
                                     ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
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∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ     Αριθ πρωτ.  4330    

                                                                                                                     Ζαγορά. 09-05-2017 

                

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό Συνεδρίασης της 8
ης 

 Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 

Ζαγοράς – Μουρεσίου 

 

ΘΕΜΑ: «Εισήγηση για 3η αναµόρφωση  εσόδων- εξόδων προϋπ/σµού του 

∆ήµου Ζαγοράς  Μουρεσίου, οικ. έτους 2017 και υποβολή αυτής  στο ∆ηµ. 

Συµβούλιο για λήψη απόφασης». 

 

 Στη Ζαγορά, σήµερα, 9
η
  Μαΐου  2017 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ.  στο ∆ηµοτικό 

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

Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου,  ύστερα από την 4049/04-05-2017  

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

άρθρο 75 του Ν.3852/10.  

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

και τα  επτά (7)  µέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                    

2. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                 

3. ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                       

4. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ    

5. ΒΑΣΤΑΡ∆ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ    

6. ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 

7. ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  

                        

    Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ Κρινάκη Γεώργιο Δημοτικό Υπάλληλο. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 02ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε τα 

εξής:  

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

Ζαγοράς-Μουρεσίου οικον. έτους 2017 και υποβολή αυτής στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

για λήψη απόφασης. 

 

Το Λογιστήριο του ∆ήµου µε έγγραφο υποβάλλει  συνηµµένα 3
o
 σχέδιο 

 
αναµόρφωσης 

προϋπολογισµού,  οικονοµικού έτους 2017, 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:  
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ΚΑΕ 
ΠΟΣΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΜΕ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΠΟΣΟ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΤΕΛΙΚΟ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ 

ΠΟΣΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 

00-6737.08 
Κάλυψη δαπάνης 
ΦΠΑ που 
προκύπτει βάσει 
της 
προγραμματικής 
σύμβασης (αρθ 
2.1) με 
περιφέρεια 
Θεσσαλίας για το 
έργο 
:"ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
500,00Μ3 ΣΤΗ 
ΘΕΣΗ 
<<ΑΘΩΝΑΣ>> ΚΑΙ 
ΔΙΚΤΥΟ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΠΗΓΗ 
ΔΡΑΚΟΣΠΗΛΙΑ 
Δ.Κ.ΖΑΓΟΡΑΣ 
ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-
ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

0,00  54.178,32  54.178,32  
Δημιουργούμε νέο 

κωδικό 

10-6051.02 
Εργοδοτική 
συνταξιοδοτική 
εισφορά τακτικών 
υπαλλήλων υπέρ 
Ε.Φ.Κ.Α 

1.690,00  3.500,00  5.190,00  

Ενισχύουμε τον κωδικό 

καθώς δεν επαρκεί το 

υπόλοιπο. 

*10-6261.01 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ  

3.000,00  7.000,00  10.000,00  

Ενισχύουμε τον κωδικό 

καθώς δεν επαρκεί το 

υπόλοιπο. Η δαπάνη θα 

καλυφθεί από τα τακτικά 

έσοδα του Δήμου 

*10-6661.01 
ΥΛΙΚΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
ΚΤΙΡΙΩΝ 

2.000,00  8.000,00  10.000,00  

Ενισχύουμε τον κωδικό 

καθώς δεν επαρκεί το 

υπόλοιπο. Η δαπάνη θα 

καλυφθεί από τα τακτικά 

έσοδα του Δήμου 
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20-6041.01 
Τακτικές 
αποδοχές 
(περιλαμβάνονται 
βασικός μισθός, 
δώρα εορτών, 
γενικά και ειδικά 
τακτικά 
επιδόματα) 

195.000,00  20.000,00  215.000,00  

Ενισχύουμε τον κωδικό 

καθώς θα γίνει 

πρόσληψη δέκα δίμηνων 

για την περίοδο Ιούλιο-

Αύγουστο 

20-6054.01 
Εργοδοτικές 
εισφορές 
έκτακτου 
προσωπικού 

50.000,00  6.000,00  56.000,00  

Ενισχύουμε τον κωδικό 

καθώς θα γίνει 

πρόσληψη δέκα δίμηνων 

για την περίοδο Ιούλιο-

Αύγουστο 

20-6051.02 
Εργοδοτική 
συνταξιοδοτική 
εισφορά τακτικών 
υπαλλήλων υπέρ 
Ε.Φ.Κ.Α 

380,00  1.000,00  1.380,00  

Ενισχύουμε τον κωδικό 

καθώς δεν επαρκεί το 

υπόλοιπο. 

