
               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ                                   Ζαγορά  21 Ιανουαρίου 2014 
                                                                                   

Αριθ.Αποφ 01/2014 

Αριθ πρωτ. 641 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 01
ης

/2014  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου 

ΘΕΜΑ: «Εισήγηση για αναµόρφωση  εσόδων- εξόδων προϋπ/σµού  του ∆ήµου 

Ζαγοράς  Μουρεσίου οικ. έτους 2014 και υποβολή αυτής  στο ∆ηµ. Συµβούλιο για λήψη 

απόφασης» 

Στη Ζαγορά, σήµερα, 21η Ιανουαρίου 2014 ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00 µεσηµβρινή  

στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου  Ζαγοράς - Μουρεσίου συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή Ζαγοράς - Μουρεσίου,  ύστερα από την 469/17-

01-2014  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  έξη (6)  µέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ – ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ      1.  ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                  

2.   ΜΠΡΙΖΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ                                                                                                                                                

3.   ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ    

4.   ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ   

5.   ΜΑΝΙΝΗ ΤΣΑΠΡΑΖΗ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ 

6.   ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                                   

                                                                                                                       

 

                  

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ Κρινάκη Γεώργιο, ∆ηµοτικό Υπάλληλο. 

 Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής ύστερα από διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και  εισηγούµενος  το 1
ο 
 θέµα της ηµερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι:  

     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. 

Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 

α) συντάσσει τον προϋπολογισµό του δήµου, 
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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 και ψήφιση 

των αντίστοιχων πιστώσεων, του ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου οικον. έτους 2013 και 

υποβολή αυτής στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για λήψη απόφασης. 

Το Λογιστήριο του ∆ήµου µε έγγραφο υποβάλλει  συνηµµένα σχέδιο αναµόρφωσης 

προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014, 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:  

Επειδή µετά την ψήφιση του προϋπολογισµού προέκυψαν επιπλέον ποσά, τα οποία δεν είχαν 

προβλεφθεί, προτείνει την αναµόρφωση του  προϋ/σµού  ως εξής: 

Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. 8312.01 Επιχορηγούμενες 

πληρωμές αμοιβών 

Αιρετών και Αρχόντων 

και Τρίτων 

27.757,75 € Ενίσχυση 

2. 8313.02 Επιχορηγούμενες 

Πληρωμές για Αμοιβές 

Νομικών 

917.11€ Ενίσχυση 

3 8316.01 Επιχορηγούμενες 

πληρωμές προμήθειας 

καυσίμων και 

ελαστικών για την 

κίνηση των μετ/κων 

μέσων του Δήμου - 

4183.41€ Ενίσχυση 
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προμήθεια πετρελαίου 

θέρμανσης 

4 8316.02 Επιχορηγούμενες 

Πληρωμές προμήθειας 

γραφικής ύλης 

4461.30€ Ενίσχυση 

5 8317.01 Επιχορηγούμενες 

πληρωμές για Λοιπά 

έξοδα 

334.438.56€ Ενίσχυση 

6 8317.02 Επιχορηγούμενες 

πληρωμές για 

Υπεραστικό ΚΤΕΛ 

Μαγνησίας 

(Πρόγραμμα ΣΥΝ-

ΚΟΙΝΩΝΙΑ) 

9.844.02€ Ενίσχυση 

7 8322.01 ΕΡΓΑ 292.896,74€ Ενίσχυση 

8 8323.01 Επιχορηγούμενες 

πληρωμές για Μελέτες 

(Γαλανός Γεωργ. 

Ιωάννης) 

7.895,0€ Ενίσχυση 

9 8323.02 Επιχορηγούμενες 

πληρωμές για Μελέτες 

204.204.03€ Ενίσχυση 

10 1215.01 Επιχορηγήσεις για 

εξόφληση 

ληξιπρόθεσμων 

υποχρεώσεων 

886.597,92€ Ενίσχυση 

 

Το αποθεματικό μέχρι σήμερα ανέρχεται στο ποσό των  89.564,73 €. 

Με την σημερινή εισήγηση Αναμόρφωσης το ποσό του αποθεματικού παραμένει σε  

89.564,73 €. 

         Η Οικονοµική επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση ανταλλαγή θέσεων και απόψεων 

αφού έλαβε υπόψη της. 

1 Την εισήγηση του Προέδρου. 

2.Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010 

3.Το άρθρο 266 παρ 9 του Ν.3852/2010 

4.Την συζήτηση που ακολούθησε και τις απόψεις που διατυπώθηκαν. 

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΩΡΚ-Ψ7Ψ



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εισηγείται την αναµόρφωση του  Προϋπ/σµού εσόδων εξόδων 2013 του ∆ήµου Ζαγοράς- 

Μουρεσίου ως κατωτέρω: 

Σας υποβάλλω συνηµµένα σχέδιο αναµόρφωσης προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014, 

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: 

Επειδή µετά την ψήφιση του προϋπολογισµού προέκυψαν επιπλέον ποσά, τα οποία δεν είχαν 

προβλεφθεί, προτείνει την αναµόρφωση του  προϋ/σµού  ως εξής: 

Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. 8312.01 Επιχορηγούμενες 

πληρωμές αμοιβών 

Αιρετών και Αρχόντων 

και Τρίτων 

27.757,75 € Ενίσχυση 

2. 8313.02 Επιχορηγούμενες 

Πληρωμές για Αμοιβές 

Νομικών 

917.11€ Ενίσχυση 

3 8316.01 Επιχορηγούμενες 

πληρωμές προμήθειας 

καυσίμων και 

ελαστικών για την 

κίνηση των μετ/κων 

μέσων του Δήμου - 

προμήθεια πετρελαίου 

θέρμανσης 

4183.41€ Ενίσχυση 

4 8316.02 Επιχορηγούμενες 

Πληρωμές προμήθειας 

γραφικής ύλης 

4461.30€ Ενίσχυση 

5 8317.01 Επιχορηγούμενες 

πληρωμές για Λοιπά 

έξοδα 

334.438.56€ Ενίσχυση 

6 8317.02 Επιχορηγούμενες 

πληρωμές για 

Υπεραστικό ΚΤΕΛ 

Μαγνησίας 

(Πρόγραμμα ΣΥΝ-

ΚΟΙΝΩΝΙΑ) 

9.844.02€ Ενίσχυση 

7 8322.01 ΕΡΓΑ 292.896,74€ Ενίσχυση 
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8 8323.01 Επιχορηγούμενες 

πληρωμές για Μελέτες 

(Γαλανός Γεωργ. 

Ιωάννης) 

7.895,0€ Ενίσχυση 

9 8323.02 Επιχορηγούμενες 

πληρωμές για Μελέτες 

204.204.03€ Ενίσχυση 

10 1215.01 Επιχορηγήσεις για 

εξόφληση 

ληξιπρόθεσμων 

υποχρεώσεων 

886.597,92€ Ενίσχυση 

 

Το αποθεματικό μέχρι σήμερα ανέρχεται στο ποσό των  89.564,73 €. 

Με την σημερινή εισήγηση Αναμόρφωσης το ποσό του αποθεματικού παραμένει σε  

89.564,73 €. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 01/2014 

.Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο πρόεδρος                                                                          Τα µέλη 

(υπογραφή)                                                                        (υπογραφές) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

& 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ – ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ  
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