
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     

∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ                                        Ζαγορά  28-09-2015 
                                                                                   

Αριθ.Αποφ.  102/2015 

Αριθ. πρωτ.  9176 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 10
ης

 /2015  συνεδρίασης της Οικονοµικής 

Επιτροπής του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου 

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

∆ήµου Ζαγοράς  Μουρεσίου οικ. έτους 2015 και υποβολή αυτής  στο ∆ηµ. 

Συµβούλιο για λήψη απόφασης» 

Στη Ζαγορά, σήµερα, 28
η 

 Σεπτεµβρίου 2015 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 09:00 π.µ.  στο 

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

συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή Ζαγοράς - Μουρεσίου,  ύστερα από την 

9082/24-09-2015  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  επτά (7)  µέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.    ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                1.  ΒΑΣΤΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  

2.    ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                                    2.  ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ                           

3.   ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ                                      3.  ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                                                                                          

4.   ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

                                                                                                                       

        Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ Κρινάκη Γεώργιο, ∆ηµοτικό Υπάλληλο. 
Ο πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής και ∆ήµαρχος Ζαγοράς-Μουρεσίου, εισηγούµενος 

το 3
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, 

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 
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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 2015 και 

υποβολή αυτής στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για λήψη απόφασης. 

Το Λογιστήριο του ∆ήµου µε έγγραφο υποβάλλει  συνηµµένα σχέδιο αναµόρφωσης 

προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2015, 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:  

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ  5η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Παρακαλούµε να προβείτε στην αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2015. 

ΚAE (1)Τελευταίος 

∆ιαµορφωµένος 

Προϋπολογισµός 

(2) Ποσό 

Αναµόρφωσης 

(3)=(1)+(2) 

∆ιαµορφωµένος 

Προϋπολογισµός (µετά 

την αναµόρφωσης) 

 

 

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 

Κ.Α Εσόδων 

1215.02 

Επιχορήγηση για 

συµψηφισµό οφειλών 

δηµοτικών 

επιχειρήσεων µε το 

δηµόσιο Για τον Κ.Α 

Εξόδων 8114.01 

0 53.718,91 53.718,91 Αφορά έσοδο το οποίο ήρθε έτσι 

ώστε να γίνει συµψηφισµός 

οφειλών των επιχειρήσεων µε το 

δηµόσιο 

Κ.Α 00-6031.01 

Τακτικές αποδοχές 

ειδικών συνεργατών 

και έξοδα κίνησης 

20.000,00 -5.000,00 15.000,00 Μειώνουµε καθώς επαρκεί η 
πίστωση 
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Κ.Α  00-6053.01 

Εργοδοτικές 

εισφορές υπαλλήλων 

ειδικών θέσεων 

5.600,00 -1.900,00 3.700,00 Μειώνουµε καθώς επαρκεί η 
πίστωση 

 

Κ.Α 00-6111.01 

Αµοιβές νοµικών και 

συµβολαιογράφων 

20.000,00 5.000,00 25.000,00 Ενισχύουµε τον κωδικό για 
αµοιβές δικηγόρων καθώς δεν 
επαρκεί το υπόλοιπο λόγω του 
όγκου των δικαστικών 
υποθέσεων 

