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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  
 
 
                                       ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ : 04.08.2020 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ : 9η   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 112η 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 04.08.2020 

 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ :7964/07-08-2020 

Αναμόρφωση (5η) προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων 2020. 

 

Δήμαρχος : Κουτσάφτης Παναγιώτης 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  

Πρόεδρος: Χιώτης Δημήτριος  

Αντιπρόεδρος : Λάσκος Κωνσταντίνος  

Γραμματέας: Μούτος Ιωάννης  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :  

1. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

2.ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ     

3.ΡΕΠΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

4.ΛΑΜΠΑΔΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

5.ΑΛΤΙΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ  

6.ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

7.ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

8.ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ  

9.ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

10.ΣΚΟΡΡΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ   

11.ΛΑΜΠΑΔΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ  

12.ΝΑΣΙΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 

13.ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

14. ΚΟΥΡΕΛΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :  

1.ΣΟΥΛΔΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

2.ΒΑΡΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

3.ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
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4.ΒΑΡΣΑΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ   

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:  

1.ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - Δ.Κ. ΖΑΓΟΡΑΣ  

2. ΔΕΛΕΝΤΖΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  - Τ.Κ. ΠΟΥΡΙΟΥ  

3.ΚΑΜΒΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ   

4.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

5.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ - Τ.Κ. ΚΙΣΣΟΥ 

6.ΝΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Τ.Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ  

7.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - Τ.Κ. ΞΟΡΥΧΤΙΟΥ  

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ :  

1.ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - Τ.Κ. ΑΝΗΛΙΟΥ 

2. ΜΑΜΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Τ.Κ. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

  

 Σύμφωνα με τη με αριθμό πρωτ : 7722/31-07-2020  έγγραφη πρόσκληση του  κ. 

Προέδρου, που επιδόθηκε κατά τα νόμιμα και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 

3852/2010.  

Ο Δήμαρχος Ζαγοράς - Μουρεσίου κ. Κουτσάφτης Παναγιώτης, προσκλήθηκε 

νόμιμα, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 και παρέστη στην 

συνεδρίαση.  

Η παρούσα συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών, με τη 

λήψη των απαιτούμενων προστατευτικών μέτρων (χρήση μάσκας, γαντιών κλπ.), 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τεύχος Α΄ 11-03-2020 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους». 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Λάσκος Κωνσταντίνος προσήλθε μετά την συζήτηση 

του 1ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης. 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Πουρίου κ. Δελεντζές Ιωάννης, προσήλθε μετά την 

συζήτηση του 1ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης και αποχώρησε μετά την συζήτηση 

των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης. 

Ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας, Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τσαπράζης 

Βασίλειος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 6ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.  

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ξορυχτίου κ. Τσιρογιάννης Νεκτάριος αποχώρησε 

κατά την διάρκεια της συζήτησης του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κουρελάς Τριαντάφυλλος λόγω κωλύματος, δεν 

συμμετείχε στην συζήτηση  του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

Το 8ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, προτάθηκε προς συζήτηση από τον 

Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χιώτη Δημήτριο. 
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Μετά την συζήτηση των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος του 

Δημοτικού Συμβουλίου έθεσε υπόψη του σώματος έγγραφο του Δημοτικού Συμβούλου 

κ. Κατσιφού Απόστολου, με το οποίο ζητούσε να γίνουν ενέργειες από πλευράς του 

Δήμου για το θέμα της έλλειψης εργατικού δυναμικού ενόψει της συγκομιδής των μήλων, 

λόγω των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από την πανδημία. Για το θέμα αυτό 

ενημέρωσε το σώμα ο κ. Δήμαρχος και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. 

Χιώτης Δημήτριος, σχετικά με την προβλεπόμενη εκ του νόμου διαδικασία για την 

πρόσληψη εποχιακού εργατικού δυναμικού, καθώς επίσης και για τις ενέργειες του 

Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζαγοράς. Επίσης, ο κ. Δήμαρχος, ανέφερε ότι θα δοθεί η 

απαιτούμενη δημοσιότητα στο θέμα, μέσω των ΜΜΕ.   

Στη συνέχεια, τέθηκαν ερωτήσεις από διάφορους Δημοτικούς Συμβούλους, 

(όπως αναλυτικά καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης). 

