΞΟ∆Α 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

1.320,80  49.898,98  51.219,78  

Ενισχύουµε τον 
κωδικό καθώς δεν 
επαρκεί το 
υπόλοιπο. 

00-8112.01 

ΑΜΟΙΒΕΣ 
ΑΙΡΕΤΩΝ 
ΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ 
ΤΡΙΤΩΝ 

0,00  9.281,17  9.281,17  

Ενισχύουµε τον 
κωδικό καθώς δεν 
επαρκεί το 
υπόλοιπο. 

00-8113.02 
ΑΜΟΙΒΕΣ 
ΝΟΜΙΚΩΝ 

2.425,87  -401,29  2.024,58  
Μειώνουµε τον 
κωδικό 

00-8117.01 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ∆Α 139.129,48  -9.787,41  129.342,07  
Μειώνουµε τον 
κωδικό 

00-8231.17 

Απόδοση 
Συνταξιοδοτικών 
εισφορών 
εργαζόµενου και 
εργοδότη (Ε.Φ.Κ.Α) 

0,00  2.690,00  2.690,00  
∆ηµιουργούµε νέο 
κωδικό  

10-6051.02 

Εργοδοτική 
συνταξιοδοτική 
εισφορά τακτικών 
υπαλλήλων 
Ε.Φ.Κ.Α 

0,00  1.690,00  1.690,00  
∆ηµιουργούµε νέο 
κωδικό  

10-6142.01 
Λογιστική 
Υποστήριξη 

0,00  5.000,00  5.000,00  
∆ηµιουργούµε νέο 
κωδικό  

10-6632.01 
Προµήθεια 
κτηνιατρικού υλικού 

1.000,00  1.000,00  2.000,00  

Ενισχύουµε τον 
κωδικό καθώς δεν 
επαρκεί το 
υπόλοιπο. 

10-7133.01 Προµήθεια επίπλων 2.000,00  3.000,00  5.000,00  
Ενισχύουµε τον 
κωδικό 
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10-7134.01 

Ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές και 
ηλεκτρονικά 
συγκροτήµατα και 
λογισµικά 

4.000,00  2.000,00  6.000,00  
Ενισχύουµε τον 
κωδικό 

10-7134.02 

Προµήθειες 
προγραµµάτων και 
αναβαθµισµένων 
εκδόσεων Η/Υ 

5.000,00  -5.000,00  0,00  
Μειώνουµε τον 
κωδικό 

10-7513.05 
Κάλυψη Μετοχικού 
Κεφαλαίου 
ΚΕ∆ΗΖΑΜ 

5.000,00  99.000,00  104.000,00  

Ενισχύουµε τον 
κωδικό καθώς δεν 
επαρκεί το 
υπόλοιπο. 

10-8116.01 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ 
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 
ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ - 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

1.055,51  1.863,32  2.918,83  

Ενισχύουµε τον 
κωδικό καθώς δεν 
επαρκεί το 
υπόλοιπο. 

10-8116.02 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 

3.558,69  -207,39  3.351,30  
Μειώνουµε τον 
κωδικό 

10-8117.01 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ∆Α 17.127,46  18.676,08  35.803,54  

Ενισχύουµε τον 
κωδικό καθώς δεν 
επαρκεί το 
υπόλοιπο. 

10-8122.01 
ΕΡΓΑ 
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 
ΕΤΩΝ 

16.802,40  -5.805,04  10.997,36  
Μειώνουµε τον 
κωδικό 
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1215.01 

Επιχορηγήσεις για 
εξόφληση 
ληξιπορόθεσµων 
υποχρεώσεων 

0,00  331.428,27  331.428,27  

Ενισχύουµε τον 
κωδικό καθώς δεν 
επαρκεί το 
υπόλοιπο. 

1219.06 

Χρηµατοδότηση 
από πρόγραµµα 
πρόληψης και 
αντιµετώπισης 
ζηµιών και 
καταστροφών που 
προκαλούνται από 
θεοµηνίες 
(απόφαση ΥΠΕΣ 
αριθµ. 4306/9-2-
2017) 

0,00  140.000,00  140.000,00  
∆ηµιουργούµε νέο 
κωδικό  

1219.07 

Χρηµατοδότηση για 
την αντιµετώπιση 
του φαινοµένου της 
λειψυδρίας 
(Απόφαση ΥΠΕΣ 
αριθµ. 4509/10-2-
2017) 

0,00  20.000,00  20.000,00  
∆ηµιουργούµε νέο 
κωδικό  

1314.10 

ΕΚΠΟΝΗΣΗ 
ΜΕΛΕΤΩΝ∆ΗΜΟΥ 
ΖΑΓΟΡΑΣ - 
ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
(ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ 
ΜΕΛΕΤΗ 
ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ
Σ ΣΧΟΟΑΠ) 

0,00  848,72  848,72  

Ενισχύουµε τον 
κωδικό καθώς δεν 
επαρκεί το 
υπόλοιπο. 

1319.11 
Γεωλογική µελέτη 
ΣΧΟΟΑΠ(ΕΠΠΕΡΑ) 

0,00  4.600,20  4.600,20  

Ενισχύουµε τον 
κωδικό καθώς δεν 
επαρκεί το 
υπόλοιπο. 
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1319.21 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 
ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, 
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΗ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΑΥΤΩΝ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΖΑΓΟΡΑΣ - 
ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

0,00  199.250,75  199.250,75  

∆ηµιουργούµε νέο 
κωδικό για την 
εγγραφή 
ισόποσης 
χρηµατοδότησης 
σύµφωνα µε την 
αριθµ.109.7/2016 
απόφ.∆.Σ. του 
Πράσινου Ταµείου 
(Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας) 

15-8117.01 Λοιπά έξοδα 0,00  127,22  127,22  

Ενισχύουµε τον 
κωδικό καθώς δεν 
επαρκεί το 
υπόλοιπο. 

20-6051.02 

Εργοδοτική 
συνταξιοδοτική 
εισφορά τακτικών 
υπαλλήλων 
Ε.Φ.Κ.Α 

0,00  380,00  380,00  
∆ηµιουργούµε νέο 
κωδικό  

20-6061.01 

Παροχές ένδυσης 
(ενδυση 
εργατοτεχνικού και 
ένστολου 
προσωπικού) 

4.000,00  1.000,00  5.000,00  
Ενισχύουµε τον 
κωδικό 

20-6063.02 
Έξοδα ένδυσης 
εργατοτεχνικού 
προσωπικού 

1.000,00  2.000,00  3.000,00  
Ενισχύουµε τον 
κωδικό 

20-6063.03 
Προµήθεια 
εµβολίων 

0,00  1.000,00  1.000,00  
∆ηµιουργούµε τον 
κωδικό 

20-6244.01 
Leasing 
Μεταφορικών 
µέσων 

0,00  10.000,00  10.000,00  
∆ηµιουργούµε τον 
κωδικό 

20-6279.02 

Καθαρισµός 
αγροτικού δικτύου 
∆ήµου Ζαγοράς- 
Μουρεσίου 

20.000,00  10.000,00  30.000,00  

Ενισχύουµε τον 
κωδικόαπό τα 
τακτικά έσοδα του 
∆ήµου εφόσον 
δεν επαρκεί το 
υπόλοιπο και 
τροποποιούµε το 
Τεχνικό 
πρόγραµµα 

20-6279.03 

Εργασίες 
αντικατάστασης 
ηλεκτρικών 
λαµπτήρων 

3.000,00  -3.000,00  0,00  
Μηδενίζουµε τον 
κωδικό 
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20-6279.04 
∆ιάφορες 
ηλεκτρολογικές 
εργασίες 

3.000,00  3.000,00  6.000,00  

Ενισχύουµε τον 
κωδικό καθώς δεν 
επαρκεί το 
υπόλοιπο 

20-6279.05 

Καθαρισµός 
καλντεριµιών-
µονοπατιών ∆ήµου 
Ζαγοράς- 
Μουρεσίου 

20.000,00  -10.000,00  10.000,00  

Μειώνουµε τον 
κωδικό καθώς το 
ποσό που 
προκύπτει 
καλύπτει τις 
ανάγκες του 
∆ήµου και 
τροποποιούµε το 
τεχνικό 
πρόγραµµα 

20-6663.02 
Προµήθεια 
ηλεκτρολογικού 
υλικού 

7.000,00  3.000,00  10.000,00  

Ενισχύουµε τον 
κωδικό καθώς δεν 
επαρκεί το 
υπόλοιπο 

20-7132.01 

Προµήθεια 
φορτηγού για τις 
αναγκες της 
υπηρεσίας 
καθαριότητας 

0,00  25.000,00  25.000,00  
∆ηµιουργούµε νέο 
κωδικό. 

20-8116.01 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ 
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 
ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ - 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

17.282,62  -16.347,62  935,00  
Μειώνουµε τον 
κωδικό 

20-8117.01 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ∆Α 83.842,13  -50.542,20  33.299,93  
Μειώνουµε τον 
κωδικό 

25-6051.02 

Εργοδοτική 
συνταξιοδοτική 
εισφορά τακτικών 
υπαλλήλων 
Ε.Φ.Κ.Α 

0,00  270,00  270,00  
∆ηµιουργούµε νέο 
κωδικό  

25-6063.01 

Λοιπές παροχές σε 
είδος (γάλα) 
εργατοτεχνικού 
προσωπικού κ.λ.π. 

1.000,00  2.000,00  3.000,00  
Ενισχύουµε τον 
κωδικό 
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25-6262.18 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ 
ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ∆.Ε. 
ΖΑΓΟΡΑΣ 

5.000,00  500,00  5.500,00  

Ενισχύουµε τον 
κωδικό. Η δαπάνη 
θα αντιµετωπισθεί 
από επιχορήγηση 
(θεοµηνίες) και 
τροποποίηση 
τεχνικού 
προγράµµατος 
από τακτικά σε 
επιχορήγηση 
(θεοµηνίες) 

25-6262.20 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ 
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Ε. 
ΖΑΓΟΡΑΣ 

0,00  5.000,00  5.000,00  

∆ηµιουργούµε νέο 
κωδικό καθώς θα 
απαιτηθεί η 
πραγµατοποίηση 
των εργασιών 
συντήρησης - 
καθαρισµού λόγω 
δυσµενών 
καιρικών 
συνθηκών. Η 
δαπάνη θα 
καλυφθεί από τα 
Τακτικά Έσοδα 
του ∆ήµου. 

25-6262.21 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ 
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Ε. 
ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

0,00  5.000,00  5.000,00  

∆ηµιουργούµε νέο 
κωδικό καθώς θα 
απαιτηθεί η 
πραγµατοποίηση 
των εργασιών 
συντήρησης - 
καθαρισµού λόγω 
δυσµενών 
καιρικών 
συνθηκών. Η 
δαπάνη θα 
καλυφθεί από τα 
Τακτικά Έσοδα 
του ∆ήµου. 

25-6262.22 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 
ΠΗΓΩΝ 
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Ε. 
ΖΑΓΟΡΑΣ 

0,00  5.000,00  5.000,00  

∆ηµιουργούµε νέο 
κωδικό. Τα ποσά 
µεταφέρθηκαν 
από κωδικούς 
έργων καθώς 
αφορούν 
εργασίες. Η 
δαπάνη 
προβλέπετε να 
καλυφθεί από την 
ΣΑΤΑ 2017. 

