
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ                                        Ζαγορά  10-11-2015 
                                                                                   

Αριθ.Αποφ.  122/2015 

Αριθ. πρωτ.  10643 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 12
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, 10
η 

 Νοεµβρίου 2015 ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.µ.  στο 

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

συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή Ζαγοράς - Μουρεσίου,  ύστερα από την 10348/06-

11-2015  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  πέντε (5)  µέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

2.    ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                                    2.  ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ                           

3.   ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ                                                                                                                                                                                                                                                     

4.   ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

5.   ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

                                                                                                                       

                                                                                                                         

       Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ Κρινάκη Γεώργιο, ∆ηµοτικό Υπάλληλο. 
Ο πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής και ∆ήµαρχος Ζαγοράς-Μουρεσίου, εισηγούµενος το 4

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 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:  

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

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

Παρακαλούµε να προβείτε στην αναµόρφωση του προϋπολογισµού καθώς και την 

τροποποίηση του τεχνικού προγράµµατος οικ. Έτους 2015. 

ΚAE (1)Τελευταίος 

∆ιαµορφωµένος 

Προϋπολογισµός 

(2) Ποσό 

Αναµόρφωσης 

(3)=(1)+(2) 

∆ιαµορφωµένος 

Προϋπολογισµός (µετά 

την αναµόρφωσης) 

 

 

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 
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Κ.Α 1211.06 

Επιχορήγηση για την 

συµµετοχή των 

υπαλλήλων στις 

εκλογές για τον Κ.Α 

9111.01 

2.470,00 4.540,00 7.010,00 Ενισχύουµε τον κωδικό εσόδων µε 

το ποσό για την επιχορήγηση για την 

εκλογική αποζηµίωση των 

υπαλλήλων που συµµετείχαν στο 

δηµοψήφισµα και στις εκλογές 

Κ.Α 1211.07 

Επιχορήγηση 

ασφαλιστικών 

εισφορών 

προγράµµατος 

κοινωφελούς 

εργασίας για τον Κ.Α 

00-6736.05 εξόδων 

0 13.146,39 13.146,39 ∆ηµιουργούµε κωδικό εσόδων για 

την επιχορήγηση του ΟΑΕ∆ για τις 

ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ του 

προγράµµατος κοινωφελούς 

εργασίας 

Κ.Α 4219.02 

Επιστροφή 

προστίµου λιµανιού 

Χορευτού 

0 46.218,83 46.218,83 ∆ηµιουργούµε τον κωδικό εσόδου µε 

το ποσό που επέστρεψε η ∆.Ο.Υ και 

συµψηφίστηκε µε οφειλές του δήµου 

προς το δηµόσιο (για τον Κ.Α 00-

6821.01:23.060,13 για δόσεις φόρου 

εισοδήµατος και για τον Κ.Α 

8114.02:23.158,70 για παλαιές 

οφειλές από πρόστιµα και τέλη) 

Κ.Α 00-6111.01 

Αµοιβές νοµικών και 

συµβολαιογράφων 

25.000,00 5.000,00 30.000,00 Ενισχύουµε τον κωδικό για την 

κάλυψη αµοιβών σε δικηγόρους 

καθώς δεν επαρκεί το υπόλοιπο 

Κ.Α 00-6121.01 

Αντιµισθία ∆ηµάρχου 

ή Προέδρου 

κοινότητας, 

αντιδηµάρχου και 

προέδρου δηµοτικού 

συµβουλίου 

 

75.000,00 -2.200,00 72.800,00 Μειώνουµε καθώς επαρκεί η 

πίστωση 

Κ.Α 00-6433.01 

Τιµητικές διακρίσεις, 

αναµνηστικά δώρα 

και έξοδα φιλοξενίας 

προσώπων και 

αντιπροσωπειών 

3.000,00 -2.000,00 1.000,00 Μειώνουµε καθώς επαρκεί η 

πίστωση ως τέλος του χρόνου 

Κ.Α 00-6434.01 

Λοιπές δαπάνες 

δηµοσίων  σχέσεων 

3.000,00 1.500,00 4.500,00 Ενισχύουµε καθώς δεν επαρκεί η 

πίστωση 

Κ.Α 00-6463.01 

Έξοδα λοιπών 

δηµοσιεύσεων 

3.000,00 1.000,00 4.000,00 Ενισχύουµε καθώς δεν επαρκεί η 

πίστωση 
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Κ.Α 00-6492.01 

∆ικαστικά έξοδα και 

έξοδα εκτέλεσης 

δικαστικών 

αποφάσεων ή 

συµβιβαστικών 

πράξεων 

 