Ο κ. Δήμαρχος και οι κ.κ. Αντιδήμαρχοι, απάντησαν στις ερωτήσεις των 

Δημοτικών Συμβούλων που τέθηκαν (όπως αναλυτικά καταγράφονται στα 

απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης). 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  Α Π Ο Φ Α Σ Η Σ  

  Από το πρακτικό της 9ης Τακτικής  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου, που συνεδρίασε κεκλεισμένων των θυρών, στην αίθουσα 

Συνεδριάσεων του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου, στη Ζαγορά, την 4η Αυγούστου  2020, 

ημέρα Τρίτη  και ώρα 8 μ.μ. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης. 

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε η Δημοτική Υπάλληλος κ. Τσόγκα Αικατερίνη, για 

τη τήρηση των πρακτικών.  

ΘΕΜΑ : 1ο  

Αναμόρφωση (5η) προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων 2020. 

Ο κ. Πρόεδρος, έθεσε υπόψη του σώματος τη με αριθμό 98/2020 απόφαση - 

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

παρούσης), με ΑΔΑ : 6Υ9ΚΩΡΚ-Φ71, με την οποία αποφασίστηκαν τα  παρακάτω : 

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

Α. Εγκρίνει το σχέδιο για την 5η αναμόρφωση του Προϋπ/σμού, εσόδων - εξόδων 

2020 του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου, όπως παρακάτω : 

                                                  ΕΣΟΔΑ 

 

 

Α/Α 
ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 

ΤΕΛΙΚΟ 

ΠΟΣΟ 
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1 

1219.24 

 

Επιχορήγηση προς κάλυψη 

αναγκών για την αποφυγή 

της διάδοσης του κορονοϊου  

COVID-19 ( αριθμ. πρωτ. 

41186/03-06-2020 Τ.Π.& Δ) 

 

0,00 15.638,83 15.638,83 

 

2 

1219.25 

 

Επιχορήγηση προς κάλυψη 

αναγκών για την αποφυγή 

της διάδοσης του κορονοϊου  

COVID-19 ( αριθμ. πρωτ. 

40959/02-06-2020  Τ.Π.& Δ) 

 

0,00 

 
31.293,94 31.293,94 

 

3 

1694.01 

 

Λοιπά έκτακτα έσοδα που 

δεν μπορούν να ενταχθούν 

στις ανωτέρω τάξεις. 

 

0,00 

 

8.232,65 

 

8.232,65 

 

 

                                                            ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ       55.165,42 

 

Α/Α ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 

1 
00-6031.01 

 

Τακτικές αποδοχές ειδικών 

συνεργατών δήμου και έξοδα 

κίνησης 

 

24.000,00 

 

7.630,00 

 

31.630,00 

 

2 
00-6031.02 

 

Τακτικές Αποδοχές Γενικού 

Γραμματέα 

 
15.780,00 

-7.890,00 

 

7.890,00 

 

3 
00-6053.01 

 

Εργοδοτικές εισφορές 

υπαλλήλων ειδικών θέσεων 

 

6.200,00 

 
1.580,00 7.780,00 
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4 
00-6053.02 

 

Εργοδοτικές Εισφορές Γενικού 

Γραμματέα 

 
3.270,00 

-1.635,00 

 

1.635,00 

 

5 
00-6142.01 

 
Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών 

 
8.000,00 

 
-3.300,00 

 
4.700,00 

 

6 
00-6432.01 

 

Δαπάνες εκθέσεων στο 

εσωτερικό και στο εξωτερικό 

 

19.800,00 

 

-5.000,00 

 
14.800,00 

7 
00-6451.01 

 

Συνδρομές σε εφημερίδες και 

περιοδικά και ηλεκτρονικά 

μέσα 

 

1.000,00 500,00 1.500,00 

8 
00-6453.01 

 
TELEHEART Ε.Π.Ε. 

