
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ : 15.09.2016 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ : 12η 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 200η 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 15.09.2016 

 
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 7767/19-09-2016 

Αναµόρφωση (3η) προϋπολογισµού Εσόδων - Εξόδων οικ. έτους 2016. 

 

∆ήµαρχος: Κουτσάφτης Παναγιώτης 
 

ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  

Πρόεδρος: Χιώτης ∆ηµήτριος  

Αντιπρόεδρος : Καµπούρης Νικόλαος (απών) 

Γραµµατέας: Κουτσελίνης Προκόπιος    

  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :  

1.ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

2.ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ  

3. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

4. ΑΛΤΙΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ  

5. ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΜΑΡΙΝΟΣ  

6.ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

7.ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

8.ΒΑΣΤΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

9. ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  

10. ΚΑΟΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

11.ΡΕΠΑΝΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

12. ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ  

13.ΜΠΡΙΖΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ  

14.ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

15.ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

16. ΚΟΥΡΕΛΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ      

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :  

1.ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

2.ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

3.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:  

1.ΧΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -Τ.Κ. ΠΟΥΡΙΟΥ  

2. ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗΣ  
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3. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - Τ.Κ. ΑΝΗΛΙΟΥ  

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ :  

1.ΨΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ∆.Κ. ΖΑΓΟΡΑΣ  

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

3.ΓΛΟΥΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - Τ.Κ. ΚΙΣΣΟΥ  

4. ΜΑΜΟΥΡΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Τ.Κ. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  

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

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

 

 

  Σύµφωνα µε τη µε αριθµό πρωτ:7561/09-09-2016 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 κ. Καουνάς Βασίλειος προσήλθε κατά την διάρκεια 

της ενηµέρωσης, µετά την συζήτηση των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης. 

Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ. Χιώτης ∆ηµήτριος - Μαρίνος, κ. Τσελεπής 

Απόστολος και κ. Κουρελάς Τριαντάφυλλος, αποχώρησαν κατά τη διάρκεια της 

ενηµέρωσης, πριν τη συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. 

Ο Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. 

Κουτσελίνης Προκόπιος, αποχώρησε µετά την συζήτηση του 1ου θέµατος της 

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 

αναπλήρωσε, µετά τη συζήτηση του 1ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης, στην 

παρούσα συνεδρίαση, ο πλειοψηφών Σύµβουλος  του επιτυχόντος συνδυασµού κ. 

Σουλδάτος Απόστολος. 

Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Πουρίου κ. Χιώτης Νικόλαος, 

αποχώρησε κατά τη διάρκεια της ενηµέρωσης, πριν τη συζήτηση των θεµάτων της 

ηµερήσιας διάταξης. 

Μετά τη συζήτηση των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης, ο κ. Πρόεδρος 

ενηµέρωσε το σώµα για την δήλωση ανεξαρτητοποίησης του ∆ηµοτικού Συµβούλου 

κ. Χιώτη ∆ηµήτριου - Μαρίνου και του Συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Πουρίου, 

αναγιγνώσκοντας ταυτόχρονα τις µε αριθµό πρωτ:7498/07-09-2016 και 7499/07-09-

2016 δηλώσεις ανεξαρτητοποίησης. 

 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χιώτης ∆ηµήτριος - Μαρίνος, καθώς και ο 

Πρόεδρος και τα µέλη του Συµβουλίου της Τοπικής κοινότητας Πουρίου, έλαβαν το 
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λόγο και ενηµέρωσαν το σώµα για τους λόγους της ανεξαρτητοποίησής τους, ενώ ο 

∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χιώτης ∆ηµήτριος - Μαρίνος, ευχαρίστησε τους ∆ηµοτικούς 

Συµβούλους κ. Τσελεπή Απόστολο, Βασταρδή Κωνσταντίνο και Σουλδάτο Απόστολο 

για τη µέχρι σήµερα συνεργασία τους.  

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ο κ. ∆ήµαρχος, ευχαρίστησαν  

τους ανωτέρω αναφερόµενους, για την έως τώρα άψογη συνεργασία µαζί τους. 

Κατόπιν, ο Αντιδήµαρχος ∆.Ε. Ζαγοράς, κ. Κοντογιώργος Απόστολος, 

αναφέρθηκε στις δηλώσεις ανεξαρτητοποίησης των ανωτέρω και δήλωσε 

προφορικώς ότι παραιτείται από τη θέση του Αντιδηµάρχου ∆.Ε. Ζαγοράς. 

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του σώµατος την από 13/09/2016 

επιστολή των µελών της µείζονος µειοψηφίας στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, 

σχετικά µε την νοµιµότητα της διενέργειας της συνεδρίασης της Οικονοµικής 

Επιτροπής εκτός της έδρας του ∆ήµου. 