25-6262.23 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 
ΠΗΓΩΝ 
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Ε. 
ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

0,00  5.000,00  5.000,00  

∆ηµιουργούµε νέο 
κωδικό. Τα ποσά 
µεταφέρθηκαν 
από κωδικούς 
έργων καθώς 
αφορούν 
εργασίες. Η 
δαπάνη 
προβλέπετε να 
καλυφθεί από την 
ΣΑΤΑ 2017. 
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25-6262.24 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ -  
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΟΥ 
∆ΙΚΤΥΟΥ  - 
ΑΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ 
ΠΗΓΩΝ, ∆.Ε. 
ΖΑΓΟΡΑΣ 

0,00  17.000,00  17.000,00  

∆ηµιουργούµε νέο 
κωδικό. Τα ποσά 
µεταφέρθηκαν 
από κωδικούς 
έργων καθώς 
αφορούν 
εργασίες. Η 
δαπάνη 
προβλέπετε να 
καλυφθεί από την 
ΣΑΤΑ  και από τα 
Τακτικά έσοδα 

25-6262.27 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
∆ΙΚΤΥΟΥ 
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ - 
ΠΗΓΩΝ 
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Ε. 
ΖΑΓΟΡΑΣ 

0,00  10.000,00  10.000,00  

∆ηµιουργούµε νέο 
κωδικό καθώς θα 
απαιτηθεί η 
πραγµατοποίηση 
των εργασιών 
συντήρησης - 
καθαρισµού λόγω 
δυσµενών 
καιρικών 
συνθηκών. Η 
δαπάνη θα 
καλυφθεί από τα 
Τακτικά Έσοδα 
του ∆ήµου. 

25-6262.28 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
∆ΙΚΤΥΟΥ 
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Ε. 
ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

0,00  5.000,00  5.000,00  

∆ηµιουργούµε νέο 
κωδικό καθώς θα 
απαιτηθεί η 
πραγµατοποίηση 
των εργασιών 
συντήρησης - 
καθαρισµού λόγω 
δυσµενών 
καιρικών 
συνθηκών. Η 
δαπάνη θα 
καλυφθεί από τα 
Τακτικά Έσοδα 
του ∆ήµου. 

25-6279.04 
∆ιάφορες 
υδραυλικές 
εργασίες 

2.000,00  2.000,00  4.000,00  

Ενισχύουµε τον 
κωδικό καθώς δεν 
επαρκεί το 
υπόλοιπο 

25-6694.01 
Προµήθεια 
διάφορων ειδών 
ύδρευσης 

15.000,00  5.000,00  20.000,00  

Ενισχύουµε τον 
κωδικό καθώς δεν 
επαρκεί το 
υπόλοιπο 

25-6694.03 

Προµήθεια 
διαφόρων ειδών 
ύδρευσης ∆.Ε 
Ζαγοράς 

0,00  20.000,00  20.000,00  

∆ηµιουργούµε νέο 
κωδικό. Η δαπάνη 
θα καλυφθεί από 
τα τακτικά έσοδα 
του ∆ήµου. 

25-6694.04 

Προµήθεια 
διαφόρων ειδών 
ύδρευσης ∆.Ε 
Μουρεσίου 

0,00  20.000,00  20.000,00  

∆ηµιουργούµε νέο 
κωδικό. Η δαπάνη 
θα καλυφθεί από 
τα τακτικά έσοδα 
του ∆ήµου. 
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25-7131.05 

Προµήθεια 
συστηµάτων 
αναβάθµισης 
δικτύων ύδρευσης 
∆ήµου Ζαγοράς - 
Μουρεσίου 

5.000,00  -5.000,00  0,00  

Μηδενίζουµε τα 
ποσά καθώς 
πρόκειται για 
εργασίες και 
τροποποιούµε το 
τεχνικό 
πρόγραµµα 

25-7131.06 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Ε. 
ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

0,00  10.000,00 10.000,00  

∆ηµιουργούµε 
καινούργιο 
κωδικό. Η δαπάνη 
θα αντιµετωπισθεί 
από επιχορήγηση 
(λειψυδρία) 

25-7131.07 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Ε. 
ΖΑΓΟΡΑΣ 

0,00  10.000,00 10.000,00  

∆ηµιουργούµε 
καινούργιο 
κωδικό. Η δαπάνη 
θα αντιµετωπισθεί 
από επιχορήγηση 
(λειψυδρία) 

25-7135.01 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
Υ∆ΡΟΜΕΤΡΩΝ 

5.000,00  11.500,00 16.500,00  

Ενισχύουµε τον 
κωδικό. Η δαπάνη 
θα αντιµετωπισθεί 
από επιχορήγηση 
(θεοµηνίες) 

25-7312.38 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 
ΠΗΓΩΝ 
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Ε. 
ΖΑΓΟΡΑΣ 

5.000,00  -5.000,00  0,00  

Μηδενίζουµε τα 
ποσά καθώς 
πρόκειται για 
εργασίες. Τα 
ποσά θα 
µεταφερθούν σε 
κωδικούς 
εργασιών και 
τροποποιούµε το 
τεχνικό 
πρόγραµµα. 

25-7312.39 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 
ΠΗΓΩΝ 
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Ε. 
ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

5.000,00  -5.000,00  0,00  

Μηδενίζουµε τα 
ποσά καθώς 
πρόκειται για 
εργασίες. Τα 
ποσά θα 
µεταφερθούν σε 
κωδικούς 
εργασιών και 
τροποποιούµε το 
τεχνικό 
πρόγραµµα.  

25-7331.24 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
∆ΙΚΤΥΟΥ 
ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ∆.Ε. 
ΖΑΓΟΡΑΣ 

5.000,00  -5.000,00  0,00  

Μηδενίζουµε τα 
ποσά καθώς 
πρόκειται για 
εργασίες. Τα 
ποσά θα 
µεταφερθούν σε 
κωδικούς 
εργασιών και 
τροποποιούµε το 
τεχνικό 
πρόγραµµα.  
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25-7331.26 

Αποκατάσταση 
δεξαµενών 
άρδευσης ∆.Ε 
Ζαγοράς 

10.000,00  -3.000,00  7.000,00  

Μειώνουµε και 
τροποποιούµε το 
τεχνικό 
πρόγραµµα 

25-7331.27 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 
ΑΥΛΑΚΩΝ ∆.Κ. 
ΖΑΓΟΡΑΣ 

7.000,00  -7.000,00  0,00  

Μηδενίζουµε τα 
ποσά καθώς 
πρόκειται για 
εργασίες. Τα 
ποσά θα 
µεταφερθούν σε 
κωδικούς 
εργασιών και 
τροποποιούµε το 
τεχνικό 
πρόγραµµα.  

25-7331.28 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΦΡΕΑΤΙΟΥ 
ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ Τ.Κ. 
ΠΟΥΡΙΟΥ 

6.000,00  -6.000,00  0,00  

Μηδενίζουµε τα 
ποσά καθώς 
πρόκειται για 
εργασίες. Τα 
ποσά θα 
µεταφερθούν σε 
κωδικούς 
εργασιών και 
τροποποιούµε το 
τεχνικό 
πρόγραµµα.  

25-7331.29 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΤΟΙΧΙΟΥ 
ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ 
Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ 

5.000,00  -5.000,00  0,00  

Μηδενίζουµε τα 
ποσά καθώς 
πρόκειται για 
εργασίες. Τα 
ποσά θα 
µεταφερθούν σε 
κωδικούς 
εργασιών και 
τροποποιούµε το 
τεχνικό 
πρόγραµµα.  

25-7331.30 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΠΗΓΩΝ 
ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ Τ.Κ 
ΖΑΓΟΡΑΣ 

5.000,00  -5.000,00  0,00  

Μηδενίζουµε τα 
ποσά καθώς 
πρόκειται για 
εργασίες. Τα 
ποσά θα 
µεταφερθούν σε 
κωδικούς 
εργασιών και 
τροποποιούµε το 
τεχνικό 
πρόγραµµα.  

25-7331.31 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΑΓΩΓΩΝ 
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Ε. 
ΖΑΓΟΡΑΣ 

0,00  5.000,00 5.000,00  

∆ηµιουργούµε 
καινούργιο 
κωδικό. Η δαπάνη 
θα αντιµετωπισθεί 
από επιχορήγηση 
(θεοµηνίες) 

25-7331.32 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΘΕΣΗ 
"ΚΑΡΑΒΩΜΑ" 

0,00  6.100,00 6.100,00  

∆ηµιουργούµε 
καινούργιο 
κωδικό. Η δαπάνη 
θα αντιµετωπισθεί 
από επιχορήγηση 
(θεοµηνίες) 
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25-7336.50 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΑΓΩΓΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗ 
- ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ∆.Ε. 
ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

0,00  9.000,00  9.000,00  

∆ηµιουργούµε 
καινούργιο 
κωδικό. Η δαπάνη 
θα αντιµετωπισθεί 
από επιχορήγηση 
(θεοµηνίες) 

25-8116.01 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ 
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 
ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ - 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

0,00  10.030,97  10.030,97  

Ενισχύουµε τον 
κωδικό καθώς δεν 
επαρκεί το 
υπόλοιπο. 

25-8117.01 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ∆Α 43.613,24  10.472,06  54.085,30  

Ενισχύουµε τον 
κωδικό καθώς δεν 
επαρκεί το 
υπόλοιπο. 

25-8122.01 
ΕΡΓΑ 
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 
ΕΤΩΝ 

95.352,82  -12.897,75  82.455,07  
Μειώνουµε τον 
κωδικό 

30-6051.02 

Εργοδοτική 
συνταξιοδοτική 
εισφορά τακτικών 
υπαλλήλων 
Ε.Φ.Κ.Α 

0,00  350,00  350,00  
∆ηµιουργούµε νέο 
κωδικό  

30-6142.01 

Υπηρεσίες 
Συµβούλου 
για την οργάνωση 
χωρικών 
δεδοµένων 
του  ήµου µε χρήση 
GIS 

0,00  13.020,00  13.020,00  

∆ηµιουργούµε νέο 
κωδικό. Η δαπάνη 
θα καλυφθεί από 
τα τακτικά έσοδα 
του ∆ήµου. 

30-6699.02 Προµήθεια αλατιού 5.500,00  5.500,00  11.000,00  
Ενισχύουµε τον 
κωδικό 

30-7131.01 
Προµήθεια 
χωµατουργικού 
µηχανήµατος 

0,00  25.000,00  25.000,00  
∆ηµιουργούµε νέο 
κωδικό. 
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30-7131.02 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 
ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, 
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΗ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΑΥΤΩΝ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΖΑΓΟΡΑΣ - 
ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

0,00  199.250,75  199.250,75  

∆ηµιουργούµε νέο 
κωδικό για την 
εγγραφή 
ισόποσης 
δαπάνης 
προµήθειας 
σύµφωνα µε την 
αριθµ.109.7/2016 
απόφ.∆.Σ. του 
Πράσινου Ταµείου 
(Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας) 

30-7135.01 
Προµήθεια 
πινακίδων 
σήµανσης 

2.500,00  12.500,00  15.000,00  

Ενισχύουµε τον 
κωδικό καθώς δεν 
επαρκεί το 
υπόλοιπο. 

30-7135.03 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩ
Ν ΑΛΥΣΙ∆ΩΝ 

0,00  2.000,00  2.000,00  

∆ηµιουργούµε νέο 
κωδικό. Η δαπάνη 
θα καλυφθεί από 
τα τακτικά έσοδα 
του ∆ήµου. 

30-7311.78 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΤΟΙΧΕΙΟΥ 
ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΛΑΚΚΑ 
ΚΩΛΕΤΗ οικ. 
ΖΑΓΟΡΑΣ 

7.000,00  -7.000,00  0,00  

Μηδενίζουµε το 
ποσό καθώς δεν 
θα 
πραγµατοποιηθού
ν οι εργασίες και 
τροποποιούµε το 
τεχνικό 
πρόγραµµα. 

30-7311.81 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
∆ΡΟΜΟΥ ΠΛΑΚΑ 
ΑΝΗΛΙΟΥ 

5.000,00  -5.000,00  0,00  

Μηδενίζουµε το 
ποσό καθώς δεν 
θα 
πραγµατοποιηθού
ν οι εργασίες και 
τροποποιούµε το 
τεχνικό 
πρόγραµµα. 