 
2.000,00 

-2.000,00 

 
0,00 

 

9 
00-6453.02 

 

Συνδρομή του Δήμου στις 

υπηρεσίες του ΔήμοςΝΕΤ 

 
3.000,00 1.154,00 

4.154,00 

 

10 
00-6495.01 

 

Λοιπές δαπάνες γενικής 

φύσεως 

 

3.000,00 

 

-2.000,00 

 

1.000,00 

 

11 
00-6715.01 

 

Επιχορήγηση της ΚΕΔΗΖΑΜ 

για την αντιμετώπιση του 

COVID -19 για την βοήθεια 

των ευπαθών και ευάλωτων 

ομάδων του Δήμου μας  μεσω 

του προγράμματος Βοήθεια στο 

Σπίτι 

 

0,00 
20.000,00 

 
20.000,00 

12 
00-6735.01 

 

Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς 

συλλόγους και σωματεία 

 

1.000,00 

 

-1.000,00 

 
0,00 
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13 
00-6736.01 

 

Επιχορηγήσεις σε 

πολιτιστικούς συλλόγους και 

σωματεία 

 

2.000,00 

 

-2.000,00 

 

0,00 

 

14 
10-6012.02 

 
Αμοιβές Ληξίαρχου 

 
2.500,00 

-300,00 

 
2.200,00 

 

15 
10-6041.01 

 

Τακτικές αποδοχές 

(περιλαμβάνονται βασικός 

μισθός, δώρα εορτών, γενικά 

και ειδικά τακτικά επιδόματα) 

 

12.000,00 

 

-4.000,00 

 
8.000,00 

16 
10-6051.01 

 

Εργοδοτικές εισφορές 

προσωπικού με σύμβαση 

δημοσίου δικαίου 

 

14.000,00 

 
-1.555,00 

 
12.445,00 

 

17 
10-6263.01 

 

Συντήρηση και επισκευή 

μεταφορικών μέσων 

 

5.000,00 

 

-2.000,00 

 

3.000,00 

 

18 
10-6274.01 

 

Απολύμανση δημοτικών 

κτιρίων 

 

7.703,27 

 
4.035,80 11.739,07 

19 
10-6634.01 

 

Προμήθεια ειδών καθαριότητας 

και ευπρεπισμού 

 

4.000,00 

 

-1.000,00 

 

3.000,00 

 

20 
10-6635.01 

 

Προμήθεια λοιπών ειδών 

υγιεινής και καθαριότητας 

 
3.000,00 

-2.000,00 

 
1.000,00 

 

21 
10-6635.02 

 

Προμήθεια ειδών καθαριότητας   

( απολυμαντικών κλπ  ) για την 

προστασία των εργαζομένων 

λόγω του COVID-19 

 

0,00 

 

3.000,00 

 

3.000,00 

 

22 
10-6671.01 

 

Ανταλλακτικά μεταφορικών 

μέσων 

 

5.000,00 

 
-1.500,00 

 
3.500,00 

23 
10-6691.01 

 

Προμήθεια ειδών 

σημαιοστολισμού και 

φωταγωγήσεων 

 

1.000,00 
-500,00 

 

500,00 

 

24 
10-6691.02 

 

Έξοδα τέλεσης πολιτικών 

γάμων 

 
1.000,00 

-500,00 

 
500,00 
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25 
10-7132.01 

 

Προμήθεια ενός επιβατικού 

αυτοκινήτου για τις ανάγκες 

του προγράμμματος στο  

Βοήθεια στο Σπίτι για την 

αντιμετώπιση του COVID-19 

 

0,00 

 
7.500,00 

 
7.500,00 

 

26 
10-7132.02 

 

Προμήθεια ενος επιβατικού 

αυτοκινήτου για την ενίσχυση 

επιχειρησιακής ετοιμότητας 

προσωπικού υπηρεσιών 

εκτακτής αναγκής για την 

αντιμετώπιση του COVID-19 

 

0,00 

 

7.500,00 

 

7.500,00 

 

27 
15-6471.01 

 

Έξοδα πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων 

 
5.000,00 

-4.500,00 

 
500,00 

 

28 
15-6473.01 

 

Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών 

δραστηριοτήτων 

 
4.000,00 

-3.500,00 

 
500,00 

29 
20-6051.02 

 

Εργοδοτική συνταξιοδοτική 

εισφορά τακτικών υπαλλήλων 

υπέρ Ε.Φ.Κ.Α 

 

18.000,00 

 
10.550,00 28.550,00 

30 
20-6063.05 

 

Μέσα Προστασίας 

Προσωπικού για την αποφυγή 

της διάδοσης του κορονοϊου 

CONID-19 

 

5.000,00 

 
4.896,97 

 
9.896,97 

 

31 
20-6279.18 

 
Παροχη Ρεύματος Κλειστού 

Γηπέδου Ζαγοράς 
0,00 

16.000,00 

 
16.000,00 

32 
20-7325.08 

 