Για το ανωτέρω θέµα ενηµέρωσε το σώµα η επικεφαλής της µείζονος 

µειοψηφίας κ. Σαµαρά Μαρία, η οποία στη συνέχεια υπενθύµισε προγενέστερη 

αίτησή της προς την Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου για παροχή διαφόρων 

οικονοµικών στοιχείων και ζήτησε την άµεση παροχή αυτών. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ∆ιευθυντής του Λυκείου Ζαγοράς, ο 

οποίος ενηµέρωσε το σώµα για διάφορα ζητήµατα - προβλήµατα του Λυκείου 

Ζαγοράς και ζήτησε την άµεση επίλυσή τους. 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  Α Π Ο Φ Α Σ Η Σ  

  Από το πρακτικό της 12ηςΤακτικής Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

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

∆ήµου Ζαγοράς -Μουρεσίου,  στη Ζαγορά, την 15.09.2016, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 

20:00. 

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 (3η) προϋπολογισµού Εσόδων - Εξόδων οικ. έτους 2016 και 

τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος. 

 

Ο κ. Πρόεδρος, έθεσε υπόψη του σώµατος τη µε αριθµό 93/2016 απόφαση - 

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

παρούσης), µε Α∆Α: ΩΝ3ΞΩΡΚ-ΨΟ7,µε την οποία αποφασίστηκαν τα παρακάτω : 

************************** 
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Α. Εγκρίνει το σχέδιο για την αναµόρφωση του  Προϋπ/σµού, εσόδων εξόδων 2016 
συµπεριλαµβανοµένου και του Τεχνικού Προγράµµατος του ∆ήµου Ζαγοράς- 
Μουρεσίου ως κατωτέρω: 

ΚΑΕ 

ΠΟΣΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΜΕ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 

ΠΟΣΟ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΤΕΛΙΚΟ 
∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ 

ΠΟΣΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 

00-6111.01 
Αµοιβές νοµικών 
και 
συµβολαιογράφων 

18.000,00  1.000,00  19.000,00  

Ενισχύουµε 
τον κωδικό 
καθώς δεν 
επαρκεί το 
υπόλοιπο. 

00-6443.01 
∆απάνες 
δεξιώσεων και 
εθνικών ή τοπικών 
εορτών 

8.000,00  1.000,00  9.000,00  

Ενισχύουµε 
τον κωδικό 
καθώς δεν 
επαρκεί το 
υπόλοιπο. 

00-6516.01 
Χρεολύσια 
δανείων 
εσωτερικού 

117.000,00  55.000,00  172.000,00  

Ενισχύουµε 
τον κωδικό 
καθώς δεν 
επαρκεί το 
υπόλοιπο. 

00-8117.01 Λοιπά 
έξοδα 

121.986,53  -23.678,44  98.308,09  

Μειώνουµε 
τον κωδικό 
καθώς έγινε 
διαγραφή 

παραστατικών 
για τα οποία 
είχε παρέλθει 
η πενταετία 

και δεν 
υπήρχε 

οποιαδήποτε 
όχληση. 

10-6011.01 
Αποδοχές 
µόνιµων 
υπαλλήλων 

190.000,00  11.000,00  201.000,00  

Ενισχύουµε 
τον κωδικό 
καθώς δεν 
επαρκεί το 
υπόλοιπο. 

10-6021.01 
Τακτικές 
αποδοχές 
υπαλλήλων 
αορίστου χρόνου 

158.000,00  1.000,00  159.000,00  

Ενισχύουµε 
τον κωδικό 
καθώς δεν 
επαρκεί το 
υπόλοιπο. 

10-6051.01 
Εργοδοτικές 
εισφορές 
προσωπικού µε 
σύµβαση 
δηµοσίου δικαίου 

45.000,00  500,00  45.500,00  

Ενισχύουµε 
τον κωδικό 
καθώς δεν 
επαρκεί το 
υπόλοιπο. 
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10-6052.01 
Εργοδοτικές 
εισφορές 
προσωπικού µε 
σύµβαση 
αορίστου χρόνου 

40.000,00  500,00  40.500,00  

Ενισχύουµε 
τον κωδικό 
καθώς δεν 
επαρκεί το 
υπόλοιπο. 

10-6265.01 
Συντήρηση και 
επισκευή Η/Υ 

2.500,00  1.500,00  4.000,00  

Ενισχύουµε 
τον κωδικό 
καθώς δεν 
επαρκεί το 
υπόλοιπο. 