Κ.Α 00-6162.03 

Παροχή υπηρεσίας 

αποµαγνητοφώνησης 

πρακτικών 

συνεδριάσεων 

15.000,00 -3.500,00 11.500,00 Μειώνουµε καθώς επαρκεί η 

πίστωση διότι η σύµβαση που 

έγινε τελικά ήταν 11.500,00 

Κ.Α 00-6331.01 

Λοιποί φόροι και τέλη 

5.000,00 -5.000,00 0 Μηδενίζουµε καθώς ο κωδικός 

δεν χρησιµοποιείται 

Κ.Α 00-6493.01 

∆απάνες οργάνωσης 

παθητικής 

αεράµυνας 

2.500,00 -2.000,00 500,00 Μειώνουµε καθώς επαρκεί η 

πίστωση 

Κ.Α 00-6495.01 

Λοιπές δαπάνες 

γενικής φύσεως 

1.000,00 1.000,00 2.000,00 Ενισχύουµε τον κωδικό καθώς 

δεν επαρκεί η πίστωση για 

διάφορες δαπάνες 

Κ.Α 00-6734.01 

Επιχορηγήσεις σε 

αθλητικούς 

συλλόγους και 

σωµατεία 

1.000,00 -1.000,00 0 Μηδενίζουµε καθώς δεν 

προβλέπεται να γίνει κάποια 

επιχορήγηση 

Κ.Α 00-6735.01 

Επιχορηγήσεις σε 

πολιτιστικούς 

συλλόγους και 

σωµατεία 

4.000,00 -4.000,00 0 Μηδενίζουµε καθώς δεν 

προβλέπεται να γίνει κάποια 

επιχορήγηση 

Κ.Α 00-6821.01 

Φορολογικά 

πρόστιµα και 

προσαυξήσεις 

χρήσης 

20.000,00 5.000,00 25.000,00 Ενισχύουµε  τον κωδικό για 

δόσεις φόρου εισοδήµατος στην 

εφορία 

Κ.Α 00-6822.01 

Προσαυξήσεις 

ασφαλιστικών 

ταµείων χρήσης 

1.000,00 500,00 1.500,00 Ενισχύουµε  τον κωδικό για 

διαφορές που προκύπτουν µε το 

ΙΚΑ 
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Κ.Α 10-6012.01 

Αµοιβές υπαλλήλων 

για την τήρηση 

πρακτικών 

συνεδριάσεων ∆Σ 

2.000,00 600,00 2.600,00 Ενισχύουµε  τον κωδικό καθώς 

δεν επαρκεί η πίστωση 

Κ.Α 10-6012.02 

Αµοιβές ληξιάρχου 

4.000,00 -2.000,00 2.000,00 Μειώνουµε καθώς επαρκεί η 

πίστωση 

Κ.Α 10-6041.01 

Τακτικές αποδοχές 

(περιλαµβάνονται 

βασικός µισθός, 

δώρα εορτών, γενικά 

και ειδικά τακτικά 

επιδόµατα) 

8.000,00 620,00 8.620,00 Ενισχύουµε  τον κωδικό καθώς 

δεν επαρκεί η πίστωση 

Κ.Α 10-6054.01 

Εργοδοτικές 

εισφορές έκτακτου 

προσωπικού 

3.000,00 -620,00 2.380,00 Μειώνουµε καθώς επαρκεί η 

πίστωση 

Κ.Α 10-6221.01 

Ταχυδροµικά τέλη 

2.000,00 -2.000,00 0 Μηδενίζουµε καθώς χρειάζεται 

ενίσχυση ο κωδικός των 

ταχυδροµικών τελών στην 

υπηρεσία της ύδρευσης 

Κ.Α 10-6262.01 

Συντήρηση και 

επισκευή ασανσέρ 

 

1.000,00 -200,00 800,00 Μειώνουµε καθώς επαρκεί η 

πίστωση σύµφωνα µε την 

ανάθεση που ήδη έχει γίνει 

Κ.Α 10-6265.02 

Συντήρηση και 

επισκευή 

φωτοτυπικού 

 

2.000,00 -1.000,00 1.000,00 Μειώνουµε καθώς επαρκεί η 

πίστωση 

Κ.Α 10-6462.01 

∆ηµοσίευση 

προκηρύξεων 

 

3.500,00 500,00 4.000,00 Ενισχύουµε τον κωδικό για 

δηµοσιεύσεις διακηρύξεων σε 

εφηµερίδες καθώς δεν επαρκεί 

το υπόλοιπο 

Κ.Α 10-6463.01 

Έξοδα λοιπών 

δηµοσιεύσεων 

 