Προμήθεια φωτιστικών 

σωμάτων και λαμπτήρων τύπου 

LED στα πλαίσια πιλοτικού 

προγράμματος ενεργειακής 

αναβάσθμισης Δημοτικού 

φωτισμού στο Δήμο Ζαγοράς - 

Μουρεσίου 

 

5.000,00 
-4.000,00 

 
1.000,00 

33 
25-6052.01 

 

Εργοδοτικές εισφορές 

υπαλλήλων με σύμβαση 

αορίστου χρόνου 

 

9.000,00 

 

-800,00 

 

8.200,00 

 

34 
25-6221.01 

 
Ταχυδρομικά τέλη 

 
15.000,00 

-1.844,00 

 
13.156,00 

35 
25-6264.01 

 

Συντήρηση και επισκευή 

λοιπών μηχανημάτων 

 

5.000,00 

 

-2.000,00 

 
3.000,00 

36 
25-6279.02 

 
Λοιπές δαπάνες για ύδρευση 

 
4.000,00 

-2.000,00 

 
2.000,00 
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37 
25-6671.01 

 

Ανταλλακτικά μεταφορικών 

μέσων 

 

8.000,00 

 

-3.000,00 

 
5.000,00 

38 
25-6672.01 

 

Ανταλλακτικά λοιπών 

μηχανημάτων 

 

4.000,00 

 
-1.500,00 

 
2.500,00 

39 
30-6011.01 

 

Τακτικές αποδοχές 

(περιλαμβάνονται βασικός 

μισθός, δώρα εορτών, γενικά 

και ειδικά τακτικά επιδόματα) 

 

40.000,00 

 

-10.350,00 

 
29.650,00 

40 
30-6051.02 

 

Εργοδοτική συνταξιοδοτική 

εισφορά τακτικών υπαλλήλων 

υπέρ Ε.Φ.Κ.Α 

 

3.000,00 

 
-1.650,00 

 
1.350,00 

 

41 
30-6263.01 

 

Συντήρηση και επισκευή 

μεταφορικών μέσων 

 

8.000,00 

 

-3.000,00 

 
5.000,00 

42 
30-6671.01 

 

Ανταλλακτικά μεταφορικών 

μέσων 

 
10.000,00 

-4.000,00 

 
6.000,00 

 

43 
30-6699.02 

 

Προμήθεια αλατιού 

 

10.000,00 

 

-2.000,00 

 

8.000,00 

 

44 
70-6162.01 

 
Λοιπά έξοδα τρίτων 

 
3.000,00 

 
-2.500,00 

 
500,00 

45 
70-6264.01 

 

Συντήρηση και επισκευή 

λοιπών μηχανημάτων 

 

3.000,00 

 

-1.500,00 

 

1.500,00 

 

46 
70-6671.01 

 

Ανταλλακτικά μεταφορικών 

μέσων 

 

4.000,00 

 
-1.500,00 

 
2.500,00 

47 
70-7135.02 

 

Προμήθεια Αποδυτήριων 

Θαλάσσης 

 

0,00 

 
1.116,00 1.116,00 

48 
9111.01 

 
Αποθεματικό 

 
59.212,06 2.361,23 

61.573,29 
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49 
9111.01 

 

Αποθεματικό 

 
4.046,64 55.165,42 

59.212,06 

 

 

 

  

Σύνολο 

Μεταβολών 

:           55.165,42 

 

 

                        

      Β. Υποβάλει την 5η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020 στο 

Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση. 

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

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

σώμα επί του θέματος.  

Η επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, Δημοτική Σύμβουλος κ. Σαμαρά Μαρία, 

ανέφερε τα παρακάτω : 

Το ποσό των 20.000,00 € για την ΚΕΔΗΖΑΜ είναι λειτουργικά λόγω covid-19. 

Διαφωνώ γιατί θεωρώ ότι δεν γίνεται σοβαρή κατανομή για τον covid-19. Η πρότασή μας 

είναι να χρηματοδοτηθούν δράσεις για την υγιεινή και την καθαριότητα των σχολείων και 

για την δημιουργία χώρου απομόνωσης πιθανού κρούσματος έξω από το Κέντρο Υγείας 

Ζαγοράς. Επίσης μειώνετε τα λειτουργικά για την συντήρηση των οχημάτων. Δεν τα 

χρειάζεστε ; Τον Γενικό Γραμματέα δεν τον χρειάζεστε ; Για τους λόγους αυτούς 

καταψηφίζουμε την παρούσα απόφαση. 