10-7521.01 
Κάλυψη µετοχικού 
κεφαλαίου ΕΑΠ 

36.000,00  10.000,00  46.000,00  

Ενισχύουµε 
τον κωδικό 

καθώς 
υπάρχει 

επιθυµία για 
αγορά 300 
επιπλέον 
µετοχών. 

10-7521.02 
Κάλυψη µετοχικού 
κεφαλάιου 
"Ελλήνων Γεύσεις 
Εκλεκτές" 

0,00  1.000,00  1.000,00  
∆ηµιουργούµε 

νέο κωδικό 

10-8117.01 Λοιπά 
έξοδα 

35.907,58  -7.933,11  27.974,47  

Μειώνουµε 
τον κωδικό 
καθώς έγινε 
διαγραφή 

παραστατικών 
για τα οποία 
είχε παρέλθει 
η πενταετία 

και δεν 
υπήρχε 

οποιαδήποτε 
όχληση. 

10-8122.01   
Έργα 
παρελθόντων 
ετών 

15.391,04  3.407,86  18.798,90  

Ενισχύουµε 
τον κωδικό 
καθώς δεν 
επαρκεί το 
υπόλοιπο. 

15-6162.01    
Υπηρεσίες άµεσης 
ιατρικής βοήθειας 
κατοίκων ∆ήµου 
Ζαγοράς 
Μουρεσίου 

15.000,00  -15.000,00  0,00  

Μηδενίζουµε 
τον κωδικό 
καθώς δεν 

πρόκειται να 
γίνει αυτή η 
δαπάνη το 
τρέχον έτος 

20-6011.01 
Τακτικές 
αποδοχές 
µονίµων 
υπαλλήλων 

63.000,00  -12.000,00  51.000,00  

Μειώνουµε 
τον κωδικό 
καθώς το 
υπόλοιπο 
επαρκεί. 

20-6041.01 
Τακτικές 
αποδοχές 
εκτάκτων 

195.000,00  10.000,00  205.000,00  

Ενισχύουµε 
τον κωδικό 
καθώς δεν 
επαρκεί το 
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υπαλλήλων υπόλοιπο. 

20-6051.01 
Εργοδοτικές 
εισφορές 
προσωπικού µε 
σύµβαση 
δηµοσίου δικαίου 

11.500,00  -3.000,00  8.500,00  

Μειώνουµε 
τον κωδικό 
καθώς το 
υπόλοιπο 
επαρκεί. 

20-6054.01 
Εργοδοτικές 
εισφορές έκτακτου 
προσωπικού 

50.000,00  7.000,00  57.000,00  

Ενισχύουµε 
τον κωδικό 
καθώς δεν 
επαρκεί το 
υπόλοιπο. 

20-6063.01 
Λοιπές παροχές 
σε είδος (γάλα) 
εργατοτεχνικού 
προσωπικού 

3.000,00  1.000,00  4.000,00  

Ενισχύουµε 
τον κωδικό 
καθώς δεν 
επαρκεί το 
υπόλοιπο. 

20-6232.01 
Μισθώµατα 
κτιρίων 

18.000,00  700,00  18.700,00  

Ενισχύουµε 
τον κωδικό 
καθώς δεν 
επαρκεί το 
υπόλοιπο. 

20-6253.01 
Ασφάλιστρα 
µεταφορικών 
µέσων 

3.000,00  1.000,00  4.000,00  

Ενισχύουµε 
τον κωδικό 
καθώς δεν 
επαρκεί το 
υπόλοιπο. 

20-6263.01 
Συντήρηση και 
επισκευή 
µεταφορικών 
µέσων 

12.000,00  2.000,00  14.000,00  

Ενισχύουµε 
τον κωδικό 
καθώς δεν 
επαρκεί το 
υπόλοιπο. 

20-6264.01 
Συντήρηση και 
επισκευή λοιπών 
µηχανηµάτων 

2.500,00  1.000,00  3.500,00  

Ενισχύουµε 
τον κωδικό 
καθώς δεν 
επαρκεί το 
υπόλοιπο. 

20-6279.02 
Καθαρισµός 
αγροτικού δικτύου 
∆. Ζαγοράς 
Μουρεσίου 

15.000,00  4.000,00  19.000,00  

Ενισχύουµε 
τον κωδικό 
καθώς δεν 
επαρκεί το 
υπόλοιπο, 
δεδοµένου 

του γεγονότος 
ότι διανύουµε 
φθινοπωρινή 
περίοδο µε 

έντονες 
βροχοπτώσεις 

οι οποίες 
δηµιουργούν 

σοβαρά 
προβλήµατα 
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στο αγροτικό 
δύκτιο 

20-6279.04  
∆ιάφορες 
ηλεκτρολογικές 
εργασίες 

3.000,00  3.000,00  6.000,00  

Ενισχύουµε 
τον κωδικό 
καθώς δεν 
επαρκεί το 
υπόλοιπο. 

