
 
 
    

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ : 14.10.2014 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ : 18η   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 227η  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 14.10.2014 

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ:10717 
 

<< Αναµόρφωση προϋπολογισµού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2014 του ∆ήµου Ζαγοράς – 
Μουρεσίου >>.  

 
Α Π Ο Φ Α Σ Η 

 
ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
∆ήµαρχος: Κουτσάφτης Παναγιώτης    
Πρόεδρος: Χιώτης ∆ηµήτριος  
Αντιπρόεδρος : Καµπούρης Νικόλαος  
Γραµµατέας: Κουτσελίνης Προκόπιος  
 
 
1/. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ                                    11/. ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 
2/. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                  12/. ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ       
3/. ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                                 13/. ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
4/. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                              14/. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                                         
5/. ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                                     15/. ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ     
6/. ΑΛΤΙΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ                                                  16/. ΚΟΥΡΕΛΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ                       
7/. ΒΑΣΤΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                                  
8/. ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΜΑΡΙΝΟΣ 
9/. ΚΑΟΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
10/. ΡΕΠΑΝΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ         
  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:  ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΜΠΡΙΖΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 
   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ: ΨΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   - ∆.Κ. 
ΖΑΓΟΡΑΣ,   ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ - Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ,  ΧΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  -Τ.Κ. 
ΠΟΥΡΙΟΥ, ΜΑΜΟΥΡΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Τ.Κ. ΜΟΥΡΕΣΙ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  - Τ.Κ. ΑΝΗΛΙΟΥ,  
ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  - Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗΣ , ΝΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Τ.Κ. 
ΤΣΑΓΚΑΡΑ∆ΑΣ. 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: ΓΛΟΥΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Τ.Κ. ΚΙΣΣΟΥ, ΝΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ -  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Τ.Κ. 
ΞΟΥΡΥΧΤΙΟΥ. 
 
 Σύµφωνα µε την 10634/10-10-2014   έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου, που επιδόθηκε κατά τα 
νόµιµα, τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 
Από το πρακτικό της 18ης  Τακτικής    Συνεδρίασης  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ζαγοράς – 
Μουρεσίου,  που συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου  στην 
Ζαγορά, την 14.10.2014   ηµέρα Τρίτη  και ώρα 18:00 µ.µ.  
 
Μετά την συζήτηση των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης ο κ. ∆ήµαρχος ενηµέρωσε το σώµα 
σχετικά µε αλλαγές οι οποίες έγιναν στην δοµή των υπηρεσιών του ∆ήµου .Επιπλέον ενηµέρωσε  για 
τις επαφές τις οποίες πραγµατοποίησε στο ταξίδι του  στην Αθήνα για το θέµα του βιολογικού και του 
αποχετευτικού Ζαγοράς, καθώς επίσης και για το αντίστοιχο θέµα του παραλιακού µετώπου του 
πρώην ∆ήµου Μουρεσίου ( Άγιος Ιωάννης, Παπά Νερό, Νταµούχαρη ) και της Τσαγκαράδας , Κισσού , 
Μουρεσίου , Αγίου ∆ηµητρίου . Επίσης ενηµέρωσε για το θέµα των ληξιπρόθεσµων οφειλών και την 
δυνατότητα χρηµατοδότησης από το Υπουργείο καθώς επίσης  και για τις εκλογές στην ΠΕ∆. Στη 
συνέχεια δέχθηκε  ερωτήσεις επί των θεµάτων αυτών καθώς και για  την επίσκεψη του Υπουργού 
Παιδείας στην περιοχή µας.  
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Το 19ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης προτάθηκε και συζητήθηκε µετά την συζήτηση του 1ο θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης. 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία , ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης . 
Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε η ∆ηµοτική Υπάλληλος κ. Τσόγκα Αικατερίνη για την τήρηση των 
πρακτικών. 
 
ΘΕΜΑ : 1ο    
 
Ο   Πρόεδρος  εισηγούµενος   το 1ο θέµα της   ηµερησίας διάταξης , έθεσε υπόψη του σώµατος την  
139/2014 απόφαση της Ο.Ε. ( η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας 
απόφασης  ) και µε την οποία αποφασίστηκαν οµόφωνα τα παρακάτω: 
 
 
Α. Εισηγείται την αναµόρφωση του  Προϋπ/σµού εσόδων εξόδων 2014 του ∆ήµου Ζαγοράς- 
Μουρεσίου ως κατωτέρω: 
 
 
ΚAE (1)Τελευταίος 

∆ιαµορφωµένος 
Προϋπολογισµός 

(2) Ποσό 
Αναµόρφωσης 

(3)=(1)+(2) 
∆ιαµορφωµένος 
Προϋπολογισµός 
(µετά την 
αναµόρφωσης) 

K.A 00-6031.01 
Τακτικές αποδοχές ειδικών 
συνεργατών δήµου 

15.200,00 3.500,00 18.700,00 

K.A 00-6053.01 
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων 
ειδικών θέσεων 