 Απαντώντας ο Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Ζαγοράς, κ. Κοντογιώργος Απόστολος, είπε 

ότι από πλευράς Δήμου γίνεται ότι είναι απαραίτητο για την αντιμετώπιση της 

πανδημίας. 

Κατόπιν, ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το σώμα σε ονομαστική ψηφοφορία, 

προκειμένου να αποφασίσει σχετικά. 

Υπέρ της 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού 2020, σύμφωνα με τη με 

αριθμό 98/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ψήφισαν εννέα (9) Δημοτικοί 

Σύμβουλοι, ήτοι : 

Ο Αντιδήμαρχος κ. Μαργαρίτης Κωνσταντίνος, ο Αντιδήμαρχος κ. Κοντογιώργος 

Απόστολος, ο  Δημοτικός  Σύμβουλος κ. Ρεπανίδης Βασίλειος, ο Αντιδήμαρχος κ. 

Λάμπαδάρης Νικόλαος, ο Δημοτικός Σύμβουλος  κ. Αλτίνης Ανέστης, ο Αντιδήμαρχος κ. 

Βασταρδής Κωνσταντίνος, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γαρυφάλλου Αναστάσιος, ο 

Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μούτος Ιωάννης  και ο Πρόεδρος του 

Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χιώτης Δημήτριος. 

Επίσης, υπέρ της 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού 2020, σύμφωνα με τη 

με αριθμό 98/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ψήφισαν (εκφράζοντας 

γνώμη) τέσσερις (4) Πρόεδροι Κοινοτήτων, ήτοι : 
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Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ζαγοράς κ. Σπανός Δημήτριος, ο Πρόεδρος της 

Κοινότητας Αγίου Δημητρίου κ. Χριστοδούλου Αλέξανδρος, ο Πρόεδρος της Κοινότητας 

Κισσού κ. Παπαγεωργίου Ιωάννης και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ξορυχτίου κ. 

Τσιρογιάννης Νεκτάριος. 

Κατά της 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού 2020, σύμφωνα με τη με 

αριθμό 98/2020  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ψήφισαν έξι (6) Δημοτικοί 

Σύμβουλοι, ήτοι : 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Σαμαρά Μαρία ( με την τοποθέτηση η οποία αναλυτικά 

καταγράφεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης), κ. Κατσιφός Απόστολος, ο 

Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λάσκος Κωνσταντίνος, οι Δημοτικοί 

Σύμβουλοι κ. Λαμπαδάρης Νικόλαος του Ιωάννη, κ. Τσαπράζης Βασίλειος και κ. 

Κουρελάς Τριαντάφυλλος. 

Επίσης, κατά της 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού 2020, σύμφωνα με τη 

με αριθμό 98/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ψήφισε (εκφράζοντας γνώμη) 

ο Πρόεδρος της Κοινότητας Τσαγκαράδας κ. Νάνος Παναγιώτης. 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Σκόρρας Λάζαρος και  κ. Νάσιος Επαμεινώνδας, 

δήλωσαν παρών. 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Μακρυράχης κ. Καμβρογιάννης Χρήστος, δήλωσε 

παρών. 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Πουρίου κ. Δελεντζές Ιωάννης, αποχώρησε μετά την 

συζήτηση των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη :  

 Τη με αριθμό 98/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ : 6Υ9ΚΩΡΚ-

Φ71), η οποία αποτελεί την εισήγηση του εν λόγω θέματος 

 Το γεγονός ότι δεν υπεβλήθη καμία εναλλακτική πρόταση επί της προτεινόμενης 

αναμόρφωσης, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 8 του αρ. 77 του Ν. 4172/2013, 

όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1.α του αρ.12 του Ν. 4623/2019 και ισχύει 

σήμερα 

 Την με αριθμό 108/2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (περ. IV) 

 Το γεγονός ότι η εισήγηση του θέματος, ήτοι η με αριθμό 98/2020 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ : 6Υ9ΚΩΡΚ-Φ71), η οποία ήταν και η μοναδική 

πρόταση που κατατέθηκε επί του θέματος, έλαβε εννέα  (9) έγκυρες ψήφους 

 τα οριζόμενα στην παράγραφο 10 του άρθρου 74 Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 τεύχος 

Α΄/19-07-2018), όπου αναφέρεται «Αν κάποιο μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου 

αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση, 

μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας. Τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή 

ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων». 