30-7323.30 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 
Ο∆ΟΠΟΙΪΑ ∆.Ε 
ΖΑΓΟΡΑΣ 

25.491,92  20.000,00  45.491,92  

Ενισχύουµε τον 
κωδικό καθώς δεν 
επαρκεί το 
υπόλοιπο και 
τροποποιούµε το 
τεχνικό 
πρόγραµµα. 

30-7323.41 
ΕΡΓΑ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ 
∆.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

0,00  29.990,37  29.990,37  

Ενισχύουµε τον 
κωδικό και 
τροποποιούµε το 
Τεχνικό 
Πρόγραµµα. Το 
έργο θα 
χρηµατοδοτηθεί 
από τη ΣΑΤΑ 
έτους 2016 και 
τροποποιούµε το 
τεχνικό 
πρόγραµµα. 
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30-7333.14 

Αντιµετώπιση 
εκτάκτων αναγκών 
στο αγροτικό δίκτυο 
∆.Ε.Ζαγοράς 

5.000,00  -5.000,00  0,00  

Μηδενίζουµε το 
ποσό καθώς δεν 
θα 
πραγµατοποιηθού
ν εργασίες και 
τροποποιούµε το 
τεχνικό 
πρόγραµµα 

30-7333.31 

Συντήρηση - 
Καθαρισµός 
κοιµητηρίου 
Μακρυράχης∆.Ε.Ζα
γοράς 

1.000,00  -1.000,00  0,00  

Μηδενίζουµε τον 
κωδικό και 
ενισχύουµε το 
αποθεµατικό και 
τροποποιούµε το 
τεχνικό 
πρόγραµµα 

30-7333.32 
Κατασκευή τοίχου 
αντιστήριξης στην 
Τ.Κ.Πουρίου 

5.000,00  -5.000,00  0,00  

Μηδενίζουµε το 
ποσό καθώς  
πραγµατοποιήθηκ
αν οι εργασίες και 
τροποποιούµε το 
τεχνικό 
πρόγραµµα 

30-7333.35 
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ 
∆.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

0,00  38.984,28 38.984,28  

∆ηµιουργούµε 
καινούργιο 
κωδικό. Η δαπάνη 
θα αντιµετωπισθεί 
από ΣΑΤΑ 

30-7333.36 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΌ 
ΘΕΩΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗ 
∆.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

0,00  48.000,00 48.000,00  

∆ηµιουργούµε 
καινούργιο 
κωδικό. Η δαπάνη 
θα αντιµετωπισθεί 
από επιχορήγηση 
(θεοµηνίες) 

30-7333.37 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΓΕΦΥΡΑ ΑΓ. 
ΙΩΑΝΝΗ - ΠΑΠΠΑ 
ΝΕΡΟ 

0,00  3.000,00 3.000,00  

∆ηµιουργούµε 
καινούργιο 
κωδικό. Η δαπάνη 
θα αντιµετωπισθεί 
από επιχορήγηση 
(θεοµηνίες) 

30-7333.38 
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ 
∆.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ 

0,00  46.000,00 46.000,00  

∆ηµιουργούµε 
καινούργιο 
κωδικό. Η δαπάνη 
θα αντιµετωπισθεί 
από επιχορήγηση 
(ΣΑΤΑ) 

30-7333.39 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΌ 
ΘΕΩΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗ 
∆.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ 

0,00  46.900,00  46.900,00  

∆ηµιουργούµε 
καινούργιο 
κωδικό. Η δαπάνη 
θα αντιµετωπισθεί 
από επιχορήγηση 
(θεοµηνίες) 
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30-7333.40 

∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΧΩΡΟΥ ΣΦΑΓΕΙΩΝ 

0,00  6.500,00 6.500,00  

∆ηµιουργούµε 
καινούργιο 
κωδικό. Η δαπάνη 
θα αντιµετωπισθεί 
από τα τακτικά 
έσοδα 

30-7411.86 

Τοπογραφική 
Μελέτη για την 
µετασευή ∆ηµοτικού 
κτιρίου (πώην 
∆ηµοτικού 
σχολείου) σε χώρο 
µνήµης ΚΑΣΛΑ 

0,00  1.291,50  1.291,50  

∆ηµιουργούµε νέο 
κωδικό και 
τροποποιούµε το 
τεχνικό 
πρόγραµµα 

30-7411.87 

Ειδική αρχιτεκτονική 
µελέτη για την 
µετασκευή 
∆ηµοτικού κτιρίου 
(πρώην ∆ηµοτικού 
σχολείου) σε χώρο 
µνήµης ΚΑΣΛΑ 

0,00  4.305,00  4.305,00  

∆ηµιουργούµε νέο 
κωδικό και 
τροποποιούµε το 
τεχνικό 
πρόγραµµα 

30-7411.88 

Ηλεκτροµηχανολογι
κή µελέτη για την 
µετασκευή 
∆ηµοτικού κτιρίου 
(πρώην ∆ηµοτικού 
σχολείου) σε χώρο 
µνήµης ΚΑΣΛΑ 

0,00  4.178,50  4.178,50  

∆ηµιουργούµε νέο 
κωδικό και 
τροποποιούµε το 
τεχνικό 
πρόγραµµα 

30-7413.01 Λοιπές µελέτες 5.000,00  15.000,00  20.000,00  

Ενισχύουµε τον 
κωδικό καθώς δεν 
επαρκεί το 
υπόλοιπο και 
τροποποιούµε το 
τεχνικό 
πρόγραµµα 

30-7413.02 

Μελέτη 
περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων 
Χορευτού και 
ΠναναγιάΡαβόσα 

0,00  6.820,00  6.820,00  

∆ηµιουργούµε νέο 
κωδικό και 
τροποποιούµε το 
τεχνικό 
πρόγραµµα 
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30-7413.03 

Μελέτη κλειστού 
κυκλώµατος στη 
θέση "ΠΑΝΑΓΙΑ 
ΡΑΒΟΣΑ" 

0,00  9.300,00  9.300,00  

∆ηµιουργούµε νέο 
κωδικό και 
τροποποιούµε το 
τεχνικό 
πρόγραµµα 

30-7414.03 

ΜΕΛΕΤΗ 
ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ
Σ 

14.760,00  -10.159,80  4.600,20  

Μειώνουµε τον 
κωδικό και 
τροποποιούµε το 
τεχνικό 
πρόγραµµα. 

30-8116.01 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ 
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 
ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ - 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

0,00  2.839,35  2.839,35  

Ενισχύουµε τον 
κωδικό καθώς δεν 
επαρκεί το 
υπόλοιπο. 

30-8117.01 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ∆Α 9.509,82  28.266,63  37.776,45  

Ενισχύουµε τον 
κωδικό καθώς δεν 
επαρκεί το 
υπόλοιπο. 

30-8122.01 
ΕΡΓΑ 
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 
ΕΤΩΝ 

363.919,67  -244.567,79  119.351,88  
Μειώνουµε τον 
κωδικό 

4131.17 
Συνταξιοδοτικές 
εισφορές προς 
απόδοση (Ε.Φ.Κ.Α) 

0,00  2.690,00  2.690,00  
∆ηµιουργούµε νέο 
κωδικό  

45-6262.01 
Συντήρηση 
νεκροταφείων 

1.000,00  5.000,00  6.000,00  

Ενισχύουµε τον 
κωδικό καθώς δεν 
επαρκεί το 
υπόλοιπο και 
τροποποιούµε το 
τεχνικό 
πρόγραµµα 

5111.01 

Χρηµατικό 
υπόλοιπο 
προερχόµενο από 
τακτικά έσοδα 

239.557,80  94.781,43  334.339,23  
Ενισχύουµε τον 
κωδικό. 
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5113.01 

χρηµατικό 
υπόλοιπο 
προερχόµενο από 
τακτικά έσοδα για 
την κάλυψη 
ειδικευµένων 
δαπανών 

40.000,00  -40.000,00  0,00  
Μειώνουµε τον 
κωδικό 

5119.01 

Χρηµατικό 
υπόλοιπο 
προερχόµενο από 
τακτικά έσοδα για 
την κάλυψη εν γένει 
δαπανών του δήµου 

60.000,00  -60.000,00  0,00  
Μειώνουµε τον 
κωδικό 

5121.01 

Χρηµατικό 
υπόλοιπο 
προερχόµενο από 
έκτακτα ανειδίκευτα 

178.893,09  -111.012,51  67.880,58  
Μειώνουµε τον 
κωδικό 

5122.01 

Χρηµατικό 
υπόλοιπο 
προερχόµενο από 
έκτακτα ειδικευµένα 
έσοδα 

0,00  581.429,84  581.429,84  
Ενισχύουµε τον 
κωδικό. 

70-6041.01 

Τακτικές αποδοχές 
(περιλαµβάνονται 
βασικός µισθός, 
δώρα εορτών, 
γενικά και ειδικά 
τακτικά επιδόµατα) 

2.000,00  9.000,00  11.000,00  
Ενισχύουµε τον 
κωδικό 

70-6054.01 
Εργοδοτικές 
εισφορές έκτακτου 
προσωπικού 

700,00  100,00  800,00  
Ενισχύουµε τον 
κωδικό 

70-6162.01 Λοιπά έξοδα τρίτων 3.500,00  3.000,00  6.500,00  
Ενισχύουµε τον 
κωδικό 

70-6261.01 

Εργασίες 
συντήρησης 
δηµοτικών κτιρίων 
∆.Ε Ζαγοράς 

5.000,00  19.800,00  24.800,00  
Ενισχύουµε τον 
κωδικό 

70-6261.02 

Εργασίες 
συντήρησης 
δηµοτικών κτιρίων 
∆.Ε Μουρεσίου 

5.000,00  19.800,00  24.800,00  
Ενισχύουµε τον 
κωδικό 

70-6264.01 
Συντήρηση και 
επισκευή λοιπών 
µηχανηµάτων 

3.000,00  3.000,00  6.000,00  
Ενισχύουµε τον 
κωδικό 

70-7322.01 
Αναβάθµιση και 
συντήρηση 
παιδικών χαρών 

2.000,00  18.000,00  20.000,00  

Ενισχύουµε τον 
κωδικό καθώς δεν 
επαρκεί το 
υπόλοιπο και 
τροποποιούµε το 

ΑΔΑ: ΩΟΔΡΩΡΚ-ΤΔΞ



τεχνικό 
πρόγραµµα 

70-8117.01 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ∆Α 2.003,82  429,33  2.433,15  

Ενισχύουµε τον 
κωδικό καθώς δεν 
επαρκεί το 
υπόλοιπο. 

70-8122.01 
ΕΡΓΑ 
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 
ΕΤΩΝ 

8.769,52  -8.769,52  0,00  
Μειώνουµε τον 
κωδικό 

          
Το Αποθεµατικό ήταν 29.047,34 €. Με βάση αυτή την Αναµόρφωση διαµορφώνεται στο ποσό των 

458.973,67 €. 

 

Β. Εγκρίνει το σχέδιο για το τροποποιηµένο Τεχνικό Πρόγραµµα έτους 2017, του ∆ήµου Ζαγοράς 

-Μουρεσίου, όπως αυτό κατατέθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος 

της απόφασης αυτής. 

         

         

20-6279.02 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆. ΖΑΓΟΡΑΣ 
ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ 10.000,00 ΤΑΚΤΙΚΑ 

20-6279.05 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΕΙΩΝΟΥΜΕ 10.000,00 ΤΑΚΤΙΚΑ 

25-6262.18 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ∆.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ 
ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ 500,00. ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΜ 
ΑΠΌ ΤΑΚΤ ΣΕ ΘΕΟΜ. 