4.300,00 800,00 5.100,00 

Κ.Α 00-6111.01 
Αµοιβές νοµικών και 
συµβολαιογράφων 

15.000,00 5.000,00 20.000,00 

Κ.Α 00-6423.01 
Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση 
τρίτων 

1.000,00 -1.000,00 0 

K.A 00-6431.01 
Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής 
δραστηριοτήτων του ∆ήµου 
 

5.000,00 -2.500,00 2.500,00 
 

K.A 00-6434.01 
Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 
 

5.000,00 -2.000,00 3.000,00 

Κ.Α 00-6463.01 
Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 

3.000,00 2.250,00 5.250,00 

Κ.Α 00-6493.01 
∆απάνες οργάνωσης παθητικής 
αεράµυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 
2372/1940) 

3.500,00 -3.500,00 0 
 

Κ.Α 00-6722.01 
Εισφορά για την εξασφάλιση µέσων 
προστασίας άµαχου πληθυσµού 

500,00 -500,00 0 

Κ.Α 00-6731.01 
Προαιρετικές εισφορές ΝΠ∆∆ 

1.000,00 -500,00 500,00 

Κ.Α 00-6736.05 
Απόδοση κρατήσεων ΙΚΑ 
προγράµµατος ανέργων ΟΑΕ∆ 
κοινοφελούς χαρακτήρα 

0 27.009,52 27.009,52 

Κ.Α 00-6821.01 
Φορολογικά πρόστιµα και 
προσαυξήσεις χρήσης 

45.000,00 5.352,00 50.352,00 

Κ.Α 10-6041.01 
Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνεται 

10.000,00 -10.000,00 0 
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βασικός µισθός, δώρα εορτών, 
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 

Κ.Α 10-6054.01 
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου 
προσωπικού 

3.000,00 -3.000,00 0 

Κ.Α 10-6462.01 
∆ηµοσίευση προκηρύξεων 
 

1.000,00 1.000,00 2.000,00 

Κ.Α 10-6463.01 
Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 

2.000,00 2.250,00 4.250,00 

Κ.Α 10-6641.01 
Προµήθεια καυσίµων για κίνηση 
µεταφορικών µέσων 

5.000,00 5.000,00 10.000,00 

Κ.Α 10-6691.01 
Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού 
και φωταγωγήσεων 

1.000,00 -400,00 600,00 

K.A 10-7331.08 
Έργα ενεργειακής αναβάθµισης σε 
κτίρια και υποδοµές του ∆ήµου 

60.000,00 -60.000,00 0 
 

Κ.Α 20-6041.01  
Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνεται 
βασικός µισθός, δώρα εορτών, 
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 

90.375,07 48.347,08 138.722,15 

Κ.Α 20-6054.01 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού 
µε σύµβαση δηµοσίου δικαίου 

31.240,63 9.868,88 41.109,51 

Κ.Α 20-6055.01 
Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 

3.000,00 -3.000,00 0 

Κ.Α 20-6061.01 
Παροχές ένδυσης (ένδυση 
εργατοτεχνικού και ένστολου 
προσωπικού) 

7.000,00 -6.500,00 500,00 

Κ.Α 20-6063.01 
Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) 
εργατοτεχνικού 

3.000,00 -2.500,00 500,00 

Κ.Α 20-6063.02 
Έξοδα ένδυσης εργατοτεχνικού 
προσωπικού 

1.000,00 -500,00 500,00 

Κ.Α 20-6232.01 
Μισθώµατα κτιρίων – Τεχνικών 
έργων ακινήτων 

22.000,00 -3.000,00 19.000,00 

Κ.Α 20-6236.01 
Λοιπά µισθώµατα (Σ.Υ.∆.Ι.Σ.Α) 

30.000,00 29.663,65 59.663,65 

Κ.Α 20-6263.01 
Συντήρηση και επισκευή 
µεταφορικών µέσων 

12.000,00 2.000,00 14.000,00 

Κ.Α 20-6279.05 
Καθαρισµός καλντεριµιών-
µονοπατιών ∆ήµου Ζαγοράς- 
Μουρεσίου 

24.600,00 5.000,00 29.600,00 

Κ.Α 20-6643.01 
Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση 
και φωτισµό 

5.000,00 -5.000,00 0 

Κ.Α 20-7331.02 
Επισκευή λουτρών και 
αφοδευτηρίων ∆.Ε Ζαγοράς 

5.000,00 -5.000,00 0 

Κ.Α 20-7331.03 
Επισκευή λουτρών και 
αφοδευτηρίων ∆.Ε Μουρεσίου 

5.000,00 -5.000,00 0 

Κ.Α 25-6061.01 
Παροχές ένδυσης (ένδυση 
εργατοτεχνικού και ένστολου 
προσωπικού) 

2.000,00 -1.500,00 500,00 
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Κ.Α 25-6063.01 
Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) 
εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π. 