2.500,00 500,00 3.000,00 Ενισχύουµε τον κωδικό για 

δηµοσιεύσεις σε εφηµερίδες 

καθώς δεν επαρκεί το υπόλοιπο 

ΑΔΑ: ΩΧ6ΔΩΡΚ-ΘΝΨ



Κ.Α 15-6471.01 

Έξοδα πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων 

3.000,00 -3.000,00 0 Μηδενίζουµε καθώς δεν 

προβλέπεται να χρησιµοποιηθεί 

Κ.Α 15-6473.01 

Έξοδα οργάνωσης 

κοινωνικών 

δραστηριοτήτων 

 

1.000,00 -1.000,00  0 Μηδενίζουµε καθώς δεν 

προβλέπεται να χρησιµοποιηθεί 

Κ.Α 20-6011.01 

Τακτικές αποδοχές 

(περιλαµβάνονται 

βασικός µισθός, 

δώρα εορτών, γενικά 

και ειδικά επιδόµατα) 

 

63.000,00 -1.000,00 62.000,00 Μειώνουµε καθώς επαρκεί η 
πίστωση 

Κ.Α 20-6021.01 

Τακτικές αποδοχές 

(περιλαµβάνονται 

βασικός µισθός, 

δώρα εορτών, γενικά 

και ειδικά επιδόµατα) 

 

26.500,00 -1.000,00 25.500,00 Μειώνουµε καθώς επαρκεί η 
πίστωση 

Κ.Α 20-6041.01 

Τακτικές αποδοχές 

(περιλαµβάνονται 

βασικός µισθός, 

δώρα εορτών, γενικά 

και ειδικά επιδόµατα) 

 

80.000,00 20.000,00 100.000,00 Ενισχύουµε  τον κωδικό καθώς 
δεν επαρκεί η πίστωση 

Κ.Α 20-6051.01 

Εργοδοτικές 

εισφορές 

προσωπικού µε 

σύµβαση δηµοσίου 

δικαίου 

11.500,00 -500,00 11.000,00 Μειώνουµε καθώς επαρκεί η 

πίστωση 

Κ.Α 20-6052.01 

Εργοδοτικές 

εισφορές 

προσωπικού µε 

σύµβαση αορίστου 

χρόνου 

8.000,00 -500,00 7.500,00 Μειώνουµε καθώς επαρκεί η 
πίστωση 

Κ.Α 20-6054.01 25.000,00 2.500,00 27.500,00 Ενισχύουµε  τον κωδικό καθώς 
δεν επαρκεί η πίστωση 
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Εργοδοτικές 

εισφορές έκτακτου 

προσωπικού 

Κ.Α 20-6412.01 

Έξοδα µεταφοράς 

αγαθών 

φορτοεκφορτωτικά 

 

2.000,00 -1.000,00 1.000,00 Μειώνουµε καθώς επαρκεί η 

πίστωση 

Κ.Α 25-6011.01 

Τακτικές αποδοχές 

(περιλαµβάνονται 

βασικός µισθός, 

δώρα εορτών, γενικά 

και ειδικά επιδόµατα) 

 

33.000,00 -1.000,00 32.000,00 Μειώνουµε καθώς επαρκεί η 
πίστωση 

Κ.Α 25-6041.01 

Τακτικές αποδοχές 

(περιλαµβάνονται 

βασικός µισθός, 

δώρα εορτών, γενικά 

και ειδικά επιδόµατα) 

 

23.000,00 12.600,00 35.600,00 Ενισχύουµε  τον κωδικό καθώς 
δεν επαρκεί η πίστωση 