20-6279.06  
Αποκλάδωση 
δέντρων ∆. 
Ζαγοράς 
Μουρεσίου 

4.000,00  2.000,00  6.000,00  

Ενισχύουµε 
τον κωδικό 
καθώς δεν 
επαρκεί το 
υπόλοιπο. 

20-6663.01             
Αγορά ηλεκτρικών 
λαµπτήρων 

8.000,00  4.000,00  12.000,00  

Ενισχύουµε 
τον κωδικό 
καθώς δεν 
επαρκεί το 
υπόλοιπο. 

20-6663.02     
Προµήθεια 
ηλεκτρολογικού 
υλικού 

7.000,00  4.000,00  11.000,00  

Ενισχύουµε 
τον κωδικό 
καθώς δεν 
επαρκεί το 
υπόλοιπο. 

20-7135.01 
Προµήθεια 
φορτηγού για τις 
ανάγκες της 
υπηρεσίας 
καθαριότητας 

15.000,00  -15.000,00  0,00  

Μηδενίζουµε 
τον κωδικό 
καθώς δεν 

πρόκειται να 
γίνει αυτή η 
δαπάνη το 
τρέχον έτος 

20-8117.01 Λοιπά 
έξοδα 

57.919,92  -4.848,08  53.071,84  

Μειώνουµε 
τον κωδικό 
καθώς έγινε 
διαγραφή 

παραστατικών 
για τα οποία 
είχε παρέλθει 
η πενταετία 

και δεν 
υπήρχε 

οποιαδήποτε 
όχληση. 
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25-6279.04 
∆ιάφορες 
υδραυλικές 
εργασίες 

2.000,00  2.000,00  4.000,00  

Ενισχύουµε 
τον κωδικό 
καθώς δεν 
επαρκεί το 
υπόλοιπο. 

25-8117.01 Λοιπά 
έξοδα 

24.467,25  -4.019,00  20.448,25  

Μειώνουµε 
τον κωδικό 
καθώς έγινε 
διαγραφή 

παραστατικών 
για τα οποία 
είχε παρέλθει 
η πενταετία 

και δεν 
υπήρχε 

οποιαδήποτε 
όχληση. 

25-8122.01   
Έργα 
παρελθόντων 
ετών 

110.489,61  -5.231,45  105.258,16  

Μειώνουµε 
τον κωδικό 
καθώς έγινε 
διαγραφή 

παραστατικών 
για τα οποία 
είχε παρέλθει 
η πενταετία 

και δεν 
υπήρχε 

οποιαδήποτε 
όχληση. 

30-6011.01 
Αποδοχές 
µόνιµων 
υπαλλήλων 

39.500,00  2.000,00  41.500,00  

Ενισχύουµε 
τον κωδικό 
καθώς δεν 
επαρκεί το 
υπόλοιπο. 

30-6051.01 
Εργοδοτικές 
εισφορές 
προσωπικού µε 
σύµβαση 
δηµοσίου δικαίου 

10.000,00  500,00  10.500,00  

Ενισχύουµε 
τον κωδικό 
καθώς δεν 
επαρκεί το 
υπόλοιπο. 

30-6279.04   
Συντήρηση - 
καθαρισµός 
οδικού δικτύου 
∆.Ε. Ζαγοράς 

0,00  6.000,00  6.000,00  
∆ηµιουργούµε 

νέο κωδικό 

30-6279.05 
Συντήρηση - 
καθαρισµός 
οδικού δικτύου 
∆.Ε. 
Μουρεσίου(ΤΚ 
Αγίου ∆ηµητρίου) 

0,00  6.000,00  6.000,00  
∆ηµιουργούµε 

νέο κωδικό 

30-6651.01 
Προµήθεια υλικού 
τοπογραφήσεων 
και σχεδιάσεων 

0,00  2.500,00  2.500,00  
∆ηµιουργούµε 

νέο κωδικό 
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30-6662.02 
Προµήθεια 
δοµικών υλικών 
Ζαγοράς 

7.500,00  5.000,00  12.500,00  

Ενισχύουµε 
τον κωδικό 
καθώς δεν 
επαρκεί το 
υπόλοιπο. 

30-6662.03 
Προµήθεια 
δοµικών υλικών 
Μουρεσίου 

7.500,00  5.000,00  12.500,00  

Ενισχύουµε 
τον κωδικό 
καθώς δεν 
επαρκεί το 
υπόλοιπο. 