2.000,00 -1.500,00 500,00 

Κ.Α 25-6263.01 
Συντήρηση και επισκευή 
µεταφορικών µέσων 

8.000,00 1.000,00 9.000,00 

Κ.Α 25-6633.01 
Προµήθεια χηµικού υλικού 
(απολυµαντικά, χηµικά κλπ) 

8.000,00 -5.000,00 3.000,00 

Κ.Α 25-6694.01 
Προµήθεια διάφορων ειδών 
ύδρευσης 

10.000,00 4.000,00 14.000,00 

Κ.Α 30-6041.01 
Τακτικές αποδοχές 
(περιλαµβάνονται βασικός µισθός, 
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 
τακτικά επιδόµατα) 

5.000,00 -5.000,00 0 
 

Κ.Α 30-6054.01 
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου 
προσωπικού 

2.000,00 -2.000,00 0 

Κ.Α 30-6263.01 
Συντήρηση και επισκευή 
µεταφορικών µέσων 

8.000,00 2.000,00 10.000,00 

Κ.Α 30-6662.02 
Προµήθεια δοµικών υλικών Ζαγοράς 

12.000,00 2.500,00 14.500,00 

Κ.Α 30-6662.03 
Προµήθεια δοµικών υλικών 
Μουρεσίου 

12.000,00 2.500,00 14.500,00 

Κ.Α 30-7135.01 
Προµήθεια πινακίδων σήµανσης 

5.000,00 -2.800,00 2.200,00 

Κ.Α 30-7413.01 
Λοιπές µελέτες 

5.000,00 -2.000,00 3.000,00 

Κ.Α 40-6011.01 
Τακτικές αποδοχές 
(περιλαµβάνονται βασικός µισθός, 
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 
τακτικά επιδόµατα) 

2.201,29 -2.201,29 0 

Κ.Α 40-6055.01 
Λοιπές εργοδοτικές εισφορές  

684,85 -684,85 0 

Κ.Α 70-6021.01 
Τακτικές αποδοχές 
(περιλαµβάνονται βασικός µισθός, 
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 
τακτικά επιδόµατα) 

46.500,00 3.500,00 50.000,00 
 

Κ.Α 70-6041.01 
Τακτικές αποδοχές 
(περιλαµβάνονται βασικός µισθός, 
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 
τακτικά επιδόµατα) 

12.000,00 -6.000,00 6.000,00 

Κ.Α 70-6052.01 
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων 
µε σύµβαση αορίστου χρόνου 

7.000,00 7.200,00 14.200,00 

Κ.Α 70-6054.01 
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου 
προσωπικού 

2.000,00 -500,00 1.500,00 

Κ.Α 70-7311.01 
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών ∆.Ε 
Ζαγοράς 

3.733,27 -3.733,27 0 

Κ.Α 70-7311.03 
Ενεργητική πυροπροστασία 
βιβλιοθήκης 

3.541,13 -3.541,13 0 

Κ.Α  8117.06 
ΤΣΜΕ∆Ε 

10.000,00 -10.000,00 0 
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Κ.Α 8261.01 
Λοιπές επιστροφές 

1.809,91 2.000,00 3.809,91 

Κ.Α 8317.01 
Επιχορηγούµενες πληρωµές για 
λοιπά έξοδα 

332.016,45 -85.000,00 247.016,45 

Κ.Α 8322.01 
Έργα 

364.766,55 80.000,00 444.766,55 

Κ.Α 8312.01 
Επιχορηγούµενες πληρωµές 
αµοιβών Αιρετών και Αρχόντων και 
Τρίτων 

59.106,03 5.000,00 64.106,03 

Κ.Α ΕΣΟ∆ΩΝ 1629.01 
Λοιπά έσοδα από δαπάνες 
πραγµατοποιηθείσες για 
λογαριασµό τρίτων Για τον Κ.Α 
Εξόδων 00-6736.05 

3.000,00 24.009,52 27.009,52 

Κ.Α ΕΣΟ∆ΩΝ 1214.01 
∆ράσεις πυροπροστασίας 
Για τους Κ.Α 20-6279.05  Κ.Α 20-
6263.01 Κ.Α 25-6263.01 Κ.Α 30-
6263.01 Εξόδων 

36.400,00 10.000,00 46.400,00 

Κ.Α ΕΣΟ∆ΩΝ 4123.01 
Φόρων προµηθευτών εργολάβων 
ελεύθερων επαγγελµατιών κλπ 
Για τον Κ.Α εξόδων 8223.01 
 

41.882,19 10.000,00 51.882,19 

Κ.Α ΕΣΟ∆ΩΝ 4131.01 
 Εισφορές σε ασφαλιστικούς 
οργανισµούς και ταµεία. 
Για τον Κ.Α εξόδων 8231.01 