20-6635.02 
Προμήθεια κάδων 
απορριμμάτων 

10.000,00  5.000,00  15.000,00  

Ενισχύουμε τον κωδικό 

καθώς δεν επαρκεί το 

υπόλοιπο. Η δαπάνη θα 

καλυφθεί από τα τακτικά 

έσοδα του Δήμου 

*20-6661.01 
ΥΛΙΚΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
ΚΤΙΡΙΩΝ  

3.000,00  3.000,00  6.000,00  

Ενισχύουμε τον κωδικό 

καθώς δεν επαρκεί το 

υπόλοιπο. Η δαπάνη θα 

καλυφθεί από τα τακτικά 

έσοδα του Δήμου 

25-6051.02 
Εργοδοτική 
συνταξιοδοτική 
εισφορά τακτικών 
υπαλλήλων υπέρ 
Ε.Φ.Κ.Α 

270,00  800,00  1.070,00  

Ενισχύουμε τον κωδικό 

καθώς δεν επαρκεί το 

υπόλοιπο. 

*25-6262.16 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 
ΟΜΒΡΙΩΝ 
ΥΔΑΤΩΝ 
Δ.Ε.ΖΑΓΟΡΑΣ 

4.500,00  8.172,01  12.672,01  

Ενισχύουμε τον κωδικό 

καθώς δεν επαρκεί το 

υπόλοιπο. Η επιπλέον 

δαπάνη ποσού 8.172,01€ 

θα καλυφθεί από 

επιχορήγηση (υπόλοιπο 

θεομηνιών έτους 2016) 

*25-6279.02 
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ 

1.000,00  9.000,00  10.000,00  

Ενισχύουμε τον κωδικό 

καθώς δεν επαρκεί το 

υπόλοιπο. Η δαπάνη θα 

καλυφθεί από τα τακτικά 

έσοδα του Δήμου 
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*25-7135.02 
ΛΟΙΠΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

5.000,00  5.000,00  10.000,00  

Ενισχύουμε τον κωδικό 

καθώς δεν επαρκεί το 

υπόλοιπο. Η δαπάνη θα 

καλυφθεί από τα τακτικά 

έσοδα του Δήμου. 

*25-7331.29 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΤΟΙΧΙΟΥ 
ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ 
Τ.Κ.ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ 

0,00  5.000,00  5.000,00  

Ενισχύουμε τον κωδικό 

καθώς εκ παραδρομής 

αφαιρέθηκε το ποσό.Δεν 

πρόκειται για εργασία 

αλλά για έργο. 

30-6051.02 
Εργοδοτική 
συνταξιοδοτική 
εισφορά τακτικών 
υπαλλήλων υπέρ 
Ε.Φ.Κ.Α 

350,00  100,00  450,00  

Ενισχύουμε τον κωδικό 

καθώς δεν επαρκεί το 

υπόλοιπο. 

30-7134.01 
Ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές και 
ηλεκτρονικά 
συγκροτήματα και 
λογισμικά 

4.000,00  3.000,00  7.000,00  

Ενισχύουμε τον κωδικό 

καθώς δεν επαρκεί το 

υπόλοιπο. Η δαπάνη θα 

καλυφθεί από τα τακτικά 

έσοδα του Δήμου 

*30-7323.30 
Εσωτερική 
οδοποιϊα 
Δ.Ε.Ζαγοράς 

45.491,92  -15.305,23  30.186,69  

Μειώνουμε τον κωδικό 

λόγω έκπτωσης στο 

συνοπτικό διαγωνισμό 

*30-7323.42 
Εσωτερική 
οδοποιϊα 
Δ.Ζαγοράς-
Μουρεσίου 

0,00  35.094,86  35.094,86  

Δημιουργούμε νέο 

κωδικό (15.305,23€ από 

τον ΚΑ30-7323.30 & 

19.789,63€ από το 

αποθεματικό που αφορά 

ΣΑΤΑ 2016) 

*30-7333.41 
ΥΠΟΓΕΙΩΠΟΙΗΣΗ 
ΚΑΔΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 
Δ.Ε.ΖΑΓΟΡΑΣ 

0,00  20.000,00  20.000,00  
Δημιουργούμε νέο 

κωδικό 

*30-7333.42 
ΥΠΟΓΕΙΩΠΟΙΗΣΗ 
ΚΑΔΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 
Δ.Ε.ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

0,00  20.000,00  20.000,00  
Δημιουργούμε νέο 

κωδικό 

*70-6662.01 
ΥΛΙΚΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
ΛΟΙΠΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

5.000,00  5.000,00  10.000,00  

Ενισχύουμε τον κωδικό 

καθώς δεν επαρκεί το 

υπόλοιπο. Η δαπάνη θα 

καλυφθεί από τα τακτικά 

έσοδα του Δήμου 

ΣΥΝΟΛΟ   203.539,96      

     

ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ 203.539,96€ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 73.700,46€ 
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          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. 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ο µ ό φ ω ν α  

Α. Εγκρίνει το σχέδιο για την 3
η
 αναµόρφωση του  Προϋπ/σµού, εσόδων - εξόδων 2017, 

του ∆ήµου Ζαγοράς- Μουρεσίου, όπως αυτό κατατέθηκε από την Οικονοµική Υπηρεσία 

και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της απόφασης αυτής.  

Β. Υποβάλει το παρών σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού και του Τεχνικού 

Προγράμματος  στο Δημοτικό Συμβούλιο προς  ψήφιση. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 67/2017 

  

.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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