30-6699.01 
Προµήθεια 
αλατιού 

4.000,00  1.300,00  5.300,00  

Ενισχύουµε 
τον κωδικό 
καθώς δεν 
επαρκεί το 
υπόλοιπο. 

30-7131.01 
Προµήθεια 
χωµατουργικού 
µηχανήµατος 

8.000,00  -8.000,00  0,00  

Μηδενίζουµε 
τον κωδικό 
καθώς δεν 

πρόκειται να 
γίνει αυτή η 
δαπάνη το 
τρέχον έτος 

30-7135.03 
Προµήθεια 
αντιολισθιτικών 
αλυσίδων 

0,00  500,00  500,00  
∆ηµιουργούµε 

νέο κωδικό 

30-7311.02 Κτίριο 
ιατρείου Κισσού 

68.946,44  -68.946,44  0,00  

Μηδενίζουµε 
τον κωδικό 
καθώς δεν 

πρόκειται να 
γίνει αυτή η 
δαπάνη το 
τρέχον έτος 

30-8122.01 
Πληρωµές 
επενδυτικών 
δαπανών (ΠΟΕ) 

360.830,09  8.444,94  369.275,03  

Ενισχύουµε 
τον κωδικό 
καθώς δεν 
επαρκεί το 
υπόλοιπο. 

70-6162.01 Λοιπά 
έξοδα τρίτων 

2.000,00  2.000,00  4.000,00  

Ενισχύουµε 
τον κωδικό 
καθώς δεν 
επαρκεί το 
υπόλοιπο. 

70-6662.01 Υλικά 
συντήρησης και 
επισκευής λοιπών 
εγκαταστάσεων 

4.500,00  1.000,00  5.500,00  

Ενισχύουµε 
τον κωδικό 
καθώς δεν 
επαρκεί το 
υπόλοιπο. 

ΣΥΝΟΛΟ   196,28      

     

ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ 196,28€ ΚΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΩ∆ΙΚΟΥΣ 
∆ΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 5.087,00€ 

 
Β. Υποβάλει το παρών σχέδιο αναµόρφωσης προϋπολογισµού στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο προς  ψήφιση. 

 

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

προκειµένου να αποφασίσει επί του θέµατος.  

Υπέρ της 3ης αναµόρφωσης του προϋπολογισµού (σύµφωνα µε τη µε αριθµό 

93/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής), ψήφισαν δώδεκα (12) ∆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 Αντιδήµαρχος κ. Μαργαρίτης 

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

κ. Καουνάς Βασίλειος, κ. Ρεπανίδης Βασίλειος, κ. Κουτσελίνης Προκόπιος , κ. 

Σαµαρά Μαρία ,κ. Μπρίζης Θεόδωρος και ο κ. Λάσκος Κωνσταντίνος . 

Κατά  της 3ης αναµόρφωσης του προϋπολογισµού (σύµφωνα µε τη µε αριθµό 

93/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής), ψήφισε ο επικεφαλής της 

ελάσσονος µειοψηφίας ∆ηµοτικός Σύµβουλος    κ. Τσαπράζης Βασίλειος. 

 Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ. Αλτίνης Ανέστης και  κ. Βασταρδής Κων/νος, 

απουσίαζαν  κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.  

Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ. Χιώτης ∆ηµήτριος - Μαρίνος, κ. Τσελεπής 

Απόστολος και κ. Κουρελάς Τριαντάφυλλος, αποχώρησαν κατά τη διάρκεια της 

ενηµέρωσης, πριν τη συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. 

 

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού έλαβε υπόψη :  

• Τη µε αριθµό 93/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  

• Τ’ αποτελέσµατα της ονοµαστικής ψηφοφορίας  

• Τις διάφορες τοποθετήσεις    

• και µετά από διαλογική συζήτηση  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

Α. Εγκρίνει  την υπ’ αριθµ. 93/2016  απόφαση της  Οικονοµικής Επιτροπής (η 

οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσης) και 

προβαίνει στην 3η αναµόρφωση του Προϋπολογισµού του ∆ήµου Ζαγοράς -

Μουρεσίου έτους 2016, ως παρακάτω : 

 

1. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A 00-6111.01 µε ποσό 1.000,00 ευρώ, 

µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «Αµοιβές νοµικών και 

συµβολαιογράφων» και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

(Ενισχύουµε τον κωδικό καθώς δεν επαρκεί το υπόλοιπο). 
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2. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A 00-6443.01 µε ποσό 1.000,00 ευρώ, 

µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «∆απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή 

τοπικών εορτών» και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

(Ενισχύουµε τον κωδικό καθώς δεν επαρκεί το υπόλοιπο). 