Κ.Α 25-6051.01 

Εργοδοτικές 

εισφορές 

προσωπικού µε 

σύµβαση δηµοσίου 

δικαίου 

7.000,00 -500,00 6.500,00 Μειώνουµε καθώς επαρκεί η 

πίστωση 

Κ.Α 25-6054.01 

Εργοδοτικές 

εισφορές έκτακτου 

προσωπικού 

6.500,00 1.500,00 8.000,00 Ενισχύουµε  τον κωδικό καθώς 
δεν επαρκεί η πίστωση 

Κ.Α 25-6221.01 

Ταχυδροµικά τέλη 

7.000,00 3.000,00 10.000,00 Ενισχύουµε  τον κωδικό καθώς 

δεν επαρκεί η πίστωση 

Κ.Α 25-6633.01 

Προµήθεια χηµικού 

υλικού 

4.000,00 -1.000,00 3.000,00 Μειώνουµε καθώς επαρκεί η 

πίστωση 

Κ.Α 30-6051.01 

Εργοδοτικές 

εισφορές 

προσωπικού µε 

σύµβαση δηµοσίου 

9.500,00 -500,00 9.000,00 Μειώνουµε καθώς επαρκεί η 

πίστωση 
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δικαίου 

Κ.Α 70-6021.01 

Τακτικές αποδοχές 

(περιλαµβάνονται 

βασικός µισθός, 

δώρα εορτών, γενικά 

και ειδικά επιδόµατα) 

 

46.000,00 -5.500,00 40.500,00 Μειώνουµε καθώς επαρκεί η 
πίστωση 

Κ.Α 70-6041.01 

Τακτικές αποδοχές 

(περιλαµβάνονται 

βασικός µισθός, 

δώρα εορτών, γενικά 

και ειδικά επιδόµατα) 

 

7.000,00 -4.000,00 3.000,00 Μειώνουµε καθώς επαρκεί η 
πίστωση 

Κ.Α 70-6052.01 

Εργοδοτικές 

εισφορές 

προσωπικού µε 

σύµβαση αορίστου 

χρόνου 

12.000,00 -2.000,00 10.000,00 Μειώνουµε καθώς επαρκεί η 
πίστωση 

Κ.Α 70-6054.01 

Εργοδοτικές 

εισφορές έκτακτου 

προσωπικού 

 

2.000,00 -1.700,00 300,00 Μειώνουµε καθώς επαρκεί η 

πίστωση 

Κ.Α 8114.01 

Συµψηφισµός 

οφειλών δηµοτικών 

επιχειρήσεων µε 

φορείς του δηµοσίου 

 

0 53.718,91 53.718,91 Ενισχύουµε µε το ποσό που 

ήρθε ως έσοδο έτσι ώστε να 

γίνει συµψηφισµός οφειλών των 

επιχειρήσεων µε το δηµόσιο 

                                             

Το αποθεματικό ανέρχονταν στο ποσό 1.266,23 € και μετά την αναμόρφωση 

διαμορφώνεται σε 366,23 € 

         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 
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3.Το άρθρο 266 παρ 9 του Ν.3852/2010 

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εγκρίνει το σχέδιο για την αναµόρφωση του  Προϋπ/σµού εσόδων εξόδων 2015 του 

∆ήµου Ζαγοράς- Μουρεσίου ως κατωτέρω: 

ΚAE (1)Τελευταίος 

∆ιαµορφωµένος 

Προϋπολογισµός 

(2) Ποσό 

Αναµόρφωσης 

(3)=(1)+(2) 

∆ιαµορφωµένος 

Προϋπολογισµός (µετά 

την αναµόρφωσης) 

 

 

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 

Κ.Α Εσόδων 

1215.02 

Επιχορήγηση για 

συµψηφισµό οφειλών 

δηµοτικών 

επιχειρήσεων µε το 

δηµόσιο Για τον Κ.Α 

Εξόδων 8114.01 

0 53.718,91 53.718,91 Αφορά έσοδο το οποίο ήρθε έτσι 

ώστε να γίνει συµψηφισµός 

οφειλών των επιχειρήσεων µε το 

δηµόσιο 

Κ.Α 00-6031.01 

Τακτικές αποδοχές 

ειδικών συνεργατών 

και έξοδα κίνησης 

20.000,00 -5.000,00 15.000,00 Μειώνουµε καθώς επαρκεί η 
πίστωση 

 