25-6262.20 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ 5.000,00 ΤΑΚΤΙΚΑ 

25-6262.21 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ 5.000,00 ΤΑΚΤΙΚΑ 

25-6262.22 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΗΓΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ 5.000,00 - ΣΑΤΑ 

25-6262.23 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΗΓΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ 5.000,00 - ΣΑΤΑ 

25-6262.24 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ - 
ΑΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΗΓΩΝ ∆.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ 

ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ 5.000,00 - ΤΑΚΤΙΚΑ κ 
ΣΑΤΑ 

25-6262.27 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ - ΠΗΓΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
∆.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ 5.000,00 - ΤΑΚΤΙΚΑ 

25-6262.28 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ  ∆.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ 2.000,00 - ΤΑΚΤΙΚΑ 

25-7312.38 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΗΓΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΗ∆ΕΝΙΖΟΥΜΕ 5.000,00 

25-7312.39 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΗΓΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΗ∆ΕΝΙΖΟΥΜΕ 5.000,00 

25-7331.24 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ∆.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΗ∆ΕΝΙΖΟΥΜΕ 5.000,00 

25-7331.26 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ∆.Ε ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΕΙΩΝΟΥΜΕ 3.000,00 

25-7331.27 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΥΛΑΚΩΝ ∆.Κ. ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΗ∆ΕΝΙΖΟΥΜΕ 7.000,00 

25-7331.28 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΠΟΥΡΙΟΥ ΜΗ∆ΕΝΙΖΟΥΜΕ 6.000,00 

25-7331.29 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ 
ΜΗ∆ΕΝΙΖΟΥΜΕ 5.000,00 

25-7331.30 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΗΓΩΝ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ Τ.Κ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΗ∆ΕΝΙΖΟΥΜΕ 5.000,00 

25-7331.31 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ 
∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ 5.000,00 - 
ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 

25-7331.32 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΗ 
"ΚΑΡΑΒΩΜΑ" ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 

25-7336.47 
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ, ΣΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ 
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ 

ΑΛΛΑΖΕΙ ΜΟΝΟ Η ΧΡΗΜ ΑΠΌ ΣΑΤΑ ΣΕ 
ΤΑΚΤΙΚΑ 

30-7311.78 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 
ΛΑΚΚΑ ΚΩΛΕΤΗ οικ. ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΗ∆ΕΝΙΖΟΥΜΕ 7.000,00 

30-7311.81 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΡΟΜΟΥ ΠΛΑΚΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΜΗ∆ΕΝΙΖΟΥΜΕ 5.000,00 

30-7323.30 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ∆.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ 20.000,00 - ΣΑΤΑ 

30-7323.41 ΕΡΓΑ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ∆.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ 29.990,37 - ΣΑΤΑ 
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30-7333.14 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ 
∆ΙΚΤΥΟ ∆.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΗ∆ΕΝΙΖΟΥΜΕ 5.000,00 

30-7333.31 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ 
ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ ∆.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΗ∆ΕΝΙΖΟΥΜΕ 1.000,00 

30-7333.32 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. 
ΠΟΥΡΙΟΥ ΜΗ∆ΕΝΙΖΟΥΜΕ 5.000,00 

30-7333.35 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ∆.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ 38.984,28 - ΣΑΤΑ 

30-7333.36 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗ ∆.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ 48.000,00 - 
ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 

30-7333.37 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΦΥΡΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ - ΠΑΠΠΑ ΝΕΡΟ 
∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ 3.000,00 - 
ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 

30-7333.38 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ∆.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ 46.000,00 - ΣΑΤΑ 

30-7333.39 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗ ∆.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ 46.900,00 - 
ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 

30-7333.40 
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΧΩΡΟΥ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ 6.500,00 - ΤΑΚΤΙΚΑ 

30-7411.86 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΠΩΗΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ) 
ΣΕ ΧΩΡΟ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΣΛΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ 1.291,50 - ΤΑΚΤΙΚΑ 

30-7411.87 
ΕΙ∆ΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ) 
ΣΕ ΧΩΡΟ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΣΛΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ 4.305,00 - ΤΑΚΤΙΚΑ 

30.7411.88 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ) ΣΕ ΧΩΡΟ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΣΛΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ 4.187,50 - ΤΑΚΤΙΚΑ 

30-7413.01 ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ∆. ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ 15.000,00 - ΤΑΚΤΙΚΑ 

30-7413.02 
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΧΟΡΕΥΤΟΥ 
ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΑ ΡΑΒΟΣΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ 6.820,00 - TAKTIKA 

30-7413.03 
ΜΕΛΕΤΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΠΑΝΑΓΙΑ 
ΡΑΒΟΣΑ" ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ 9.300,00 - TAKTIKA 

30-7414.03 ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΜΕΙΩΝΟΥΜΕ 10.159,80 - TAKTIKA 

45-6262.01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ  
ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ 5.000,00 - TAKTIKA 

70-6261.01 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ∆.Ε. 
ΖΑΓΟΡΑΣ ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ 19.800,00 ΤΑΚΤΙΚΑ 

70-6261.02 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ∆.Ε. 
ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ 19.800,00 ΤΑΚΤΙΚΑ 

70-7322.01 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 
ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ 18.000,00 ΤΑΚΤΙΚΑ 

 
 
Γ. Υποβάλει το παρών σχέδιο αναµόρφωσης προϋπολογισµού και του 

Τεχνικού Προγράµµατος  στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο προς  ψήφιση. 

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

Ο Αντιδήµαρχος ∆.Ε. Ζαγοράς, κ. Κοντογιώργος Απόστολος, ενηµέρωσε το 

σώµα επί του θέµατος κι ανέφερε ότι η εν λόγω αναµόρφωση είναι υποχρεωτική εκ 

του νόµου, προκειµένου να έχουµε πλήρη εικόνα των οικονοµικών του ∆ήµου µέχρι 

31.12.2016. 

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

Μαρία, ανέφερε τα παρακάτω: 

Πρόκειται για µια αναµόρφωση η οποία δεν είναι υποχρεωτική. Θα µπορούσε 

να έχει προβλεφθεί µε τη σύνταξη του προϋπολογισµού. Προβλέπεται αγορά 

φορτηγού για την υπηρεσία καθαριότητας και χωµατουργικού µηχανήµατος. 

Καταργούνται σοβαροί κωδικοί. Αυτά δεν θα υλοποιηθούν; Καταψηφίζω γιατί αυτή η 

αναµόρφωση έπρεπε να έχει προβλεφθεί µε τη σύνταξη του Προϋπολογισµού. 

Απαντώντας, η Αντιδήµαρχος ∆.Ε. Μουρεσίου, κ. Χριστοδούλου Γεωργία, 

ανέφερε τα παρακάτω: 
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Η σηµερινή αναµόρφωση είναι υποχρεωτική εκ των πραγµάτων. Έγινε 

ανατροπή των υποχρεώσεων και επιπλέον έπρεπε να ενταχθούν και οι 

χρηµατοδοτήσεις που ήρθαν στον ∆ήµο µας. 

Ο επικεφαλής της ελάσσονος µειοψηφίας, ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. 

Τσαπράζης Βασίλειος, ανέφερε τα παρακάτω: 

Ο Προϋπολογισµός 2017 περιελάµβανε µόνο δύο τρίµηνα από το 2016. ∆εν 

µπορούν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι να καταλάβουν τι ψηφίζουν. Είχαµε καταγγείλει ότι 

γίνεται εικονική καταµέτρηση υδροµέτρων. Η χρηµατοδότηση για τις θεοµηνίες δεν 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί για αντικατάσταση υδροµέτρων.  Να έρθουν στο ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο τα έσοδα και τα έξοδα της Υπηρεσίας Ύδρευσης. Τα χρήµατα για την 

θεοµηνία να κατανεµηθούν σε έργα που είναι απαραίτητα. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος της µείζονος µειοψηφίας, κ. Μπρίζης Θεόδωρος, 

ανέφερε τα παρακάτω: 

Πρόκειται για ολοφάνερη κατάτµηση έργων. Μπερδεύονται οι ∆ηµοτικοί 

Σύµβουλοι. Να µην καταργηθούν οι κωδικοί για την προµήθεια Η/Υ. 

Ο ανεξάρτητος ∆ηµοτικός Σύµβουλος, κ. Χιώτης ∆ηµήτριος - Μαρίνος, 

ανέφερε τα παρακάτω: 

∆εν γνωρίζουµε που πάνε τα χρήµατα που φεύγουν από κάποιο κωδικό. 

∆ικαιωθήκαµε που καταψηφίσαµε την σύνταξη του προϋπολογισµού γιατί ήταν 

πρόχειρος και θα χρειάζεται συνεχείς αναµορφώσεις. Σήµερα όµως θα ψηφίσουµε 

την παρούσα αναµόρφωση. 

Ο Αντιπρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κ. Καµπούρης Νικόλαος, ζήτησε 

διευκρινήσεις για κωδικούς, όπως για τον εµβολιασµό των αδέσποτων και την 

συντήρηση των παιδικών χαρών. 

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

προκειµένου να αποφασίσει επί του θέµατος.  

Υπέρ της 1ης αναµόρφωσης του προϋπολογισµού 2017 (σύµφωνα µε τη µε 

αριθµό 16/2017 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. Αλτίνης 

Ανέστης,  ο Αντιδήµαρχος κ. Μαργαρίτης Κωνσταντίνος, ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. 

Βασταρδής Κωνσταντίνος,ο Αντιδήµαρχος κ. Γαρυφάλλου Αναστάσιος, οι ∆ηµοτικοί 

Σύµβουλοι κ. Καουνάς Βασίλειος, κ. Ρεπανίδης Βασίλειος,ο Γραµµατέας του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουτσελίνης Προκόπιος, οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ. 

Λεβέντης ∆ηµήτριος και κ. Χιώτης ∆ηµήτριος - Μαρίνος. 

Επίσης υπέρ της 1ης αναµόρφωσης του προϋπολογισµού (σύµφωνα µε τη 

µε αριθµό 16/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής), ψήφισαν έξι (6)  Πρόεδροι 

της ∆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. Μακρυράχης κ. Κουφογιάννης ∆ηµήτριος, ο 

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

∆ηµητρίου κ. Χριστοδούλου Αλέξανδρος και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Μούρεσι κ. 

Μαµούρης Ευάγγελος. 

Κατά της 1ης αναµόρφωσης του προϋπολογισµού 2017 (σύµφωνα µε τη µε 

αριθµό 16/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής), ψήφισαν επτά (7) ∆ηµοτικοί 

Σύµβουλοι, ήτοι : 

Η επικεφαλής της µείζονος µειοψηφίας κ. Σαµαρά Μαρία, οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ. 

Μπρίζης Θεόδωρος, κ.Κατσιφός Απόστολος,κ. Λάσκος Κωνσταντίνος,ο 

Αντιπρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Καµπούρης Νικόλαος, ο επικεφαλής της 

ελάσσονος µειοψηφίας κ. Τσαπράζης Βασίλειος και ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. 

Κουρελάς Τριαντάφυλλος(µε τις τοποθετήσεις του καθενός οι οποίες αναλυτικά 

παρουσιάζονται στο εισηγητικό µέρος της παρούσης). 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Ευαγγέλου Νικόλαος δήλωσε παρών. 

Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Τσαγκαράδας, κ. Νάνος Παναγιώτης, δήλωσε παρών. 

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού έλαβε υπόψη :  

• Την µε αριθµό 16/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ( Α∆Α: 

ΨΛΧΙΩΡΚ-Ο8Β) 

• Τ’ αποτελέσµατα της ονοµαστικής ψηφοφορίας  

• Τις διάφορες τοποθετήσεις    

• και µετά από διαλογική συζήτηση  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

Α. Εγκρίνει  την υπ’ αριθµ. 16/2017  απόφαση της  Οικονοµικής Επιτροπής (η 

οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσης) και 

προβαίνει στην 1η αναµόρφωση του Προϋπολογισµού του ∆ήµου Ζαγοράς -

Μουρεσίου έτους 2017, ως παρακάτω : 

 

1. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A 00-6111.01 µε ποσό 6.800,00 ευρώ, 

µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «Αµοιβές νοµικών και 

συµβολαιογράφων» και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

(Ενισχύουµε τον κωδικό). 

2. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A 00-6117.06 µε ποσό 5.000,00  ευρώ, 

µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «∆απάνη για την τακτοποίηση 

αυθαιρέτων κτιρίων του δήµου» και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

(Ενισχύουµε τον κωδικό καθώς δεν επαρκεί το υπόλοιπο). 
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3. ∆ηµιουργεί στο σκέλος των εξόδων τον K.A 00-6117.07 µε ποσό 2.000,00 ευρώ, 

µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «Υπηρεσίες εµβολιασµού και 

στείρωσης αδέσποτων» και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

(∆ηµιουργούµε νέο κωδικό). 

4. ∆ηµιουργεί στο σκέλος των εξόδων τον K.A 00-6117.08 µε ποσό 8.000,00 ευρώ, 

µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «Ολοκλήρωση φακέλων αδειών 

χρήσης νερού ∆. Ζαγοράς - Μουρεσίου» και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

(∆ηµιουργούµε τον κωδικό). 

5. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A 00-6453.02 µε ποσό 1.700,00  ευρώ, 

µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «Συνδροµή του ∆ήµου στις 

υπηρεσίες του ∆ήµος ΝΕΤ» και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

(Ενισχύουµε τον κωδικό). 

6. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A 00-6432.01 µε ποσό 10.000,00 ευρώ, 

µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «∆απάνες εκθέσεων στο εσωτερικό 

και στο εξωτερικό» και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

(Ενισχύουµε τον κωδικό). 

7. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A 00-6492.01 µε ποσό 70.000,00  ευρώ, 

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

εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων» και ψηφίζει 

ισόποση πίστωση. 

(Ενισχύουµε τον κωδικό καθώς δεν επαρκεί το υπόλοιπο ). 

8. ∆ηµιουργεί στο σκέλος των εξόδων τον K.A 00-6734.07  µε ποσό 7.000,00  

ευρώ, µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «Κάλυψη δαπάνης 

προγραµµατικής σύµβασης για την δράση leader "Ολοκληρωµένο πρόγραµµα 

τουριστικής προβολής της περιοχής παρέµβασης µε συλλογή πρωτογενούς 

υλικού και προωθητικές ενέργειες"» και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

(∆ηµιουργούµε νέο κωδικό). 

9. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A 00-8111.01 µε ποσό 49.898,98   ευρώ, 

µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

(Ενισχύουµε τον κωδικό καθώς δεν επαρκεί το υπόλοιπο ). 

10. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A 00-8112.01 µε ποσό 9.281,17    ευρώ, 

µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ 

ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ» και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

(Ενισχύουµε τον κωδικό καθώς δεν επαρκεί το υπόλοιπο.). 

11.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A 00-8113.02 «ΑΜΟΙΒΕΣ 

ΝΟΜΙΚΩΝ» ποσό 401,29 ευρώ µεταφέροντας ποσό στο αποθεµατικό.  

(Μειώνουµε τον κωδικό). 

12.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A 00-8117.01 «ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ∆Α» 

ποσό 9.787,41 ευρώ µεταφέροντας ποσό στο αποθεµατικό.  
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(Μειώνουµε τον κωδικό). 

13. ∆ηµιουργεί στο σκέλος των εξόδων τον K.A 00-8231.17  µε ποσό 2.690,00 

ευρώ, µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «Απόδοση Συνταξιοδοτικών 

εισφορών εργαζόµενου και εργοδότη (Ε.Φ.Κ.Α)» και ψηφίζει ισόποση 

πίστωση. 

(∆ηµιουργούµε νέο κωδικό). 

14. ∆ηµιουργεί στο σκέλος των εξόδων τον K.A 10-6051.02  µε ποσό 1.690,00 

ευρώ, µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «Εργοδοτική συνταξιοδοτική 

εισφορά τακτικών υπαλλήλων Ε.Φ.Κ.Α» και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

(∆ηµιουργούµε νέο κωδικό). 

15. ∆ηµιουργεί στο σκέλος των εξόδων τον K.A 10-6142.01  µε ποσό 5.000,00 

ευρώ, µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «Λογιστική Υποστήριξη» και 

ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

(∆ηµιουργούµε νέο κωδικό). 

16. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A 10-6632.01 µε ποσό 1.000,00     

ευρώ, µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «Προµήθεια κτηνιατρικού 

υλικού» και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

(Ενισχύουµε τον κωδικό καθώς δεν επαρκεί το υπόλοιπο). 

17. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A 10-7133.01 µε ποσό 3.000,00   ευρώ, 

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

ισόποση πίστωση. 

(Ενισχύουµε τον κωδικό). 

18. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A 10-7134.01 µε ποσό 2.000,00    ευρώ, 

µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και 

ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά» και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

(Ενισχύουµε τον κωδικό). 

19.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A 10-7134.02 «Προµήθειες 

προγραµµάτων και αναβαθµισµένων εκδόσεων Η/Υ» ποσό 5.000,00  ευρώ 

µεταφέροντας ποσό στο αποθεµατικό.  

(Μειώνουµε τον κωδικό). 

20. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A 10-7513.05 µε ποσό 99.000,00     

ευρώ, µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «Κάλυψη Μετοχικού 

Κεφαλαίου ΚΕ∆ΗΖΑΜ» και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

(Ενισχύουµε τον κωδικό καθώς δεν επαρκεί το υπόλοιπο). 

21. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A 10-8116.01 µε ποσό 1.863,32 ευρώ, 

µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ 

ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ - 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ» και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

(Ενισχύουµε τον κωδικό καθώς δεν επαρκεί το υπόλοιπο ). 
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22.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A 10-8116.02 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ» ποσό 207,39 ευρώ µεταφέροντας ποσό στο αποθεµατικό.  

(Μειώνουµε τον κωδικό). 

23. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A 10-8117.01 µε ποσό 18.676,08  ευρώ, 

µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ∆Α» και ψηφίζει 

ισόποση πίστωση. 

(Ενισχύουµε τον κωδικό καθώς δεν επαρκεί το υπόλοιπο). 

24.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A 10-8122.01 «ΕΡΓΑ 

ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ» ποσό 5.805,04  ευρώ µεταφέροντας ποσό στο 

αποθεµατικό.  

(Μειώνουµε τον κωδικό). 

25. Ενισχύει  στο σκέλος των εσόδων τον K.A 1215.01 µε ποσό 331.428,27  ευρώ, 

µεταφέροντας ποσό στο  αποθεµατικό, για «Επιχορηγήσεις για εξόφληση 

ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων». 

(Ενισχύουµε τον κωδικό καθώς δεν επαρκεί το υπόλοιπο). 

26. ∆ηµιουργούµε  στο σκέλος των εσόδων τον K.A 1219.06 µε ποσό 140.000,00 

ευρώ, µεταφέροντας ποσό στο  αποθεµατικό, για «Χρηµατοδότηση από 

πρόγραµµα πρόληψης και αντιµετώπισης ζηµιών και καταστροφών που 

προκαλούνται από θεοµηνίες (απόφαση ΥΠΕΣ αριθµ. 4306/9-2-2017)». 

(∆ηµιουργούµε νέο κωδικό κατόπιν και της κήρυξης του ∆ήµου µας σε κατάσταση 

έκτακτης ανάγκης και την παράταση αυτής σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ. πρωτ. 137/08-

02-2017 Απόφασης του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας ). 

27. ∆ηµιουργούµε  στο σκέλος των εσόδων τον K.A 1219.07 µε ποσό 20.000,00 

ευρώ, µεταφέροντας ποσό στο  αποθεµατικό, για «Χρηµατοδότηση για την 

αντιµετώπιση του φαινοµένου της λειψυδρίας (Απόφαση ΥΠΕΣ αριθµ. 4509/10-

2-2017)».  

(∆ηµιουργούµε νέο κωδικό κατόπιν και της κήρυξης του ∆ήµου µας σε κατάσταση 

έκτακτης ανάγκης και την παράταση αυτής σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ. πρωτ. 137/08-

02-2017 Απόφασης του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας). 

28. Ενισχύει  στο σκέλος των εσόδων τον K.A 1314.10 µε ποσό 848,72  ευρώ, 

µεταφέροντας ποσό στο  αποθεµατικό, για «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ∆ΗΜΟΥ 

ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΟΑΠ)». 

(Ενισχύουµε τον κωδικό καθώς δεν επαρκεί το υπόλοιπο). 

29. Ενισχύει  στο σκέλος των εσόδων τον K.A 1319.11 µε ποσό 4.600,20   ευρώ, 

µεταφέροντας ποσό στο  αποθεµατικό, για «Γεωλογική µελέτη 

ΣΧΟΟΑΠ(ΕΠΠΕΡΑ)». 

(Ενισχύουµε τον κωδικό καθώς δεν επαρκεί το υπόλοιπο.). 

30. ∆ηµιουργούµε  στο σκέλος των εσόδων τον K.A 1319.21 µε ποσό 199.250,75 

ευρώ, µεταφέροντας ποσό στο  αποθεµατικό, για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
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ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ 

ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ 

ΧΩΡΩΝ ΑΥΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ». 

(∆ηµιουργούµε νέο κωδικό για την εγγραφή ισόποσης χρηµατοδότησης σύµφωνα µε 

την αριθµ.109.7/2016 απόφ.∆.Σ. του Πράσινου Ταµείου (Υπουργείο Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας)). 

31. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A 15-8117.01 µε ποσό 127,22   ευρώ, 

µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «Λοιπά έξοδα» και ψηφίζει ισόποση 

πίστωση. 

(Ενισχύουµε τον κωδικό καθώς δεν επαρκεί το υπόλοιπο.). 

32. ∆ηµιουργεί στο σκέλος των εξόδων τον K.A 20-6051.02  µε ποσό 380,00 ευρώ, 

µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «Εργοδοτική συνταξιοδοτική 

εισφορά τακτικών υπαλλήλων Ε.Φ.Κ.Α» και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

(∆ηµιουργούµε νέο κωδικό). 

33. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A 20-6061.01 µε ποσό 1.000,00 ευρώ, 

µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «Παροχές ένδυσης (ένδυση 

εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)» και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

(Ενισχύουµε τον κωδικό). 

34. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A 20-6063.02 µε ποσό 2.000,00  ευρώ, 

µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «Έξοδα ένδυσης εργατοτεχνικού 

προσωπικού» και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

(Ενισχύουµε τον κωδικό). 

35. ∆ηµιουργεί στο σκέλος των εξόδων τον K.A 20-6063.03  µε ποσό 1.000,00 

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

ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

(∆ηµιουργούµε τον κωδικό). 

36. ∆ηµιουργεί στο σκέλος των εξόδων τον K.A 20-6244.01  µε ποσό 10.000,00 

ευρώ, µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «Leasing Μεταφορικών 

µέσων» και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

(∆ηµιουργούµε τον κωδικό). 

37. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A 20-6279.02 µε ποσό 10.000,00   

ευρώ, µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «Καθαρισµός αγροτικού 

δικτύου ∆ήµου Ζαγοράς- Μουρεσίου» και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

(Ενισχύουµε τον κωδικό από τα τακτικά έσοδα του ∆ήµου εφόσον δεν επαρκεί το 

υπόλοιπο και τροποποιούµε το Τεχνικό πρόγραµµα). 

38. Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A 20-6279.03 «Εργασίες 

αντικατάστασης ηλεκτρικών λαµπτήρων» ποσό 3.000,00 ευρώ µεταφέροντας 

ποσό στο αποθεµατικό.  

(Μηδενίζουµε τον κωδικό). 
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39. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A 20-6279.04 µε ποσό 3.000,00   ευρώ, 

µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «∆ιάφορες ηλεκτρολογικές 

εργασίες» και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

(Ενισχύουµε τον κωδικό καθώς δεν επαρκεί το υπόλοιπο). 

40. Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A 20-6279.05 «Καθαρισµός 

καλντεριµιών-µονοπατιών ∆ήµου Ζαγοράς- Μουρεσίου» ποσό 10.000,00  ευρώ 

µεταφέροντας ποσό στο αποθεµατικό.  