 

3. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A 00-6516.01 µε ποσό 55.000,00 ευρώ, 

µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «Χρεολύσια δανείων εσωτερικού» και 

ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

(Ενισχύουµε τον κωδικό καθώς δεν επαρκεί το υπόλοιπο). 

 

4.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A 00-8117.01 «Λοιπά έξοδα» ποσό 

23.678,44 ευρώ µεταφέροντας ποσό στο αποθεµατικό.  

(Μειώνουµε τον κωδικό καθώς έγινε διαγραφή παραστατικών για τα οποία είχε 

παρέλθει η πενταετία και δεν υπήρχε οποιαδήποτε όχληση). 

 

5. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A 10-6011.01 µε ποσό 11.000,00 ευρώ, 

µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «Αποδοχές µόνιµων υπαλλήλων» και 

ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

(Ενισχύουµε τον κωδικό καθώς δεν επαρκεί το υπόλοιπο). 

 

6. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A 10-6021.01 µε ποσό 1.000,00 ευρώ, 

µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων 

αορίστου χρόνου» και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

(Ενισχύουµε τον κωδικό καθώς δεν επαρκεί το υπόλοιπο). 

 

7. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A 10-6051.01  µε ποσό 500,00 ευρώ, 

µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού 

µε σύµβαση δηµοσίου δικαίου» και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

(Ενισχύουµε τον κωδικό καθώς δεν επαρκεί το υπόλοιπο). 

 

8. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A 10-6052.01 µε ποσό 500,00 ευρώ, 

µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού 

µε σύµβαση αορίστου χρόνου» και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

(Ενισχύουµε τον κωδικό καθώς δεν επαρκεί το υπόλοιπο). 

 

9. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A 10-6265.01 µε ποσό 1.500,00 ευρώ, 

µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «Συντήρηση και επισκευή Η/Υ» και 

ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

(Ενισχύουµε τον κωδικό καθώς δεν επαρκεί το υπόλοιπο). 
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10. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A 10-7521.01 µε ποσό 10.000,00 ευρώ, 

µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «Κάλυψη µετοχικού κεφαλαίου ΕΑΠ» 

και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

(Ενισχύουµε τον κωδικό καθώς υπάρχει επιθυµία για αγορά 300 επιπλέον µετοχών). 

 

11. ∆ηµιουργεί στο σκέλος των εξόδων τον K.A 10-7521.02 µε ποσό 1.000,00 

ευρώ, µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «Κάλυψη µετοχικού κεφαλαίου 

"Ελλήνων Γεύσεις Εκλεκτές"» και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

(∆ηµιουργούµε νέο κωδικό). 

 

12.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A 10-8117.01 «Λοιπά έξοδα» ποσό 

7.933,11 ευρώ µεταφέροντας ποσό στο αποθεµατικό.  

(Μειώνουµε τον κωδικό καθώς έγινε διαγραφή παραστατικών για τα οποία είχε 

παρέλθει η πενταετία και δεν υπήρχε οποιαδήποτε όχληση). 

 

13. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A 10-8122.01   µε ποσό 3.407,86 ευρώ, 

µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «Έργα παρελθόντων ετών» και 

ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

(Ενισχύουµε τον κωδικό καθώς δεν επαρκεί το υπόλοιπο). 

 

14.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A 15-6162.01    «Υπηρεσίες άµεσης 

ιατρικής βοήθειας κατοίκων ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου» ποσό 15.000,00 ευρώ 

µεταφέροντας ποσό στο αποθεµατικό.  

(Μηδενίζουµε τον κωδικό καθώς δεν πρόκειται να γίνει αυτή η δαπάνη το τρέχον 

έτος). 

 

15.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A 20-6011.01 «Τακτικές αποδοχές 

µονίµων υπαλλήλων» ποσό 12.000,00 ευρώ µεταφέροντας ποσό στο 

αποθεµατικό.  

(Μειώνουµε τον κωδικό καθώς το υπόλοιπο επαρκεί). 

 

16. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A 20-6041.01 µε ποσό 10.000,00 ευρώ, 

µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «Τακτικές αποδοχές εκτάκτων 

υπαλλήλων» και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

(Ενισχύουµε τον κωδικό καθώς δεν επαρκεί το υπόλοιπο). 

 

17.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A 20-6051.01 «Εργοδοτικές εισφορές 

προσωπικού µε σύµβαση δηµοσίου δικαίου» ποσό 3.000,00 ευρώ µεταφέροντας 

ποσό στο αποθεµατικό.  