5.000,00 10.000,00 15.000,00 

Κ.Α. 8223.01 
Απόδοση φόρων προµηθευτών 
εργολάβων ελ. επαγγελµατιών κ.λ.π 

41.882,19 10.000,00 51.882,19 

Κ.Α 8231.01 
Εισφορές σε ασφαλιστικούς 
οργανισµούς και ταµεία 

5.000,00 
 

10.000,00 15.000,00 

Κ.Α ΕΣΟ∆ΩΝ 0311.01 
Τέλος καθαριότητας και φωτισµού 
(άρθρο 25 Ν. 1828/89). 
Για τους Κ.Α 1629.01,  Κ.Α 1613.05, 
Κ.Α 1629.02 Εσόδων 

426.094,00 -32.771,52 393.322,48 

Κ.Α ΕΣΟ∆ΩΝ 1214.04 
Κάλυψη δαπανών πολιτικής 
προστασίας  
Για τον Κ.Α εξόδων 9111.01 
 

0 10.000,00 10.000,00 

Κ.Α ΕΣΟ∆ΩΝ 1613.05 
Υπόλοιπο ταµείου Ε∆ΑΕΜ 

0 3.410,00 3.410,00 

Κ.Α ΕΣΟ∆ΩΝ 1629.02 
Επιχορήγηση για την συµµετοχή 
των υπαλλήλων στις εκλογές Για τον 
Κ.Α Εξόδων 00-6821.01 

0 5.352,00 5.352,00 

 

Το αποθεµατικό µέχρι σήµερα ανέρχεται στο ποσό των  1.380,59 € 
Με την σηµερινή εισήγηση Αναµόρφωσης το ποσό του αποθεµατικού ανέρχεται στο ποσό 10.000,00€. 
 
Β. Την υποβολή της εισήγησης  στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ως αυτό προβλέπεται στην κείµενη 
νοµοθεσία 
 
 
Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Σώµα σε ονοµαστική ψηφοφορία προκειµένου να αποφασίσει 
επί του θέµατος .  
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Υπέρ της αναµόρφωσης του Προϋπολογισµού ( σύµφωνα µε την 139/2014 απόφαση της Ο.Ε. )   
ψήφισαν όλοι οι παρόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι ήτοι: 
Η Αντιδήµαρχος κ. Χριστοδούλου Γεωργία, ο Αντιδήµαρχος κ. Κοντογιώργος Απόστολος, ο 
Αντιδήµαρχος κ. Γαρυφάλλου Αναστάσιος , ο Αντιδήµαρχος κ. Μαργαρίτης Κων/νος ,ο Πρόεδρος του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Χιώτης ∆ηµήτριος  και οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι : κ. Σουλδάτος Απόστολος,  
Αλτίνης  Ανέστης, Χιώτης ∆ηµήτριος - Μαρίνος , Βασταρδής Κων/νος, Καουνάς Βασίλειος, Ρεπανίδης 
Βασίλειος, Κουτσελίνης Προκόπιος, Σαµαρά Μαρία, Κατσιφός Απόστολος, Λάσκος Κων/νος,Ευαγγέλου 
Νικόλαος,  Καµπούρης Νικόλαος, Τσαπράζης Βασίλειος και  Κουρελάς Τριαντάφυλλος . 
 
Επίσης υπέρ της αναµόρφωσης του Προϋπολογισµού ( σύµφωνα µε την 139/2014 απόφαση της Ο.Ε.)   
ψήφισαν όλοι οι παρόντες Πρόεδροι της ∆ηµοτικής και των Τοπικών Κοινοτήτων  ήτοι: 
 
Ψαθάς Γεώργιος – Πρόεδρος ∆.Κ. Ζαγοράς, Χριστοδούλου Αλέξανδρος Πρόεδρος Τ.Κ. Αγ. ∆ηµητρίου 
, Χιώτης Νικόλαος Πρόεδρος Τ.Κ. Πουρίου, Μαµούρης Ευάγγελος Πρόεδρος Τ.Κ. Μουρεσίου, 
Μαργαρίτης Στέφανος Πρόεδρος Τ.Κ. Ανηλίου, Κουφογιάννης ∆ηµήτριος Πρόεδρος Τ.Κ. Μακρυράχης  
, Νάνος Παναγιώτης Πρόεδρος Τ.Κ. Τσαγκαράδας . 
 
Το ∆.Σ.  αφού έλαβε υπόψη : 
 

• την 139.2014 Απόφαση της Ο.Ε.  

• τα αποτελέσµατα της ονοµαστικής ψηφοφορίας  

• τις διάφορες τοποθετήσεις και µετά από διαλογική συζήτηση  
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

Α/. Εγκρίνει  την     υπ΄αριθµ. 139/2014 απόφαση    της  Οικονοµικής Επιτροπής ( η οποία 
επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσης ) και προβαίνει  στην 
αναµόρφωση του Προϋπολογισµού του ∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου   έτους 2014 ,  όπως 
παρακάτω : 
 
1/. Ενισχύει  στο σκέλος των εξόδων τον Κ.Α.  00-6031.01  µε ποσό 3.500,00 ευρώ, µεταφέροντας 
ποσό από το αποθεµατικό, για <<Τακτικές Αποδοχές ειδικών συνεργατών ∆ήµου>> και ψηφίζει 
ισόποση πίστωση. 
 