 Τ’ αποτελέσματα της ονομαστικής ψηφοφορίας  

 Τις διάφορες τοποθετήσεις    
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 και μετά από διαλογική συζήτηση  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

 

Α. Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 98/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (η οποία 

επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης) και προβαίνει 

στην 5η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού έτους 2020, ως παρακάτω : 

ΕΣΟΔΑ 

1. Δημιουργεί  στο σκέλος των εσόδων τον K.A. 1219.24 με ποσό  15.638,83 ευρώ, 

μεταφέροντας ποσό στο αποθεματικό, για «Επιχορήγηση προς κάλυψη αναγκών για την 

αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊου  COVID-19 (αριθμ. πρωτ. 41186/03-06-2020 

Τ.Π.& Δ) ». 

2. Δημιουργεί  στο σκέλος των εσόδων τον K.A. 1219.25 με ποσό   31.293,94 ευρώ, 

μεταφέροντας ποσό στο αποθεματικό, για «Επιχορήγηση προς κάλυψη αναγκών για την 

αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊου  COVID-19 (αριθμ. πρωτ. 40959/02-06-2020  

Τ.Π.& Δ) ». 

3. Δημιουργεί  στο σκέλος των εσόδων τον K.A. 1694.01 με ποσό  8.232,65 ευρώ, 

μεταφέροντας ποσό στο αποθεματικό, για «Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να 

ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις ». 

ΔΑΠΑΝΕΣ 

1. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A. 00-6031.01   με ποσό  7.630,00 ευρώ, 

μεταφέροντας ποσό από το αποθεματικό, για «Τακτικές αποδοχές ειδικών συνεργατών 

δήμου και έξοδα κίνησης» και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

2.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A. 00-6031.02  «Τακτικές Αποδοχές 

Γενικού Γραμματέα » ποσό 7.890,00 ευρώ μεταφέροντας ποσό στο αποθεματικό.  

3. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A. 00-6053.01 με ποσό   1.580,00 ευρώ, 

μεταφέροντας ποσό από το αποθεματικό, για «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων 

ειδικών θέσεων » και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

4.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A. 00-6053.02  «Εργοδοτικές Εισφορές 

Γενικού Γραμματέα » ποσό 1.635,00 ευρώ μεταφέροντας ποσό στο αποθεματικό.  

5.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A. 00-6142.01  «Αμοιβές Ορκωτών 

Λογιστών» ποσό 3.300,00 ευρώ μεταφέροντας ποσό στο αποθεματικό.  

6.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A. 00-6432.01  «Δαπάνες εκθέσεων στο 

εσωτερικό και στο εξωτερικό » ποσό 5.000,00 ευρώ μεταφέροντας ποσό στο 

αποθεματικό.  

7. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A. 00-6451.01 με ποσό  500,00 ευρώ, 

μεταφέροντας ποσό από το αποθεματικό, για «Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά 

και ηλεκτρονικά μέσα  » και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

8.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A. 00-6453.01 «TELEHEART Ε.Π.Ε. » 
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ποσό 2.000,00 ευρώ μεταφέροντας ποσό στο αποθεματικό.  

9. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A. 00-6453.02 με ποσό  1.154,00 ευρώ, 

μεταφέροντας ποσό από το αποθεματικό, για «Συνδρομή του Δήμου στις υπηρεσίες του 

ΔήμοςΝΕΤ » και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

10.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A. 00-6495.01 «Λοιπές δαπάνες γενικής 

φύσεως» ποσό 2.000,00 ευρώ μεταφέροντας ποσό στο αποθεματικό.  

11. Δημιουργεί στο σκέλος των εξόδων τον K.A. 00-6715.01 με ποσό  20.000,00 ευρώ, 

μεταφέροντας ποσό από το αποθεματικό, για «Επιχορήγηση της ΚΕΔΗΖΑΜ για την 

αντιμετώπιση του COVID -19 για την βοήθεια των ευπαθών και ευάλωτων ομάδων του 

Δήμου μας  μέσω του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι» και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

12.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A. 00-6735.01  «Επιχορηγήσεις σε 

αθλητικούς συλλόγους και σωματεία » ποσό 1.000,00 ευρώ μεταφέροντας ποσό στο 

αποθεματικό.  

