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      ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 18ης   Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Ζαγοράς - Μουρεσίου

ΘΕΜΑ: «Εισήγηση για  5η αναμόρφωση  εσόδων- εξόδων προϋπ/σμού του
Δήμου Ζαγοράς  Μουρεσίου, οικ. έτους 2018 και υποβολή αυτής  στο Δημ.
Συμβούλιο για λήψη απόφασης» 

Στη Ζαγορά, σήμερα, 15η  του μηνός Μαΐου 2018, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11:00 π.μ.  στο
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  Ζαγοράς - Μουρεσίου συνήλθε σε δημόσια   συνεδρίαση,  η
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων,
ύστερα  από  την  5617/11-05-2018   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   τα

πέντε (5)  μέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                    1/.  ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ               

2. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                  2/.  ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ        

3. ΣΟΥΛΔΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

4. ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

5. ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

   

                    Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ Κρινάκη Γεώργιο Δημοτικό Υπάλληλο.

Ο  πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  και  Δήμαρχος  Ζαγοράς-Μουρεσίου,
εισηγούμενος το 1ο   θέμα,  κατέθεσε.  

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

«1. Η οικονομική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής
λειτουργίας του δήμου.

Ζαγορά,  15.05.2018

Αριθ.Αποφ    6  9  /  2018  

Αρ. Πρωτ. : 5816   

ΑΔΑ: ΩΑΨ6ΩΡΚ-ΕΥΟ



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, κρίνεται αναγκαία η λήψη απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
και υποβολή αυτής στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης για την αναμόρφωση
εσόδων-  εξόδων  προϋπ/σμού,  του  Δήμου  Ζαγοράς-Μουρεσίου  οικον.  έτους  2018,  ο
οποίος  εγκρίθηκε  με  την  379/2017  Απόφασης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  και
επικυρώθηκε με την  ΑΠ55/3679/22-01-2018 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας και Στερεάς  Ελλάδας 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ 5η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 2018

ΚΑΕ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

00-6121.01 102.000,00 12.000,00 114.000,00

20-6051.01 10.000,00 -5.000,00 5.000,00

20-6051.02 2.000,00 5.000,00 7.000,00

25-6051.01 7.000,00 -4.000,00 3.000,00

25-6051.02 2.000,00 4.000,00 6.000,00

30-6051.01 10.000,00 -4.000,00 6.000,00

30-6051.02 1.000,00 4.000,00 5.000,00

25-6662.01 15.000,00 9.000,00 24.000,00

Το Αποθεματικό ήταν 46.611,06€. Με βάση αυτή την Αναμόρφωση διαμορφώνεται στο ποσό των 25.611,06€. 

Το Λογιστήριο Ο Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας

ΕΡΓΟ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ / 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΟΣΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΜΕ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΠΟΣΟ 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΤΕΛΙΚΟ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αντιμισθία Δημάρχου ή 
Προέδρου κοινότητας, 

αντιδημάρχου και προέδρου 
δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 

173 ΔΚΚ)

Αυξάνουμε τον κωδικό διότι δεν 
επαρκεί το υπόλοιπο

Εργοδοτικές εισφορές 
προσωπικού με σύμβαση 

δημοσίου δικαίου

Μειώνουμε τον κωδικό καθώς δεν θα 
χρειαστεί όλο το ποσό μέχρι τέλος 

του έτους

Εργοδοτική συνταξιοδοτική 
εισφορά τακτικών υπαλλήλων 

υπέρ Ε.Φ.Κ.Α
Αυξάνουμε τον κωδικό διότι δεν 

επαρκεί το υπόλοιπο

Εργοδοτικές εισφορές 
προσωπικού με σύμβαση 

δημοσίου δικαίου

Μειώνουμε τον κωδικό καθώς δεν θα 
χρειαστεί όλο το ποσό μέχρι τέλος 

του έτους

Εργοδοτική συνταξιοδοτική 
εισφορά τακτικών υπαλλήλων 

υπέρ Ε.Φ.Κ.Α
Αυξάνουμε τον κωδικό διότι δεν 

επαρκεί το υπόλοιπο

Εργοδοτικές εισφορές 
προσωπικού με σύμβαση 

δημοσίου δικαίου

Μειώνουμε τον κωδικό καθώς δεν θα 
χρειαστεί όλο το ποσό μέχρι τέλος 

του έτους

Εργοδοτική συνταξιοδοτική 
εισφορά τακτικών υπαλλήλων 

υπέρ Ε.Φ.Κ.Α
Αυξάνουμε τον κωδικό διότι δεν 

επαρκεί το υπόλοιπο

ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ  
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ενισχύουμε τον κωδικό καθώς δεν 
επαρκεί το υπόλοιπο. Η επιπλέον 

δαπάνη θα καλυφθεί από τα τακτικά 
έσοδα του Δήμου

Ο Προϊστάμενος 
Οικονομικών 
Υπηρεσιών

ΑΔΑ: ΩΑΨ6ΩΡΚ-ΕΥΟ



Η Οικονομική Επιτροπή

αφού  έλαβε  υπόψη  της,  την  εισήγηση  της  Οικονομικής  Υπηρεσίας  και  μετά  την
διαλογική συζήτηση, η οποία ακολούθησε σύμφωνα με   τις διατάξεις του άρθρου 72
παρ. 1δ του Ν. 3852/10 και  αφού μελέτησε όλα τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει το σχέδιο για την 5η αναμόρφωση του  Προϋπ/σμού, εσόδων - εξόδων 2018, του
Δήμου Ζαγοράς-  Μουρεσίου,  όπως αυτό κατατέθηκε από την Οικονομική Υπηρεσία και
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής. 

Β. Υποβάλει το παρών σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού   στο Δημοτικό

Συμβούλιο προς  ψήφιση

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 69/2018

.Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο πρόεδρος                                                                          Τα μέλη

(υπογραφή)                                                                        (υπογραφές)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
&

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΔΑ: ΩΑΨ6ΩΡΚ-ΕΥΟ
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