2/. Ενισχύει  στο σκέλος των εξόδων τον Κ.Α.  00-6053.01   µε ποσό 800,00 ευρώ, µεταφέροντας 
ποσό από το αποθεµατικό, για <<Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων >> και ψηφίζει 
ισόποση πίστωση. 
 
3/. Ενισχύει  στο σκέλος των εξόδων τον Κ.Α.  00-6111.01  µε ποσό 5.000,00 ευρώ, µεταφέροντας 
ποσό από το αποθεµατικό, για <<Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων >> και ψηφίζει ισόποση 
πίστωση. 
 
4/. Μειώνει στο σκέλος των εξόδων  από τον Κ.Α. 00-6423.01   <<Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση 
τρίτων >> ποσό 1.000,00 ευρώ µεταφέροντας ποσό στο αποθεµατικό . 
 
5/. Μειώνει στο σκέλος των εξόδων  από τον Κ.Α. 00-6431.01 <<Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής 
δραστηριοτήτων του ∆ήµου  >> ποσό 2.500,00 ευρώ µεταφέροντας ποσό στο αποθεµατικό . 
 
6/. Μειώνει στο σκέλος των εξόδων  από τον Κ.Α. 00-6434.01 <<Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 
>> ποσό 2.000,00 ευρώ µεταφέροντας ποσό στο αποθεµατικό . 
 
7/. Ενισχύει  στο σκέλος των εξόδων τον Κ.Α.  00-6463.01  µε ποσό 2.250,00 ευρώ, µεταφέροντας 
ποσό από το αποθεµατικό, για <<Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων >> και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 
 
8/. Μειώνει στο σκέλος των εξόδων  από τον Κ.Α. 00-6493.01 <<∆απάνες οργάνωσης παθητικής 
αεράµυνας ( άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940 ) >> ποσό 3.500,00 ευρώ µεταφέροντας ποσό στο 
αποθεµατικό . 
 
9/. Μειώνει στο σκέλος των εξόδων  από τον Κ.Α. 00-6722.01 <<Εισφορά για την εξασφάλιση µέσων 
προστασίας άµαχου πληθυσµού >> ποσό 500,00 ευρώ µεταφέροντας ποσό στο αποθεµατικό . 
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10/. Μειώνει στο σκέλος των εξόδων  από τον Κ.Α. 00-6731.01 <<Προαιρετικές εισφορές ΝΠ∆∆  >> 
ποσό 500,00 ευρώ µεταφέροντας ποσό στο αποθεµατικό . 
 
11/.Ενισχύει  στο σκέλος των εξόδων τον Κ.Α.  00-6736.05  µε ποσό 27.009,52 ευρώ, µεταφέροντας 
ποσό από το αποθεµατικό, για <<Απόδοση κρατήσεων ΙΚΑ προγράµµατος ανέργων ΟΑΕ∆ 
κοινωφελούς χαρακτήρα >> και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 
 
12/.Ενισχύει  στο σκέλος των εξόδων τον Κ.Α.  00-6821.01  µε ποσό 5.352,00  ευρώ, µεταφέροντας 
ποσό από το αποθεµατικό, για <<Φορολογικά πρόστιµα αι προσαυξήσεις χρήσης >> και ψηφίζει 
ισόποση πίστωση. 
 
13/.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων  από τον Κ.Α. 10-6041.01 <<Τακτικές αποδοχές ( περιλαµβάνεται 
βασικός µισθός , δώρα εορτών, γενικά κα ειδικά τακτικά επιδόµατα )>> ποσό 10.000,00 ευρώ 
µεταφέροντας ποσό στο αποθεµατικό . 
 
14/.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων  από τον Κ.Α. 10-6054.01 <<Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου 
προσωπικού >> ποσό 3.000,00 ευρώ µεταφέροντας ποσό στο αποθεµατικό . 
 
15/.Ενισχύει  στο σκέλος των εξόδων τον Κ.Α.  10-6462.01  µε ποσό 1.000,00  ευρώ, µεταφέροντας 
ποσό από το αποθεµατικό, για <<∆ηµοσίευση προκηρύξεων >> και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 
 
16/.Ενισχύει  στο σκέλος των εξόδων τον Κ.Α.  10-6463.01  µε ποσό 2.250,00  ευρώ, µεταφέροντας 
ποσό από το αποθεµατικό, για <<Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων >> και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 
 
17/.Ενισχύει  στο σκέλος των εξόδων τον Κ.Α.  10-6641.01  µε ποσό 5.000,00  ευρώ, µεταφέροντας 
ποσό από το αποθεµατικό, για <<Προµήθεια καυσίµων για κίνηση µεταφορικών µέσων >> και ψηφίζει 
ισόποση πίστωση. 
 
18/.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων  από τον Κ.Α. 10-6691.01  <<Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού 
και φωταγωγήσεων >> ποσό 400,00 ευρώ µεταφέροντας ποσό στο αποθεµατικό. 
 