Κ.Α  00-6053.01 

Εργοδοτικές 

εισφορές υπαλλήλων 

ειδικών θέσεων 

5.600,00 -1.900,00 3.700,00 Μειώνουµε καθώς επαρκεί η 
πίστωση 

 

Κ.Α 00-6111.01 

Αµοιβές νοµικών και 

συµβολαιογράφων 

20.000,00 5.000,00 25.000,00 Ενισχύουµε τον κωδικό για 
αµοιβές δικηγόρων καθώς δεν 
επαρκεί το υπόλοιπο λόγω του 
όγκου των δικαστικών 
υποθέσεων 

Κ.Α 00-6162.03 

Παροχή υπηρεσίας 

αποµαγνητοφώνησης 

πρακτικών 

συνεδριάσεων 

15.000,00 -3.500,00 11.500,00 Μειώνουµε καθώς επαρκεί η 

πίστωση διότι η σύµβαση που 

έγινε τελικά ήταν 11.500,00 

Κ.Α 00-6331.01 

Λοιποί φόροι και τέλη 

5.000,00 -5.000,00 0 Μηδενίζουµε καθώς ο κωδικός 

δεν χρησιµοποιείται 

Κ.Α 00-6493.01 

∆απάνες οργάνωσης 

παθητικής 

αεράµυνας 

2.500,00 -2.000,00 500,00 Μειώνουµε καθώς επαρκεί η 

πίστωση 
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Κ.Α 00-6495.01 

Λοιπές δαπάνες 

γενικής φύσεως 

1.000,00 1.000,00 2.000,00 Ενισχύουµε τον κωδικό καθώς 

δεν επαρκεί η πίστωση για 

διάφορες δαπάνες 

Κ.Α 00-6734.01 

Επιχορηγήσεις σε 

αθλητικούς 

συλλόγους και 

σωµατεία 

1.000,00 -1.000,00 0 Μηδενίζουµε καθώς δεν 

προβλέπεται να γίνει κάποια 

επιχορήγηση 

Κ.Α 00-6735.01 

Επιχορηγήσεις σε 

πολιτιστικούς 

συλλόγους και 

σωµατεία 

4.000,00 -4.000,00 0 Μηδενίζουµε καθώς δεν 

προβλέπεται να γίνει κάποια 

επιχορήγηση 

Κ.Α 00-6821.01 

Φορολογικά 

πρόστιµα και 

προσαυξήσεις 

χρήσης 

20.000,00 5.000,00 25.000,00 Ενισχύουµε  τον κωδικό για 

δόσεις φόρου εισοδήµατος στην 

εφορία 

Κ.Α 00-6822.01 

Προσαυξήσεις 

ασφαλιστικών 

ταµείων χρήσης 

1.000,00 500,00 1.500,00 Ενισχύουµε  τον κωδικό για 

διαφορές που προκύπτουν µε το 

ΙΚΑ 

Κ.Α 10-6012.01 

Αµοιβές υπαλλήλων 

για την τήρηση 

πρακτικών 

συνεδριάσεων ∆Σ 

2.000,00 600,00 2.600,00 Ενισχύουµε  τον κωδικό καθώς 

δεν επαρκεί η πίστωση 

Κ.Α 10-6012.02 

Αµοιβές ληξιάρχου 

4.000,00 -2.000,00 2.000,00 Μειώνουµε καθώς επαρκεί η 

πίστωση 

Κ.Α 10-6041.01 

Τακτικές αποδοχές 

(περιλαµβάνονται 

βασικός µισθός, 

δώρα εορτών, γενικά 

και ειδικά τακτικά 

επιδόµατα) 

8.000,00 620,00 8.620,00 Ενισχύουµε  τον κωδικό καθώς 

δεν επαρκεί η πίστωση 

Κ.Α 10-6054.01 

Εργοδοτικές 

εισφορές έκτακτου 

προσωπικού 

3.000,00 -620,00 2.380,00 Μειώνουµε καθώς επαρκεί η 

πίστωση 

Κ.Α 10-6221.01 2.000,00 -2.000,00 0 Μηδενίζουµε καθώς χρειάζεται 

ενίσχυση ο κωδικός των 

ταχυδροµικών τελών στην 
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Ταχυδροµικά τέλη υπηρεσία της ύδρευσης 