(Μειώνουµε τον κωδικό καθώς το ποσό που προκύπτει καλύπτει τις ανάγκες του 

∆ήµου και τροποποιούµε το τεχνικό πρόγραµµα). 

41. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A 20-6663.02 µε ποσό 3.000,00    ευρώ, 

µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «Προµήθεια ηλεκτρολογικού 

υλικού» και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

(Ενισχύουµε τον κωδικό καθώς δεν επαρκεί το υπόλοιπο). 

42. ∆ηµιουργεί στο σκέλος των εξόδων τον K.A 20-7132.01  µε ποσό 25.000,00 

ευρώ, µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «Προµήθεια φορτηγού για τις 

ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας» και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

(∆ηµιουργούµε νέο κωδικό.). 

43. Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A 20-8116.01 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ» ποσό 16.347,62   ευρώ 

µεταφέροντας ποσό στο αποθεµατικό.  

(Μειώνουµε τον κωδικό). 

44. Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A 20-8117.01 «ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ∆Α» 

ποσό 50.542,20    ευρώ µεταφέροντας ποσό στο αποθεµατικό.  

(Μειώνουµε τον κωδικό). 

45. ∆ηµιουργεί στο σκέλος των εξόδων τον K.A 25-6051.02  µε ποσό 270,00 ευρώ, 

µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «Εργοδοτική συνταξιοδοτική 

εισφορά τακτικών υπαλλήλων Ε.Φ.Κ.Α» και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

(∆ηµιουργούµε νέο κωδικό). 

46. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A 25-6063.01 µε ποσό 2.000,00     

ευρώ, µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «Λοιπές παροχές σε είδος 

(γάλα) εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.» και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

(Ενισχύουµε τον κωδικό). 

47. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A 25-6262.18 µε ποσό 500,00 ευρώ, 

µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ 

ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ∆.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ» και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

(Ενισχύουµε τον κωδικό. Η δαπάνη θα αντιµετωπισθεί από επιχορήγηση (θεοµηνίες) 

και τροποποίηση τεχνικού προγράµµατος από τακτικά σε επιχορήγηση (θεοµηνίες)). 
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48. ∆ηµιουργεί στο σκέλος των εξόδων τον K.A 25-6262.20  µε ποσό 5.000,00 

ευρώ, µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ 

Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ» και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

(∆ηµιουργούµε νέο κωδικό καθώς θα απαιτηθεί η πραγµατοποίηση των εργασιών 

συντήρησης - καθαρισµού λόγω δυσµενών καιρικών συνθηκών. Η δαπάνη θα 

καλυφθεί από τα Τακτικά Έσοδα του ∆ήµου). 

49. ∆ηµιουργεί στο σκέλος των εξόδων τον K.A 25-6262.21  µε ποσό 5.000,00 

ευρώ, µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ 

Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

(∆ηµιουργούµε νέο κωδικό καθώς θα απαιτηθεί η πραγµατοποίηση των εργασιών 

συντήρησης - καθαρισµού λόγω δυσµενών καιρικών συνθηκών. Η δαπάνη θα 

καλυφθεί από τα Τακτικά Έσοδα του ∆ήµου). 

50. ∆ηµιουργεί στο σκέλος των εξόδων τον K.A 25-6262.22  µε ποσό 5.000,00 

ευρώ, µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΗΓΩΝ 

Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ» και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

(∆ηµιουργούµε νέο κωδικό. Τα ποσά µεταφέρθηκαν από κωδικούς έργων καθώς 

αφορούν εργασίες. Η δαπάνη προβλέπετε να καλυφθεί από την ΣΑΤΑ 2017). 

51. ∆ηµιουργεί στο σκέλος των εξόδων τον K.A 25-6262.23  µε ποσό 5.000,00 

ευρώ, µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΗΓΩΝ 

Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

(∆ηµιουργούµε νέο κωδικό. Τα ποσά µεταφέρθηκαν από κωδικούς έργων καθώς 

αφορούν εργασίες. Η δαπάνη προβλέπετε να καλυφθεί από την ΣΑΤΑ 2017). 

52. ∆ηµιουργεί στο σκέλος των εξόδων τον K.A 25-6262.24 µε ποσό 17.000,00 

ευρώ, µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ -  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ  - ΑΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΗΓΩΝ, ∆.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ» και ψηφίζει 

ισόποση πίστωση. 

(∆ηµιουργούµε νέο κωδικό. Τα ποσά µεταφέρθηκαν από κωδικούς έργων καθώς 

αφορούν εργασίες. Η δαπάνη προβλέπετε να καλυφθεί από την ΣΑΤΑ  και από τα 

Τακτικά έσοδα). 

53. ∆ηµιουργεί στο σκέλος των εξόδων τον K.A 25-6262.27 µε ποσό 10.000,00 

ευρώ, µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ 

Υ∆ΡΕΥΣΗΣ - ΠΗΓΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ» και ψηφίζει ισόποση 

πίστωση. 

(∆ηµιουργούµε νέο κωδικό καθώς θα απαιτηθεί η πραγµατοποίηση των εργασιών 

συντήρησης - καθαρισµού λόγω δυσµενών καιρικών συνθηκών. Η δαπάνη θα 

καλυφθεί από τα Τακτικά Έσοδα του ∆ήµου). 

54. ∆ηµιουργεί στο σκέλος των εξόδων τον K.A 25-6262.28 µε ποσό 5.000,00 

ευρώ, µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ 

Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 
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(∆ηµιουργούµε νέο κωδικό καθώς θα απαιτηθεί η πραγµατοποίηση των εργασιών 

συντήρησης - καθαρισµού λόγω δυσµενών καιρικών συνθηκών. Η δαπάνη θα 

καλυφθεί από τα Τακτικά Έσοδα του ∆ήµου). 

55. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A 25-6279.04 µε ποσό 2.000,00 ευρώ, 

µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «∆ιάφορες υδραυλικές εργασίες» και 

ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

(Ενισχύουµε τον κωδικό καθώς δεν επαρκεί το υπόλοιπο). 

56. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A 25-6694.01 µε ποσό 5.000,00 ευρώ, 

µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «Προµήθεια διάφορων ειδών 

ύδρευσης» και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

(Ενισχύουµε τον κωδικό καθώς δεν επαρκεί το υπόλοιπο). 

57. ∆ηµιουργεί στο σκέλος των εξόδων τον K.A 25-6694.03 µε ποσό 20.000,00 

ευρώ, µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «Προµήθεια διαφόρων ειδών 

ύδρευσης ∆.Ε Ζαγοράς» και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

(∆ηµιουργούµε νέο κωδικό. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τα τακτικά έσοδα του 

∆ήµου). 

58. ∆ηµιουργεί στο σκέλος των εξόδων τον K.A 25-6694.04 µε ποσό 20.000,00 

ευρώ, µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «Προµήθεια διαφόρων ειδών 

ύδρευσης ∆.Ε Μουρεσίου» και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

(∆ηµιουργούµε νέο κωδικό. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τα τακτικά έσοδα του 

∆ήµου). 

59. Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A 25-7131.05 «Προµήθεια 

συστηµάτων αναβάθµισης δικτύων ύδρευσης ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου» 

ποσό 5.000,00  ευρώ µεταφέροντας ποσό στο αποθεµατικό.  

(Μηδενίζουµε τα ποσά καθώς πρόκειται για εργασίες και τροποποιούµε το τεχνικό 

πρόγραµµα). 

60. ∆ηµιουργεί στο σκέλος των εξόδων τον K.A 25-7131.06 µε ποσό 10.000,00 

ευρώ, µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

(∆ηµιουργούµε καινούργιο κωδικό. Η δαπάνη θα αντιµετωπισθεί από επιχορήγηση 

(λειψυδρία)). 

61. ∆ηµιουργεί στο σκέλος των εξόδων τον K.A 25-7131.07 µε ποσό 10.000,00 

ευρώ, µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ» και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

(∆ηµιουργούµε καινούργιο κωδικό. Η δαπάνη θα αντιµετωπισθεί από επιχορήγηση 

(λειψυδρία)). 

62. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A 25-7135.01 µε ποσό 11.500,00 ευρώ, 

µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΩΝ  » και 

ψηφίζει ισόποση πίστωση. 
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(Ενισχύουµε τον κωδικό. Η δαπάνη θα αντιµετωπισθεί από επιχορήγηση 

(θεοµηνίες)). 

63. Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A 25-7312.38 «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 

ΠΗΓΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ» ποσό 5.000,00 ευρώ µεταφέροντας ποσό 

στο αποθεµατικό.  

(Μηδενίζουµε τα ποσά καθώς πρόκειται για εργασίες. Τα ποσά θα µεταφερθούν σε 

κωδικούς εργασιών και τροποποιούµε το τεχνικό πρόγραµµα ). 

64. Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A 25-7312.39 «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 

ΠΗΓΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» ποσό 5.000,00 ευρώ µεταφέροντας ποσό 

στο αποθεµατικό.  

(Μηδενίζουµε τα ποσά καθώς πρόκειται για εργασίες. Τα ποσά θα µεταφερθούν σε 

κωδικούς εργασιών και τροποποιούµε το τεχνικό πρόγραµµα). 

65. Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A 25-7331.24 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ∆.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ» ποσό 5.000,00  ευρώ µεταφέροντας ποσό 

στο αποθεµατικό.  

(Μηδενίζουµε τα ποσά καθώς πρόκειται για εργασίες. Τα ποσά θα µεταφερθούν σε 

κωδικούς εργασιών και τροποποιούµε το τεχνικό πρόγραµµα). 

66. Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A 25-7331.26 «Αποκατάσταση 

δεξαµενών άρδευσης ∆.Ε Ζαγοράς» ποσό 3.000,00   ευρώ µεταφέροντας ποσό 

στο αποθεµατικό.  

(Μειώνουµε και τροποποιούµε το τεχνικό πρόγραµµα). 

67. Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A 25-7331.27 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΥΛΑΚΩΝ ∆.Κ. ΖΑΓΟΡΑΣ» ποσό 7.000,00 ευρώ µεταφέροντας 

ποσό στο αποθεµατικό.  

(Μηδενίζουµε τα ποσά καθώς πρόκειται για εργασίες. Τα ποσά θα µεταφερθούν σε 

κωδικούς εργασιών και τροποποιούµε το τεχνικό πρόγραµµα). 

68. Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A 25-7331.28 «ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΠΟΥΡΙΟΥ» ποσό 6.000,00 ευρώ µεταφέροντας 

ποσό στο αποθεµατικό.  

(Μηδενίζουµε τα ποσά καθώς πρόκειται για εργασίες. Τα ποσά θα µεταφερθούν σε 

κωδικούς εργασιών και τροποποιούµε το τεχνικό πρόγραµµα). 

69. Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A 25-7331.29 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ» ποσό 5.000,00  ευρώ 

µεταφέροντας ποσό στο αποθεµατικό.  

(Μηδενίζουµε τα ποσά καθώς πρόκειται για εργασίες. Τα ποσά θα µεταφερθούν σε 

κωδικούς εργασιών και τροποποιούµε το τεχνικό πρόγραµµα). 

70. Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A 25-7331.30 «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

ΠΗΓΩΝ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ∆.Κ ΖΑΓΟΡΑΣ» ποσό 5.000,00   ευρώ µεταφέροντας ποσό 

στο αποθεµατικό.  

ΑΔΑ: ΩΟΔΡΩΡΚ-ΤΔΞ



(Μηδενίζουµε τα ποσά καθώς πρόκειται για εργασίες. Τα ποσά θα µεταφερθούν σε 

κωδικούς εργασιών και τροποποιούµε το τεχνικό πρόγραµµα). 

71. ∆ηµιουργεί στο σκέλος των εξόδων τον K.A 25-7331.31 µε ποσό 5.000,00 

ευρώ, µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ 

Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ» και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

(∆ηµιουργούµε καινούργιο κωδικό. Η δαπάνη θα αντιµετωπισθεί από επιχορήγηση 

(θεοµηνίες)). 