19/.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων  από τον Κ.Α. 10-7331.08  <<Έργα ενεργειακής αναβάθµισης σε 
κτίρια και υποδοµές του ∆ήµου >> ποσό 60.000,00 ευρώ µεταφέροντας ποσό στο αποθεµατικό. 
 
20/.Ενισχύει  στο σκέλος των εξόδων τον Κ.Α.  20-6041.01  µε ποσό 48.347,08  ευρώ, µεταφέροντας 
ποσό από το αποθεµατικό, για <<Τακτικές αποδοχές ( περιλαµβάνεται βασικός µισθός , δώρα εορτών , 
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα ) >> και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 
 
21/.Ενισχύει  στο σκέλος των εξόδων τον Κ.Α.  20-6054.01  µε ποσό 9.868,88  ευρώ, µεταφέροντας 
ποσό από το αποθεµατικό, για <<Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση δηµοσίου δικαίου >> 
και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 
 
22/.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων  από τον Κ.Α. 20-6055.01 <<Λοιπές εργοδοτικές εισφορές  >> 
ποσό 3.000,00 ευρώ µεταφέροντας ποσό στο αποθεµατικό. 
 
23/.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων  από τον Κ.Α. 20-6061.01<<Παροχές ένδυσης ( ένδυση 
εργατοτεχνικού προσωπικού και ένστολου προσωπικού ) >> ποσό 6.500,00 ευρώ µεταφέροντας 
ποσό στο αποθεµατικό. 
 
24/.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων  από τον Κ.Α. 20-6063.01  <<Λοιπές παροχές σε είδος ( γάλα ) 
εργατοτεχνικού  >> ποσό 2.500,00 ευρώ µεταφέροντας ποσό στο αποθεµατικό. 
 
25/.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων  από τον Κ.Α. 20-6063.02 <<Έξοδα ένδυσης εργατοτεχνικού 
προσωπικού  >> ποσό 500,00 ευρώ µεταφέροντας ποσό στο αποθεµατικό. 
 
26/.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων  από τον Κ.Α. 20-6232.01<<Μισθώµατα κτιρίων – Τεχνικών 
έργων ακινήτων >> ποσό 3.000,00 ευρώ µεταφέροντας ποσό στο αποθεµατικό. 
 
27/.Ενισχύει  στο σκέλος των εξόδων τον Κ.Α.  20-6236.01  µε ποσό 29.663,65  ευρώ, µεταφέροντας 
ποσό από το αποθεµατικό, για <<Λοιπά µισθώµατα ( Σ.Υ.∆.Ι.Σ.Α. )>> και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 
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28/.Ενισχύει  στο σκέλος των εξόδων τον Κ.Α.  20-6263.01  µε ποσό 2.000,00  ευρώ, µεταφέροντας 
ποσό από το αποθεµατικό, για <<Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων>> και ψηφίζει 
ισόποση πίστωση. 
 
29/.Ενισχύει  στο σκέλος των εξόδων τον Κ.Α.  20-6279.05  µε ποσό 5.000,00  ευρώ, µεταφέροντας 
ποσό από το αποθεµατικό, για <<Καθαρισµός καλντεριµιών – µονοπατιών ∆ήµου Ζαγοράς – 
Μουρεσίου >> και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 
 
30/.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων  από τον Κ.Α. 20-6643.01  <<Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση 
και φωτισµό  >> ποσό 5.000,00 ευρώ µεταφέροντας ποσό στο αποθεµατικό. 
 
31/. Μειώνει στο σκέλος των εξόδων  από τον Κ.Α. 20-7331.02<<Επισκευή λουτρών και 
αφοδευτηρίων ∆.Ε. Ζαγοράς >> ποσό 5.000,00 ευρώ µεταφέροντας ποσό στο αποθεµατικό. 
 
32/.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων  από τον Κ.Α. 20-7331.03<<Επισκευή λουτρών και αφοδευτηρίων 
∆.Ε. Μουρεσίου  >> ποσό 5.000,00 ευρώ µεταφέροντας ποσό στο αποθεµατικό. 
 
33/.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων  από τον Κ.Α. 25-6061.01<<Παροχές ένδυσης ( ένδυση 
εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού>> ποσό 1.500,00 ευρώ µεταφέροντας ποσό στο 
αποθεµατικό. 
 
34/.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων  από τον Κ.Α. 25-6063.01  <<Λοιπές παροχές σε είδος ( γάλα ) 
εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.  >> ποσό 1.500,00 ευρώ µεταφέροντας ποσό στο αποθεµατικό. 
 
35/.Ενισχύει  στο σκέλος των εξόδων τον Κ.Α.  25-6263.01  µε ποσό 1.000,00  ευρώ, µεταφέροντας 
ποσό από το αποθεµατικό, για <<Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων >> και ψηφίζει 
ισόποση πίστωση. 
 