13.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A. 00-6736.01  «Επιχορηγήσεις σε 

πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία » ποσό 2.000,00 ευρώ μεταφέροντας ποσό στο 

αποθεματικό.  

14.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A. 10-6012.02  «Αμοιβές Ληξίαρχου » 

ποσό 300,00 ευρώ μεταφέροντας ποσό στο αποθεματικό.  

15.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A. 10-6041.01 «Τακτικές αποδοχές 

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

ποσό 4.000,00 ευρώ μεταφέροντας ποσό στο αποθεματικό.  

16.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A. 10-6051.01 «Εργοδοτικές εισφορές 

προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου» ποσό 1.555,00 ευρώ μεταφέροντας ποσό 

στο αποθεματικό.  

17.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A. 10-6263.01 «Συντήρηση και επισκευή 

μεταφορικών μέσων » ποσό 2.000,00 ευρώ μεταφέροντας ποσό στο αποθεματικό.  

18. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A. 10-6274.01 με ποσό  4.035,80 ευρώ, 

μεταφέροντας ποσό από το αποθεματικό, για «Απολύμανση δημοτικών κτιρίων» και 

ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

19.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A. 10-6634.01 «Προμήθεια ειδών 

καθαριότητας και ευπρεπισμού» ποσό 1.000,00 ευρώ μεταφέροντας ποσό στο 

αποθεματικό.  

20.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A. 10-6635.01 «Προμήθεια λοιπών ειδών 

υγιεινής και καθαριότητας» ποσό 2.000,00 ευρώ μεταφέροντας ποσό στο αποθεματικό.  

21. Δημιουργεί στο σκέλος των εξόδων τον K.A. 10-6635.02 με ποσό   3.000,00 ευρώ, 

μεταφέροντας ποσό από το αποθεματικό, για «Προμήθεια ειδών καθαριότητας( 

απολυμαντικών κλπ  ) για την προστασία των εργαζομένων λόγω του COVID-19» και 

ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

22.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A. 10-6671.01 «Ανταλλακτικά 
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μεταφορικών μέσων» ποσό 1.500,00 ευρώ μεταφέροντας ποσό στο αποθεματικό.  

23.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A. 10-6691.01 «Προμήθεια ειδών 

σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων » ποσό 500,00 ευρώ μεταφέροντας ποσό στο 

αποθεματικό.  

24.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A. 10-6691.02  «Έξοδα τέλεσης 

πολιτικών γάμων» ποσό 500,00 ευρώ μεταφέροντας ποσό στο αποθεματικό.  

25. Δημιουργεί στο σκέλος των εξόδων τον K.A. 10-7132.01 με ποσό    7.500,00 ευρώ, 

μεταφέροντας ποσό από το αποθεματικό, για «Προμήθεια ενός επιβατικού αυτοκινήτου 

για τις ανάγκες του προγράμματος στο  Βοήθεια στο Σπίτι για την αντιμετώπιση του 

COVID-19 » και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

26. Δημιουργεί στο σκέλος των εξόδων τον K.A. 10-7132.02 με ποσό    7.500,00 ευρώ, 

μεταφέροντας ποσό από το αποθεματικό, για «Προμήθεια ενός επιβατικού αυτοκινήτου 

για την ενίσχυση επιχειρησιακής ετοιμότητας προσωπικού υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης 

για την αντιμετώπιση του COVID-19» και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

27.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A. 15-6471.01 «Έξοδα πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων» ποσό 4.500,00 ευρώ μεταφέροντας ποσό στο αποθεματικό.  

28.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A. 15-6473.01  «Έξοδα οργάνωσης 

κοινωνικών δραστηριοτήτων » ποσό 3.500,00 ευρώ μεταφέροντας ποσό στο 

αποθεματικό.  

29. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A. 20-6051.02 με ποσό  10.550,00 ευρώ, 

μεταφέροντας ποσό από το αποθεματικό, για «Εργοδοτική συνταξιοδοτική εισφορά 

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

30. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A. 20-6063.05 με ποσό  4.896,97 ευρώ, 

μεταφέροντας ποσό από το αποθεματικό, για «Μέσα Προστασίας Προσωπικού για την 

αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊου CONID-19» και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

31. Δημιουργεί στο σκέλος των εξόδων τον K.A. 20-6279.18 με ποσό  16.000,00 ευρώ, 

μεταφέροντας ποσό από το αποθεματικό, για «Παροχή Ρεύματος Κλειστού Γηπέδου 

Ζαγοράς » και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

32.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A. 20-7325.08  «Προμήθεια φωτιστικών 

σωμάτων και λαμπτήρων τύπου LED στα πλαίσια πιλοτικού προγράμματος ενεργειακής 

αναβάθμισης Δημοτικού φωτισμού στο Δήμο Ζαγοράς - Μουρεσίου» ποσό 4.000,00 

ευρώ μεταφέροντας ποσό στο αποθεματικό.  

33.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A. 25-6052.01 «Εργοδοτικές εισφορές 

υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου » ποσό 800,00 ευρώ μεταφέροντας ποσό 

στο αποθεματικό.  

34.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A. 25-6221.01  «Ταχυδρομικά τέλη » 

ποσό 1.844,00 ευρώ μεταφέροντας ποσό στο αποθεματικό.  

35.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A. 25-6264.01 «Συντήρηση και επισκευή 

λοιπών μηχανημάτων » ποσό 2.000,00 ευρώ μεταφέροντας ποσό στο αποθεματικό.  
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36.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A. 25-6279.02  «Λοιπές δαπάνες για 

ύδρευση» ποσό 2.000,00 ευρώ μεταφέροντας ποσό στο αποθεματικό.  

37.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A. 25-6671.01 «Ανταλλακτικά 

μεταφορικών μέσων» ποσό 3.000,00 ευρώ μεταφέροντας ποσό στο αποθεματικό.  

38.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A. 25-6672.01 «Ανταλλακτικά λοιπών 

μηχανημάτων» ποσό 1.500,00 ευρώ μεταφέροντας ποσό στο αποθεματικό.  

39.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A. 30-6011.01  «Τακτικές αποδοχές 

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

ποσό 10.350,00 ευρώ μεταφέροντας ποσό στο αποθεματικό.  

40.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A. 30-6051.02 «Εργοδοτική 

συνταξιοδοτική εισφορά τακτικών υπαλλήλων υπέρ Ε.Φ.Κ.Α» ποσό 1.650,00 ευρώ 

μεταφέροντας ποσό στο αποθεματικό.  

41.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A. 30-6263.01 «Συντήρηση και επισκευή 

μεταφορικών μέσων» ποσό 3.000,00 ευρώ μεταφέροντας ποσό στο αποθεματικό.  

42.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A. 30-6671.01 «Ανταλλακτικά 

μεταφορικών μέσων» ποσό 4.000,00 ευρώ μεταφέροντας ποσό στο αποθεματικό.  

43.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A. 30-6699.02 «Προμήθεια αλατιού» 

ποσό 2.000,00 ευρώ μεταφέροντας ποσό στο αποθεματικό.  

44.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A. 70-6162.01 «Λοιπά έξοδα τρίτων» 

ποσό 2.500,00 ευρώ μεταφέροντας ποσό στο αποθεματικό.  

45.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A. 70-6264.01 «Συντήρηση και επισκευή 

λοιπών μηχανημάτων » ποσό 1.500,00 ευρώ μεταφέροντας ποσό στο αποθεματικό.  

46.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A. 70-6671.01 «Ανταλλακτικά 

μεταφορικών μέσων» ποσό 1.500,00 ευρώ μεταφέροντας ποσό στο αποθεματικό.  

47. Δημιουργεί στο σκέλος των εξόδων τον K.A. 70-7135.02 με ποσό  1.116,00 ευρώ, 

μεταφέροντας ποσό από το αποθεματικό, για «Προμήθεια Αποδυτήριων Θαλάσσης » 

και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

48. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A. 9111.01 με ποσό  2.361,23 ευρώ, 

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

πίστωση. 

49. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A. 9111.01 με ποσό  55.165,42 ευρώ, 

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

πίστωση. 

 

Β. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο. 

 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 112/2020.  

Αφού αναγνώσθηκε και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως εξής :  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.               ΤΑ ΜΕΛΗ  
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(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)  

                            ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ, 07.08.2020 

                                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ZΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
 
 

                                         ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ 
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