72. ∆ηµιουργεί στο σκέλος των εξόδων τον K.A 25-7331.32 µε ποσό 6.100,00 

ευρώ, µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΗ "ΚΑΡΑΒΩΜΑ"» και ψηφίζει ισόποση 

πίστωση. 

(∆ηµιουργούµε καινούργιο κωδικό. Η δαπάνη θα αντιµετωπισθεί από επιχορήγηση 

(θεοµηνίες)). 

73. ∆ηµιουργεί στο σκέλος των εξόδων τον K.A 25-7336.50 µε ποσό 9.000,00 

ευρώ, µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ 

Υ∆ΡΕΥΣΗ - ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ∆.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

(∆ηµιουργούµε καινούργιο κωδικό. Η δαπάνη θα αντιµετωπισθεί από επιχορήγηση 

(θεοµηνίες)). 

74. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A 25-8116.01 µε ποσό 10.030,97  ευρώ, 

µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ 

ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ - 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ» και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

(Ενισχύουµε τον κωδικό καθώς δεν επαρκεί το υπόλοιπο.). 

75. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A 25-8117.01 µε ποσό 10.472,06   

ευρώ, µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ∆Α» και ψηφίζει 

ισόποση πίστωση. 

(Ενισχύουµε τον κωδικό καθώς δεν επαρκεί το υπόλοιπο). 

76. Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A 25-8122.01 «ΕΡΓΑ 

ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ» ποσό 12.897,75    ευρώ µεταφέροντας ποσό στο 

αποθεµατικό.  

(Μειώνουµε τον κωδικό). 

77. ∆ηµιουργεί στο σκέλος των εξόδων τον K.A 30-6051.02 µε ποσό 350,00  ευρώ, 

µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «Εργοδοτική συνταξιοδοτική 

εισφορά τακτικών υπαλλήλων Ε.Φ.Κ.Α» και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

(∆ηµιουργούµε νέο κωδικό). 

78. ∆ηµιουργεί στο σκέλος των εξόδων τον K.A 30-6142.01 µε ποσό 13.020,00   

ευρώ, µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «Υπηρεσίες Συµβούλου 

για την οργάνωση χωρικών δεδοµένων του ∆ήµου µε χρήση GIS » και ψηφίζει 

ισόποση πίστωση. 
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(∆ηµιουργούµε νέο κωδικό. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τα τακτικά έσοδα του 

∆ήµου). 

79. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A 30-6699.02 µε ποσό 5.500,00   ευρώ, 

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

ισόποση πίστωση. 

(Ενισχύουµε τον κωδικό). 

80. ∆ηµιουργεί στο σκέλος των εξόδων τον K.A 30-7131.01 µε ποσό 25.000,00    

ευρώ, µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «Προµήθεια χωµατουργικού 

µηχανήµατος» και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

(∆ηµιουργούµε νέο κωδικό). 

81. ∆ηµιουργεί στο σκέλος των εξόδων τον K.A 30-7131.02 µε ποσό 199.250,75     

ευρώ, µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ 

ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ 

ΧΩΡΩΝ ΑΥΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» και ψηφίζει ισόποση 

πίστωση. 

(∆ηµιουργούµε νέο κωδικό για την εγγραφή ισόποσης δαπάνης προµήθειας 

σύµφωνα µε την αριθµ.109.7/2016 απόφ.∆.Σ. του Πράσινου Ταµείου (Υπουργείο 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας)). 

82. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A 30-7135.01 µε ποσό 12.500,00 ευρώ, 

µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «Προµήθεια πινακίδων σήµανσης» 

και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

(Ενισχύουµε τον κωδικό καθώς δεν επαρκεί το υπόλοιπο.). 

83. ∆ηµιουργεί στο σκέλος των εξόδων τον K.A 30-7135.03 µε ποσό 2.000,00      

ευρώ, µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΑΛΥΣΙ∆ΩΝ» και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

(∆ηµιουργούµε νέο κωδικό. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τα τακτικά έσοδα του 

∆ήµου). 

84. Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A 30-7311.78 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΛΑΚΚΑ ΚΩΛΕΤΗ οικ. ΖΑΓΟΡΑΣ» ποσό 

7.000,00    ευρώ µεταφέροντας ποσό στο αποθεµατικό.  

(Μηδενίζουµε το ποσό καθώς δεν θα πραγµατοποιηθούν οι εργασίες και 

τροποποιούµε το τεχνικό πρόγραµµα). 

85. Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A 30-7311.81 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

∆ΡΟΜΟΥ ΠΛΑΚΑ ΑΝΗΛΙΟΥ» ποσό 5.000,00 ευρώ µεταφέροντας ποσό στο 

αποθεµατικό.  

(Μηδενίζουµε το ποσό καθώς δεν θα πραγµατοποιηθούν οι εργασίες και 

τροποποιούµε το τεχνικό πρόγραµµα). 
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86. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A 30-7323.30 µε ποσό 20.000,00  ευρώ, 

µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ Ο∆ΟΠΟΙΪΑ ∆.Ε 

ΖΑΓΟΡΑΣ» και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

(Ενισχύουµε τον κωδικό καθώς δεν επαρκεί το υπόλοιπο και τροποποιούµε το 

τεχνικό πρόγραµµα). 

87. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A 30-7323.41 µε ποσό 29.990,37   

ευρώ, µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «ΕΡΓΑ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ∆.Ε. 

ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

(Ενισχύουµε τον κωδικό και τροποποιούµε το Τεχνικό Πρόγραµµα. Το έργο θα 

χρηµατοδοτηθεί από τη ΣΑΤΑ έτους 2016 και τροποποιούµε το τεχνικό πρόγραµµα). 

88. Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A 30-7333.14 «Αντιµετώπιση 

εκτάκτων αναγκών στο αγροτικό δίκτυο ∆.Ε. Ζαγοράς» ποσό 5.000,00  ευρώ 

µεταφέροντας ποσό στο αποθεµατικό.  

(Μηδενίζουµε το ποσό καθώς δεν θα πραγµατοποιηθούν εργασίες και τροποποιούµε 

το τεχνικό πρόγραµµα). 

89. Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A 30-7333.31 «Συντήρηση - 

Καθαρισµός κοιµητηρίου Μακρυράχης ∆.Ε. Ζαγοράς» ποσό 1.000,00   ευρώ 

µεταφέροντας ποσό στο αποθεµατικό.  

(Μηδενίζουµε τον κωδικό και ενισχύουµε το αποθεµατικό και τροποποιούµε το 

τεχνικό πρόγραµµα). 

90. Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A 30-7333.32 «Κατασκευή τοίχου 

αντιστήριξης στην Τ.Κ. Πουρίου» ποσό 5.000,00    ευρώ µεταφέροντας ποσό 

στο αποθεµατικό.  

(Μηδενίζουµε το ποσό καθώς  πραγµατοποιήθηκαν οι εργασίες και τροποποιούµε το 

τεχνικό πρόγραµµα ). 

91. ∆ηµιουργεί στο σκέλος των εξόδων τον K.A 30-7333.35 µε ποσό 38.984,28      

ευρώ, µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ∆.Ε. 

ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

(∆ηµιουργούµε καινούργιο κωδικό. Η δαπάνη θα αντιµετωπισθεί από ΣΑΤΑ). 

92. ∆ηµιουργεί στο σκέλος των εξόδων τον K.A 30-7333.36 µε ποσό 48.000,00      

ευρώ, µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΌ ΘΕΩΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗ ∆.Ε. 

ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

(∆ηµιουργούµε καινούργιο κωδικό. Η δαπάνη θα αντιµετωπισθεί από επιχορήγηση 

(θεοµηνίες)). 

93. ∆ηµιουργεί στο σκέλος των εξόδων τον K.A 30-7333.37 µε ποσό 3.000,00      

ευρώ, µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΦΥΡΑ ΑΓ. 

ΙΩΑΝΝΗ - ΠΑΠΠΑ ΝΕΡΟ» και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

(∆ηµιουργούµε καινούργιο κωδικό. Η δαπάνη θα αντιµετωπισθεί από επιχορήγηση 

(θεοµηνίες)). 
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94. ∆ηµιουργεί στο σκέλος των εξόδων τον K.A 30-7333.38 µε ποσό 46.000,00     

ευρώ, µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ∆.Ε. 

ΖΑΓΟΡΑΣ» και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

(∆ηµιουργούµε καινούργιο κωδικό. Η δαπάνη θα αντιµετωπισθεί από επιχορήγηση 

(ΣΑΤΑ)). 

95. ∆ηµιουργεί στο σκέλος των εξόδων τον K.A 30-7333.39 µε ποσό 46.900,00      

ευρώ, µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΌ ΘΕΩΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗ ∆.Ε. 

ΖΑΓΟΡΑΣ» και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

(∆ηµιουργούµε καινούργιο κωδικό. Η δαπάνη θα αντιµετωπισθεί από επιχορήγηση 

(θεοµηνίες)). 

96. ∆ηµιουργεί στο σκέλος των εξόδων τον K.A 30-7333.40 µε ποσό 6.500,00      

ευρώ, µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΦΑΓΕΙΩΝ» και ψηφίζει ισόποση 

πίστωση. 

(∆ηµιουργούµε καινούργιο κωδικό. Η δαπάνη θα αντιµετωπισθεί από τα τακτικά 

έσοδα). 

97. ∆ηµιουργεί στο σκέλος των εξόδων τον K.A 30-7411.86 µε ποσό 1.291,50       

ευρώ, µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «Τοπογραφική Μελέτη για την 

µετασκευή ∆ηµοτικού κτιρίου (πρώην ∆ηµοτικού σχολείου) σε χώρο µνήµης 

ΚΑΣΛΑ» και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

(∆ηµιουργούµε νέο κωδικό και τροποποιούµε το τεχνικό πρόγραµµα). 

98. ∆ηµιουργεί στο σκέλος των εξόδων τον K.A 30-7411.87 µε ποσό 4.305,00       

ευρώ, µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «Ειδική αρχιτεκτονική µελέτη 

για την µετασκευή ∆ηµοτικού κτιρίου (πρώην ∆ηµοτικού σχολείου) σε χώρο 

µνήµης ΚΑΣΛΑ» και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

(∆ηµιουργούµε νέο κωδικό και τροποποιούµε το τεχνικό πρόγραµµα). 

99. ∆ηµιουργεί στο σκέλος των εξόδων τον K.A 30-7411.88 µε ποσό 4.178,50        

ευρώ, µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «Ηλεκτροµηχανολογική 

µελέτη για την µετασκευή ∆ηµοτικού κτιρίου (πρώην ∆ηµοτικού σχολείου) σε 

χώρο µνήµης ΚΑΣΛΑ» και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

(∆ηµιουργούµε νέο κωδικό και τροποποιούµε το τεχνικό πρόγραµµα). 

100. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A 30-7413.01 µε ποσό 15.000,00    

ευρώ, µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «Λοιπές µελέτες» και ψηφίζει 

ισόποση πίστωση. 

(Ενισχύουµε τον κωδικό καθώς δεν επαρκεί το υπόλοιπο και τροποποιούµε το 

τεχνικό πρόγραµµα). 

101. ∆ηµιουργεί στο σκέλος των εξόδων τον K.A 30-7413.02 µε ποσό 6.820,00         

ευρώ, µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «Μελέτη περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων Χορευτού και Παναγία Ράσοβα» και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

ΑΔΑ: ΩΟΔΡΩΡΚ-ΤΔΞ



(∆ηµιουργούµε νέο κωδικό και τροποποιούµε το τεχνικό πρόγραµµα). 