36/.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων  από τον Κ.Α. 25-6633.01<<Προµήθεια χηµικού υλικού ( 
απολυµαντικά , χηµικά κλπ ) >> ποσό 5.000,00 ευρώ µεταφέροντας ποσό στο αποθεµατικό. 
 
37/.Ενισχύει  στο σκέλος των εξόδων τον Κ.Α.  25-6694.01  µε ποσό 4.000,00  ευρώ, µεταφέροντας 
ποσό από το αποθεµατικό, για <<Προµήθεια διαφόρων ειδών ύδρευσης >> και ψηφίζει ισόποση 
πίστωση. 
 
38/.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων  από τον Κ.Α. 30-6041.01<<Τακτικές αποδοχές ( 
περιλαµβάνονται βασικός µισθός , δώρα εορτών , γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα )>> ποσό 
5.000,00 ευρώ µεταφέροντας ποσό στο αποθεµατικό. 
 
39/.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων  από τον Κ.Α. 30-6054.01  <<Εργοδοτικές εισφορές   έκτακτου 
προσωπικού  >> ποσό 2.000,00 ευρώ µεταφέροντας ποσό στο αποθεµατικό. 
 
40/.Ενισχύει  στο σκέλος των εξόδων τον Κ.Α.  30-6263.01  µε ποσό 2.000,00  ευρώ, µεταφέροντας 
ποσό από το αποθεµατικό, για <<Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων >> και ψηφίζει 
ισόποση πίστωση. 
 
41/.Ενισχύει  στο σκέλος των εξόδων τον Κ.Α.  30-6662.02  µε ποσό 2.500,00  ευρώ, µεταφέροντας 
ποσό από το αποθεµατικό, για <<Προµήθεια δοµικών υλικών Ζαγοράς >> και ψηφίζει ισόποση 
πίστωση. 
 
42/.Ενισχύει  στο σκέλος των εξόδων τον Κ.Α.  30-6662.03  µε ποσό 2.500,00  ευρώ, µεταφέροντας 
ποσό από το αποθεµατικό, για <<Προµήθεια δοµικών υλικών Μουρεσίου  >> και ψηφίζει ισόποση 
πίστωση. 
 
43/.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων  από τον Κ.Α. 30-7135.01 <<Προµήθεια πινακίδων σήµανσης   >> 
ποσό 2.800,00 ευρώ µεταφέροντας ποσό στο αποθεµατικό. 
 
44/.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων  από τον Κ.Α. 30-7413.01 <<Λοιπές µελέτες >> ποσό 2.000,00 
ευρώ µεταφέροντας ποσό στο αποθεµατικό. 
 
45/.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων  από τον Κ.Α. 40-6011.01<<Τακτικές αποδοχές ( 
περιλαµβάνονται βασικός µισθός , δώρα εορτών , γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα ) >> ποσό 
2.201.29 ευρώ µεταφέροντας ποσό στο αποθεµατικό. 
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46/.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων  από τον Κ.Α. 40-6055.01  <<Λοιπές εργοδοτικές εισφορές >> 
ποσό 684,85 ευρώ µεταφέροντας ποσό στο αποθεµατικό. 
 
47/.Ενισχύει  στο σκέλος των εξόδων τον Κ.Α.  70-6021.01  µε ποσό 3.500,00  ευρώ, µεταφέροντας 
ποσό από το αποθεµατικό, για << Τακτικές αποδοχές ( περιλαµβάνονται βασικός µισθός , δώρα 
εορτών , γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα ) >> και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 
 
48/.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων  από τον Κ.Α. 70-6041.01<< Τακτικές αποδοχές ( 
περιλαµβάνονται βασικός µισθός , δώρα εορτών , γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα ) >> ποσό 
6.000,00 ευρώ µεταφέροντας ποσό στο αποθεµατικό. 
 
49/.Ενισχύει  στο σκέλος των εξόδων τον Κ.Α.  70-6052.01  µε ποσό 7.200,00  ευρώ, µεταφέροντας 
ποσό από το αποθεµατικό, για << Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου   
>> και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 
 
50/.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων  από τον Κ.Α. 70-6054.01 << Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου 
προσωπικού >> ποσό 500,00 ευρώ µεταφέροντας ποσό στο αποθεµατικό. 
 
51/.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων  από τον Κ.Α. 70-7311.01  << Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών 
∆.Ε. Ζαγοράς >> ποσό 3.733,27 ευρώ µεταφέροντας ποσό στο αποθεµατικό. 
 
52/.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων  από τον Κ.Α. 70-7311.03 << Ενεργητική πυροπροστασία 
βιβλιοθήκης >> ποσό 3.541,13 ευρώ µεταφέροντας ποσό στο αποθεµατικό. 
 
53/.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων  από τον Κ.Α. 8117.06  << ΤΣΜΕ∆Ε >> ποσό 10.000,00 ευρώ 
µεταφέροντας ποσό στο αποθεµατικό. 
 