(Μειώνουµε τον κωδικό καθώς το υπόλοιπο επαρκεί). 

ΑΔΑ: 7Ρ4ΥΩΡΚ-ΖΞ1



 

18. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A 20-6054.01 µε ποσό 7.000,00 ευρώ, 

µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου 

προσωπικού» και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

(Ενισχύουµε τον κωδικό καθώς δεν επαρκεί το υπόλοιπο). 

 

19. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A 20-6063.01 µε ποσό 1.000,00 ευρώ, 

µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) 

εργατοτεχνικού προσωπικού» και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

(Ενισχύουµε τον κωδικό καθώς δεν επαρκεί το υπόλοιπο). 

 

20. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A 20-6232.01 µε ποσό 700,00 ευρώ, 

µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «Μισθώµατα κτιρίων» και ψηφίζει 

ισόποση πίστωση. 

(Ενισχύουµε τον κωδικό καθώς δεν επαρκεί το υπόλοιπο). 

 

21. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A 20-6253.01 µε ποσό 1.000,00 ευρώ, 

µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων» και 

ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

(Ενισχύουµε τον κωδικό καθώς δεν επαρκεί το υπόλοιπο). 

 

22. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A 20-6263.01 µε ποσό 2.000,00 ευρώ, 

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

µέσων» και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

(Ενισχύουµε τον κωδικό καθώς δεν επαρκεί το υπόλοιπο). 

 

23. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A 20-6264.01 µε ποσό 1.000,00 ευρώ, 

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

µηχανηµάτων» και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

(Ενισχύουµε τον κωδικό καθώς δεν επαρκεί το υπόλοιπο). 

 

24. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A 20-6279.02 µε ποσό 4.000,00 ευρώ, 

µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «Καθαρισµός αγροτικού δικτύου ∆. 

Ζαγοράς Μουρεσίου» και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

(Ενισχύουµε τον κωδικό καθώς δεν επαρκεί το υπόλοιπο, δεδοµένου του γεγονότος 

ότι διανύουµε φθινοπωρινή περίοδο µε έντονες βροχοπτώσεις οι οποίες 

δηµιουργούν σοβαρά προβλήµατα στο αγροτικό δίκτυο). 
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25. 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). 

 

26. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A 20-6279.06  µε ποσό 2.000,00 ευρώ, 

µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «Αποκλάδωση δέντρων ∆. Ζαγοράς 

Μουρεσίου» και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

(Ενισχύουµε τον κωδικό καθώς δεν επαρκεί το υπόλοιπο). 

 

27. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A 20-6663.01  µε ποσό 4.000,00 ευρώ, 

µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «Αγορά ηλεκτρικών λαµπτήρων» και 

ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

(Ενισχύουµε τον κωδικό καθώς δεν επαρκεί το υπόλοιπο). 

 

28. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A 20-6663.02   µε ποσό 4.000,00 ευρώ, 

µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» 

και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

(Ενισχύουµε τον κωδικό καθώς δεν επαρκεί το υπόλοιπο). 

 

29.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A 20-7135.01 «Προµήθεια φορτηγού 

για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας» ποσό 15.000,00 ευρώ µεταφέροντας 

ποσό στο αποθεµατικό.  

(Μηδενίζουµε τον κωδικό καθώς δεν πρόκειται να γίνει αυτή η δαπάνη το τρέχον 

έτος). 

 

30.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A 20-8117.01 «Λοιπά έξοδα» ποσό 

4.848,08 ευρώ µεταφέροντας ποσό στο αποθεµατικό.  

(Μειώνουµε τον κωδικό καθώς έγινε διαγραφή παραστατικών για τα οποία είχε 

παρέλθει η πενταετία και δεν υπήρχε οποιαδήποτε όχληση). 

 

31. 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). 

 

32.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A 25-8117.01 «Λοιπά έξοδα» ποσό 

4.019,00 ευρώ µεταφέροντας ποσό στο αποθεµατικό.  

(Μειώνουµε τον κωδικό καθώς έγινε διαγραφή παραστατικών για τα οποία είχε 

παρέλθει η πενταετία και δεν υπήρχε οποιαδήποτε όχληση). 
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33.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A 25-8122.01 «Έργα παρελθόντων 

ετών» ποσό 5.231,45 ευρώ µεταφέροντας ποσό στο αποθεµατικό.  

(Μειώνουµε τον κωδικό καθώς έγινε διαγραφή παραστατικών για τα οποία είχε 

παρέλθει η πενταετία και δεν υπήρχε οποιαδήποτε όχληση). 