Κ.Α 10-6262.01 

Συντήρηση και 

επισκευή ασανσέρ 

 

1.000,00 -200,00 800,00 Μειώνουµε καθώς επαρκεί η 

πίστωση σύµφωνα µε την 

ανάθεση που ήδη έχει γίνει 

Κ.Α 10-6265.02 

Συντήρηση και 

επισκευή 

φωτοτυπικού 

 

2.000,00 -1.000,00 1.000,00 Μειώνουµε καθώς επαρκεί η 

πίστωση 

Κ.Α 10-6462.01 

∆ηµοσίευση 

προκηρύξεων 

 

3.500,00 500,00 4.000,00 Ενισχύουµε τον κωδικό για 

δηµοσιεύσεις διακηρύξεων σε 

εφηµερίδες καθώς δεν επαρκεί 

το υπόλοιπο 

Κ.Α 10-6463.01 

Έξοδα λοιπών 

δηµοσιεύσεων 

 

2.500,00 500,00 3.000,00 Ενισχύουµε τον κωδικό για 

δηµοσιεύσεις σε εφηµερίδες 

καθώς δεν επαρκεί το υπόλοιπο 

Κ.Α 15-6471.01 

Έξοδα πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων 

3.000,00 -3.000,00 0 Μηδενίζουµε καθώς δεν 

προβλέπεται να χρησιµοποιηθεί 

Κ.Α 15-6473.01 

Έξοδα οργάνωσης 

κοινωνικών 

δραστηριοτήτων 

 

1.000,00 -1.000,00  0 Μηδενίζουµε καθώς δεν 

προβλέπεται να χρησιµοποιηθεί 

Κ.Α 20-6011.01 

Τακτικές αποδοχές 

(περιλαµβάνονται 

βασικός µισθός, 

δώρα εορτών, γενικά 

και ειδικά επιδόµατα) 

 

63.000,00 -1.000,00 62.000,00 Μειώνουµε καθώς επαρκεί η 
πίστωση 

Κ.Α 20-6021.01 

Τακτικές αποδοχές 

(περιλαµβάνονται 

βασικός µισθός, 

δώρα εορτών, γενικά 

26.500,00 -1.000,00 25.500,00 Μειώνουµε καθώς επαρκεί η 
πίστωση 
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και ειδικά επιδόµατα) 

 

Κ.Α 20-6041.01 

Τακτικές αποδοχές 

(περιλαµβάνονται 

βασικός µισθός, 

δώρα εορτών, γενικά 

και ειδικά επιδόµατα) 

 

80.000,00 20.000,00 100.000,00 Ενισχύουµε  τον κωδικό καθώς 
δεν επαρκεί η πίστωση 

Κ.Α 20-6051.01 

Εργοδοτικές 

εισφορές 

προσωπικού µε 

σύµβαση δηµοσίου 

δικαίου 

11.500,00 -500,00 11.000,00 Μειώνουµε καθώς επαρκεί η 

πίστωση 

Κ.Α 20-6052.01 

Εργοδοτικές 

εισφορές 

προσωπικού µε 

σύµβαση αορίστου 

χρόνου 

8.000,00 -500,00 7.500,00 Μειώνουµε καθώς επαρκεί η 
πίστωση 

Κ.Α 20-6054.01 

Εργοδοτικές 

εισφορές έκτακτου 

προσωπικού 

25.000,00 2.500,00 27.500,00 Ενισχύουµε  τον κωδικό καθώς 
δεν επαρκεί η πίστωση 

Κ.Α 20-6412.01 

Έξοδα µεταφοράς 

αγαθών 

φορτοεκφορτωτικά 

 