54/.Ενισχύει  στο σκέλος των εξόδων τον Κ.Α.  8261.01  µε ποσό 2.000,00  ευρώ, µεταφέροντας ποσό 
από το αποθεµατικό, για << Λοιπές επιστροφές >> και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 
 
55/.Μειώνει στο σκέλος των εξόδων  από τον Κ.Α. 8317.01  << Επιχορηγούµενες πληρωµές για λοιπά 
έξοδα  >> ποσό 85.000,00 ευρώ µεταφέροντας ποσό στο αποθεµατικό. 
 
56/.Ενισχύει  στο σκέλος των εξόδων τον Κ.Α.  8322.01  µε ποσό 80.000,00  ευρώ, µεταφέροντας 
ποσό από το αποθεµατικό, για << Έργα >> και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 
 
57/.Ενισχύει  στο σκέλος των εξόδων τον Κ.Α.  8312.01  µε ποσό 5.000,00  ευρώ, µεταφέροντας 
ποσό από το αποθεµατικό, για << Επιχορηγούµενες πληρωµές αµοιβών Αιρετών και Αρχόντων και 
Τρίτων >> και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 
 
58/. Ενισχύει  στο σκέλος των Εσόδων  τον Κ.Α.  1629.01  µε ποσό 24.009,52     ευρώ, µεταφέροντας 
ποσό στο αποθεµατικό, για << Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων 
Για τον Κ.Α. Εξόδων 00-6736.05  >>. 
 
59/. Ενισχύει  στο σκέλος των Εσόδων  τον Κ.Α.  1214.01  µε ποσό 10.000,00   ευρώ, µεταφέροντας 
ποσό στο αποθεµατικό, για << ∆ράσεις πυροπροστασίας  Για τους Κ.Α. 20-6279.05 , Κ.Α. 20-6263.01 
, Κ.Α. 25-6263.01 , Κ.Α. 30-6263.01 Εξόδων    >>. 
 
60/. Ενισχύει  στο σκέλος των Εσόδων τον Κ.Α.  4123.01   µε ποσό 10.000,00   ευρώ, µεταφέροντας 
ποσό στο αποθεµατικό, για << Φόρων προµηθευτών εργολάβων ελεύθερων επαγγελµατιών κ.λ.π  Για 
τον Κ.Α. εξόδων 8223.01 >>. 
 
61/. Ενισχύει  στο σκέλος των Εσόδων  τον Κ.Α.  4131.01  µε ποσό 10.000,00  ευρώ, µεταφέροντας 
ποσό στο αποθεµατικό, για << Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία  Για τον Κ.Α. 
εξόδων 8231.01  >>. 
 
62/. Ενισχύει  στο σκέλος των Εξόδων τον Κ.Α.  8223.01  µε ποσό 10.000,00  ευρώ, µεταφέροντας 
ποσό από το αποθεµατικό, για <<Απόδοση φόρων  προµηθευτών εργολάβων ελεύθερων 
επαγγελµατιών κ.λ.π  >> και ψηφίζει ισόποση πίστωση. 
 
63/. Ενισχύει  στο σκέλος των Εξόδων τον Κ.Α.  8231.01  µε ποσό 10.000,00  ευρώ, µεταφέροντας 
ποσό από το αποθεµατικό, για << Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία >> και ψηφίζει 
ισόποση πίστωση. 
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64/. Μειώνει   στο σκέλος των Εσόδων  από τον Κ.Α0311.01 << Τέλος καθαριότητας και φωτισµού ( 
άρθρο 25 Ν. 1828/89 ) >> ποσό 32.771,52 ευρώ  και ενισχύει αντίστοιχα το αποθεµατικό Για τους Κ.Α. 
1629.01, Κ.Α. 1613.05, Κ.Α. 1629.02 Εσόδων .  
 
65/.Ενισχύει  στο σκέλος των Εσόδων  τον Κ.Α.  1214.04   µε ποσό 10.000,00 ευρώ, µεταφέροντας 
ποσό στο αποθεµατικό, για << Κάλυψη δαπανών πολιτικής προστασίας  Για τον Κ.Α. Εξόδων 
9111.01 >>. 
 
66/.Ενισχύει  στο σκέλος των Εσόδων  τον Κ.Α.  1613.05  µε ποσό 3.410,00 ευρώ, µεταφέροντας 
ποσό στο αποθεµατικό, για << Υπόλοιπο ταµείο Ε∆ΑΕΜ >>. 
 
67/.Ενισχύει  στο σκέλος των Εσόδων  τον Κ.Α.  1629.02 µε ποσό 5.352,00 ευρώ, µεταφέροντας 
ποσό στο αποθεµατικό, για << Επιχορήγηση για την συµµετοχή των υπαλλήλων στις εκλογές Για τον 
Κ.Α. Εξόδων 00-6821.01 >>. 
 
Β/. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. ∆ήµαρχο. 
 
 

               Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό  227/2014 
 Αφού αναγνώσθηκε και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.                            ΤΑ ΜΕΛΗ 
( ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ) 

   ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
                                                               Ζαγορά 15.10.2014  
                                                O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
 
 
                                              ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
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