 

34. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A 30-6011.01 µε ποσό 2.000,00 ευρώ, 

µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «Αποδοχές µόνιµων υπαλλήλων» και 

ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

(Ενισχύουµε τον κωδικό καθώς δεν επαρκεί το υπόλοιπο). 

 

35. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A 30-6051.01 µε ποσό 500,00 ευρώ, 

µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού 

µε σύµβαση δηµοσίου δικαίου» και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

(Ενισχύουµε τον κωδικό καθώς δεν επαρκεί το υπόλοιπο). 

 

36. ∆ηµιουργεί στο σκέλος των εξόδων τον K.A 30-6279.04   µε ποσό 6.000,00 

ευρώ, µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «Συντήρηση - καθαρισµός 

οδικού δικτύου ∆.Ε. Ζαγοράς» και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

(∆ηµιουργούµε νέο κωδικό). 

 

37. ∆ηµιουργεί στο σκέλος των εξόδων τον K.A 30-6279.05 µε ποσό 6.000,00 

ευρώ, µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «Συντήρηση - καθαρισµός 

οδικού δικτύου ∆.Ε. Μουρεσίου(ΤΚ Αγίου ∆ηµητρίου)» και ψηφίζει ισόποση 

πίστωση. 

(∆ηµιουργούµε νέο κωδικό). 

 

38. ∆ηµιουργεί στο σκέλος των εξόδων τον K.A 30-6651.01 µε ποσό 2.500,00 

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

τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων» και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

(∆ηµιουργούµε νέο κωδικό). 

 

39. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A 30-6662.02 µε ποσό 5.000,00 ευρώ, 

µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «Προµήθεια δοµικών υλικών Ζαγοράς» 

και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

(Ενισχύουµε τον κωδικό καθώς δεν επαρκεί το υπόλοιπο). 

 

40. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A 30-6662.03 µε ποσό 5.000,00 ευρώ, 

µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «Προµήθεια δοµικών υλικών 

Μουρεσίου» και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 
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(Ενισχύουµε τον κωδικό καθώς δεν επαρκεί το υπόλοιπο). 

 

41. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A 30-6699.01 µε ποσό 1.300,00 ευρώ, 

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

ισόποση πίστωση. 

(Ενισχύουµε τον κωδικό καθώς δεν επαρκεί το υπόλοιπο). 

 

42.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A 30-7131.01 «Προµήθεια 

χωµατουργικού µηχανήµατος» ποσό 8.000,00 ευρώ µεταφέροντας ποσό στο 

αποθεµατικό.  

(Μηδενίζουµε τον κωδικό καθώς δεν πρόκειται να γίνει αυτή η δαπάνη το τρέχον 

έτος). 

 

43. ∆ηµιουργεί στο σκέλος των εξόδων τον K.A 30-7135.03 µε ποσό 500,00 ευρώ, 

µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «Προµήθεια αντιολισθιτικών 

αλυσίδων» και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

(∆ηµιουργούµε νέο κωδικό). 

 

44.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων από τον K.A 30-7311.02 «Κτίριο ιατρείου 

Κισσού» ποσό 68.946,44 ευρώ µεταφέροντας ποσό στο αποθεµατικό.  

(Μηδενίζουµε τον κωδικό καθώς δεν πρόκειται να γίνει αυτή η δαπάνη το τρέχον 

έτος). 

 

45. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A 30-8122.01 µε ποσό 8.444,94 ευρώ, 

µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «Πληρωµές επενδυτικών δαπανών 

(ΠΟΕ)» και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

(Ενισχύουµε τον κωδικό καθώς δεν επαρκεί το υπόλοιπο). 

 

46. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A 70-6162.01 µε ποσό 2.000,00 ευρώ, 

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

ισόποση πίστωση. 

(Ενισχύουµε τον κωδικό καθώς δεν επαρκεί το υπόλοιπο). 

 

47. Ενισχύει στο σκέλος των εξόδων τον K.A 70-6662.01 µε ποσό 1.000,00 ευρώ, 

µεταφέροντας ποσό από το αποθεµατικό, για «Υλικά συντήρησης και επισκευής 

λοιπών εγκαταστάσεων» και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 

(Ενισχύουµε τον κωδικό καθώς δεν επαρκεί το υπόλοιπο). 

 

Β. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. ∆ήµαρχο. 
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Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 200/2016.  

Αφού αναγνώσθηκε και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως 

εξής:  

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.               ΤΑ ΜΕΛΗ  

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)  

                           ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ,19.09.2016  

O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  

 

ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    
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