2.000,00 -1.000,00 1.000,00 Μειώνουµε καθώς επαρκεί η 

πίστωση 

Κ.Α 25-6011.01 

Τακτικές αποδοχές 

(περιλαµβάνονται 

βασικός µισθός, 

δώρα εορτών, γενικά 

και ειδικά επιδόµατα) 

 

33.000,00 -1.000,00 32.000,00 Μειώνουµε καθώς επαρκεί η 
πίστωση 

Κ.Α 25-6041.01 

Τακτικές αποδοχές 

(περιλαµβάνονται 

βασικός µισθός, 

δώρα εορτών, γενικά 

23.000,00 12.600,00 35.600,00 Ενισχύουµε  τον κωδικό καθώς 
δεν επαρκεί η πίστωση 
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και ειδικά επιδόµατα) 

 

Κ.Α 25-6051.01 

Εργοδοτικές 

εισφορές 

προσωπικού µε 

σύµβαση δηµοσίου 

δικαίου 

7.000,00 -500,00 6.500,00 Μειώνουµε καθώς επαρκεί η 

πίστωση 

Κ.Α 25-6054.01 

Εργοδοτικές 

εισφορές έκτακτου 

προσωπικού 

6.500,00 1.500,00 8.000,00 Ενισχύουµε  τον κωδικό καθώς 
δεν επαρκεί η πίστωση 

Κ.Α 25-6221.01 

Ταχυδροµικά τέλη 

7.000,00 3.000,00 10.000,00 Ενισχύουµε  τον κωδικό καθώς 

δεν επαρκεί η πίστωση 

Κ.Α 25-6633.01 

Προµήθεια χηµικού 

υλικού 

4.000,00 -1.000,00 3.000,00 Μειώνουµε καθώς επαρκεί η 

πίστωση 

Κ.Α 30-6051.01 

Εργοδοτικές 

εισφορές 

προσωπικού µε 

σύµβαση δηµοσίου 

δικαίου 

9.500,00 -500,00 9.000,00 Μειώνουµε καθώς επαρκεί η 

πίστωση 

Κ.Α 70-6021.01 

Τακτικές αποδοχές 

(περιλαµβάνονται 

βασικός µισθός, 

δώρα εορτών, γενικά 

και ειδικά επιδόµατα) 

 

46.000,00 -5.500,00 40.500,00 Μειώνουµε καθώς επαρκεί η 
πίστωση 

Κ.Α 70-6041.01 

Τακτικές αποδοχές 

(περιλαµβάνονται 

βασικός µισθός, 

δώρα εορτών, γενικά 

και ειδικά επιδόµατα) 

 

7.000,00 -4.000,00 3.000,00 Μειώνουµε καθώς επαρκεί η 
πίστωση 

Κ.Α 70-6052.01 

Εργοδοτικές 

εισφορές 

προσωπικού µε 

σύµβαση αορίστου 

12.000,00 -2.000,00 10.000,00 Μειώνουµε καθώς επαρκεί η 
πίστωση 
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χρόνου 

Κ.Α 70-6054.01 

Εργοδοτικές 

εισφορές έκτακτου 

προσωπικού 

 

2.000,00 -1.700,00 300,00 Μειώνουµε καθώς επαρκεί η 

πίστωση 

Κ.Α 8114.01 

Συµψηφισµός 

οφειλών δηµοτικών 

επιχειρήσεων µε 

φορείς του δηµοσίου 

 

0 53.718,91 53.718,91 Ενισχύουµε µε το ποσό που 

ήρθε ως έσοδο έτσι ώστε να 

γίνει συµψηφισµός οφειλών των 

επιχειρήσεων µε το δηµόσιο 

                                             

Το αποθεματικό ανέρχονταν στο ποσό 1.266,23 € και μετά την αναμόρφωση 

διαμορφώνεται σε 366,23 € 

Β. Υποβάλει το παρών σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού στο Δημοτικό Συμβούλιο 

προς  ψήφιση. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 102/2015 

.Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο πρόεδρος                                                                          Τα µέλη 

(υπογραφή)                                                                        (υπογραφές) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

& 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

 

ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
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