102. ∆ηµιουργεί στο σκέλος των εξόδων τον K.A 30-7413.03 µε ποσό 9.300,00          

ευρώ, µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «Μελέτη κλειστού κυκλώµατος 

στη θέση "ΠΑΝΑΓΙΑ ΡΑΣΟΒΑ"» και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

(∆ηµιουργούµε νέο κωδικό και τροποποιούµε το τεχνικό πρόγραµµα). 

103. Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A 30-7414.03 «ΜΕΛΕΤΗ 

ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ» ποσό 10.159,80   ευρώ µεταφέροντας ποσό 

στο αποθεµατικό.  

(Μειώνουµε τον κωδικό και τροποποιούµε το τεχνικό πρόγραµµα). 

104. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A 30-8116.01 µε ποσό 2.839,35     

ευρώ, µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ 

ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ - 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ» και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

(Ενισχύουµε τον κωδικό καθώς δεν επαρκεί το υπόλοιπο.). 

105. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A 30-8117.01 µε ποσό 28.266,63      

ευρώ, µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ∆Α» και ψηφίζει 

ισόποση πίστωση. 

(Ενισχύουµε τον κωδικό καθώς δεν επαρκεί το υπόλοιπο). 

106. Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A 30-8122.01 «ΕΡΓΑ 

ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ» ποσό 244.567,79   ευρώ µεταφέροντας ποσό στο 

αποθεµατικό.  

(Μειώνουµε τον κωδικό). 

107. ∆ηµιουργεί  στο σκέλος των εσόδων τον K.A 4131.17 µε ποσό 2.690,00  

ευρώ, µεταφέροντας ποσό στο  αποθεµατικό, για «Συνταξιοδοτικές εισφορές προς 

απόδοση (Ε.Φ.Κ.Α)». 

(∆ηµιουργούµε νέο κωδικό). 

108. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A 45-6262.01 µε ποσό 5.000,00           

ευρώ, µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «Συντήρηση νεκροταφείων» 

και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

(Ενισχύουµε τον κωδικό καθώς δεν επαρκεί το υπόλοιπο και τροποποιούµε το 

τεχνικό πρόγραµµα). 

109. Ενισχύει  στο σκέλος των εσόδων τον K.A 5111.01 µε ποσό 94.781,43  ευρώ, 

µεταφέροντας ποσό στο  αποθεµατικό, για «Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο 

από τακτικά έσοδα». 

(Ενισχύουµε τον κωδικό). 

110. Μειώνει στο σκέλος των εσόδων από τον K.A 5113.01 «Χρηµατικό υπόλοιπο 

προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανών» 

ποσό 40.000,00 ευρώ, µειώνοντας  το  αποθεµατικό.  

(Μειώνουµε τον κωδικό). 

ΑΔΑ: ΩΟΔΡΩΡΚ-ΤΔΞ



111. Μειώνει στο σκέλος των εσόδων από τον K.A 5119.01 «Χρηµατικό υπόλοιπο 

προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του 

δήµου» ποσό 60.000,00  ευρώ, µειώνουµε το  αποθεµατικό.  

(Μειώνουµε τον κωδικό). 

112. Μειώνει στο σκέλος των εσόδων από τον K.A 5121.01 «Χρηµατικό υπόλοιπο 

προερχόµενο από έκτακτα ανειδίκευτα» ποσό 111.012,51   ευρώ, µειώνοντας  

το  αποθεµατικό.  

(Μειώνουµε τον κωδικό). 

113. Ενισχύει  στο σκέλος των εσόδων τον K.A 5122.01 µε ποσό 581.429,84  ευρώ, 

µεταφέροντας ποσό στο  αποθεµατικό, για «Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο 

από έκτακτα ειδικευµένα έσοδα». 

(Ενισχύουµε τον κωδικό). 

114. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A 70-6041.01 µε ποσό 9.000,00 ευρώ, 

µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «Τακτικές αποδοχές 

(περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 

επιδόµατα)» και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

(Ενισχύουµε τον κωδικό). 

115. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A 70-6054.01 µε ποσό 100,00  ευρώ, 

µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου 

προσωπικού» και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

(Ενισχύουµε τον κωδικό). 

116. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A 70-6162.01 µε ποσό 3.000,00   

ευρώ, µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «Λοιπά έξοδα τρίτων» και 

ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

(Ενισχύουµε τον κωδικό). 

117. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A 70-6261.01 µε ποσό 19.800,00   

ευρώ, µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «Εργασίες συντήρησης 

δηµοτικών κτιρίων ∆.Ε Ζαγοράς» και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

(Ενισχύουµε τον κωδικό). 

118. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A 70-6261.02 µε ποσό 19.800,00  

ευρώ, µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «Εργασίες συντήρησης 

δηµοτικών κτιρίων ∆.Ε Μουρεσίου» και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

(Ενισχύουµε τον κωδικό). 

119. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A 70-6264.01 µε ποσό 3.000,00   

ευρώ, µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «Συντήρηση και επισκευή 

λοιπών µηχανηµάτων» και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

(Ενισχύουµε τον κωδικό). 

120. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A 70-7322.01 µε ποσό 18.000,00    

ευρώ, µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «Αναβάθµιση και συντήρηση 

παιδικών χαρών» και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

ΑΔΑ: ΩΟΔΡΩΡΚ-ΤΔΞ



(Ενισχύουµε τον κωδικό καθώς δεν επαρκεί το υπόλοιπο και τροποποιούµε το 

τεχνικό πρόγραµµα). 

121. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A 70-8117.01 µε ποσό 429,33 ευρώ, 

µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ∆Α» και ψηφίζει 

ισόποση πίστωση. 

(Ενισχύουµε τον κωδικό καθώς δεν επαρκεί το υπόλοιπο). 

122. Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A 70-8122.01 «ΕΡΓΑ 

ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ» ποσό 8.769,52  ευρώ µεταφέροντας ποσό στο 

αποθεµατικό.  

(Μειώνουµε τον κωδικό). 

 

Β. Εγκρίνει  το τελικώς  τροποποιηµένο Τεχνικό Πρόγραµµα έτους 2017, του 

∆ήµου Ζαγοράς- Μουρεσίου, όπως παρακάτω: 

 

20-6279.02 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆. ΖΑΓΟΡΑΣ 
ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ 10.000,00 ΤΑΚΤΙΚΑ 

20-6279.05 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΕΙΩΝΟΥΜΕ 10.000,00 ΤΑΚΤΙΚΑ 

25-6262.18 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ∆.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ 
ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ 500,00. ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΜ 
ΑΠΌ ΤΑΚΤ ΣΕ ΘΕΟΜ. 

25-6262.20 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ 5.000,00 ΤΑΚΤΙΚΑ 

25-6262.21 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ 5.000,00 ΤΑΚΤΙΚΑ 

25-6262.22 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΗΓΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ 5.000,00 - ΣΑΤΑ 

25-6262.23 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΗΓΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ 5.000,00 - ΣΑΤΑ 

25-6262.24 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ - 
ΑΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΗΓΩΝ ∆.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ 5.000,00 - ΤΑΚΤΙΚΑ κ ΣΑΤΑ 

25-6262.27 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ - ΠΗΓΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
∆.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ 5.000,00 - ΤΑΚΤΙΚΑ 

25-6262.28 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ  ∆.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ 2.000,00 - ΤΑΚΤΙΚΑ 

25-7312.38 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΗΓΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΗ∆ΕΝΙΖΟΥΜΕ 5.000,00 

25-7312.39 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΗΓΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΗ∆ΕΝΙΖΟΥΜΕ 5.000,00 

25-7331.24 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ∆.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΗ∆ΕΝΙΖΟΥΜΕ 5.000,00 

25-7331.26 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ∆.Ε ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΕΙΩΝΟΥΜΕ 3.000,00 

25-7331.27 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΥΛΑΚΩΝ ∆.Κ. ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΗ∆ΕΝΙΖΟΥΜΕ 7.000,00 

25-7331.28 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΠΟΥΡΙΟΥ ΜΗ∆ΕΝΙΖΟΥΜΕ 6.000,00 

25-7331.29 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ 
ΜΗ∆ΕΝΙΖΟΥΜΕ 5.000,00 

25-7331.30 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΗΓΩΝ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ Τ.Κ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΗ∆ΕΝΙΖΟΥΜΕ 5.000,00 

25-7331.31 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ 5.000,00 - ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 

25-7331.32 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΗ 
"ΚΑΡΑΒΩΜΑ" ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 

25-7336.47 
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ, ΣΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ 
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ 

ΑΛΛΑΖΕΙ ΜΟΝΟ Η ΧΡΗΜ ΑΠΌ ΣΑΤΑ ΣΕ 
ΤΑΚΤΙΚΑ 

30-7311.78 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΛΑΚΚΑ 
ΚΩΛΕΤΗ οικ. ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΗ∆ΕΝΙΖΟΥΜΕ 7.000,00 

30-7311.81 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΡΟΜΟΥ ΠΛΑΚΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΜΗ∆ΕΝΙΖΟΥΜΕ 5.000,00 

30-7323.30 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ∆.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ 20.000,00 - ΣΑΤΑ 

30-7323.41 ΕΡΓΑ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ∆.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ 29.990,37 - ΣΑΤΑ 

30-7333.14 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ 
∆ΙΚΤΥΟ ∆.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΗ∆ΕΝΙΖΟΥΜΕ 5.000,00 

30-7333.31 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ 
ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ ∆.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΗ∆ΕΝΙΖΟΥΜΕ 1.000,00 

ΑΔΑ: ΩΟΔΡΩΡΚ-ΤΔΞ



30-7333.32 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΟΥΡΙΟΥ ΜΗ∆ΕΝΙΖΟΥΜΕ 5.000,00 

30-7333.35 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ∆.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ 38.984,28 - ΣΑΤΑ 

30-7333.36 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗ ∆.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ 48.000,00 - 
ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 

30-7333.37 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΦΥΡΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ - ΠΑΠΠΑ ΝΕΡΟ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ 3.000,00 - ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 

30-7333.38 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ∆.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ 46.000,00 - ΣΑΤΑ 

30-7333.39 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗ ∆.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ 46.900,00 - 
ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 

30-7333.40 
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΧΩΡΟΥ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ 6.500,00 - ΤΑΚΤΙΚΑ 

30-7411.86 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΠΩΗΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ) ΣΕ 
ΧΩΡΟ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΣΛΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ 1.291,50 - ΤΑΚΤΙΚΑ 

30-7411.87 
ΕΙ∆ΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ) 
ΣΕ ΧΩΡΟ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΣΛΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ 4.305,00 - ΤΑΚΤΙΚΑ 

30.7411.88 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ) 
ΣΕ ΧΩΡΟ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΣΛΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ 4.187,50 - ΤΑΚΤΙΚΑ 

30-7413.01 ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ∆. ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ 15.000,00 - ΤΑΚΤΙΚΑ 

30-7413.02 
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΧΟΡΕΥΤΟΥ 
ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΑ ΡΑΒΟΣΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ 6.820,00 - TAKTIKA 

30-7413.03 
ΜΕΛΕΤΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΠΑΝΑΓΙΑ 
ΡΑΒΟΣΑ" ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ 9.300,00 - TAKTIKA 

30-7414.03 ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΜΕΙΩΝΟΥΜΕ 10.159,80 - TAKTIKA 

45-6262.01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ  
ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ 5.000,00 - TAKTIKA 

70-6261.01 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ∆.Ε. 
ΖΑΓΟΡΑΣ ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ 19.800,00 ΤΑΚΤΙΚΑ 

70-6261.02 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ∆.Ε. 
ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ 19.800,00 ΤΑΚΤΙΚΑ 

70-7322.01 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 
ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ 18.000,00 ΤΑΚΤΙΚΑ 

 

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

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 23/2017.  

Αφού αναγνώσθηκε και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως 

εξής:  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.               ΤΑ ΜΕΛΗ  

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)  

                         ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ,06.03.2017  

O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  

κ.α.α ο Αναπληρωτής του  

 

 

ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ     

ΑΔΑ: ΩΟΔΡΩΡΚ-ΤΔΞ
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