11.000,00 55.000,00 66.000,00 Ενισχύουµε τον κωδικό για την 

κάλυψη δικαστικών εξόδων καθώς 

δεν επαρκεί το υπόλοιπο 

Κ.Α 00-6515.01 

Αµοιβές και 

προµήθειες 

τραπεζών 

 

1.000,00 500,00 1.500,00 Ενισχύουµε καθώς δεν επαρκεί η 

πίστωση 

Κ.Α 00-6516.01 

Χρεολύσια δανείων 

εσωτερικού 

100.000,00 5.515,60 105.515,60 Ενισχύουµε καθώς δεν επαρκεί η 

πίστωση ως τέλος του χρόνου 

Κ.Α 00-6711.01 

Απόδοση σε 

σχολικές επιτροπές 

 

125.280,00 9.700,00 134.980,00 Μεταφέρουµε το ποσό από τον 

κωδικό 70-7331.10 που αφορούσε 

την συντήρηση και επισκευή των 

σχολειών καθώς αυτό θα αποδοθεί 

στις σχολικές επιτροπές 

Κ.Α 00-6731.01 

Προαιρετικές 

εισφορές ΝΠ∆∆ 

1.000,00 -1.000,00 0 Μηδενίζουµε τον κωδικό 

Κ.Α 00-6736.05 

Απόδοση κρατήσεων 

ΙΚΑ προγράµµατος 

ανέργων ΟΑΕ∆ 

κοινωφελούς 

χαρακτήρα 

0 22.146,39 22.146,39 ∆ηµιουργούµε κωδικό εξόδων για τις 

κρατήσεις ΙΚΑ του προγράµµατος 

κοινωφελούς εργασίας (από τον Κ.Α 

εσόδων 1211.07: 13.146,39 και από 

το αποθεµατικό 9000,00) 

Κ.Α 00-6736.06 

Σύναψη 

προγραµµατικής 

σύµβασης µε 

Πανεπιστήµιο 

Θεσσαλίας 

0 1.353,00 1.353,00 ∆ηµιουργούµε κωδικό εξόδου για 

την σύναψη της προγραµµατικής 

σύµβασης µε το Πανεπιστήµιο 

Θεσσαλίας 

Κ.Α 00-6737.01 

Λοιπές προαιρετικές 

πληρωµές για 

µεταβιβάσεις 

εισοδηµάτων σε 

τρίτους 

1.000,00 -1.000,00 0 Μηδενίζουµε τον κωδικό 
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Κ.Α 00-6821.01 

Φορολογικά 

πρόστιµα και 

προσαυξήσεις 

χρήσης 

25.000,00 36.998,53 61.998,53 Ενισχύουµε τον κωδικό για 

πληρωµή δόσεων εφορίας (από τον 

Κ.Α εσόδων 4219.01: 23.060,13 και 

13.938,40 από το αποθεµατικό) 

Κ.Α 10-6011.01 

Αποδοχές µονίµων 

υπαλλήλων 

 

172.000,00 8.700,00 180.700,00 Ενισχύουµε καθώς δεν επαρκεί η 

πίστωση ως τέλος του χρόνου 

Κ.Α 10-6011.02 

Εκλογική 

αποζηµίωση µονίµων 

υπαλλήλων 

780,00 1.370,00 2.150,00 Ενισχύουµε τον κωδικό για την 
εκλογική αποζηµίωση των µονίµων 
υπαλλήλων 

 

Κ.Α 10-6021.01 

Τακτικές αποδοχές 

υπαλλήλων αορίστου 

χρόνου 

 

136.000,00 16.800,00 152.800,00 Ενισχύουµε καθώς δεν επαρκεί η 
πίστωση ως τέλος του χρόνου 

Κ.Α 10-6021.02 

Εκλογική 

αποζηµίωση  

υπαλλήλων αορίστου 

χρόνου 

910,00 1.800,00 2.710,00 Ενισχύουµε τον κωδικό για την 
εκλογική αποζηµίωση των 
υπαλλήλων αορίστου χρόνου 

 

Κ.Α 10-6051.01 

Εργοδοτικές 

εισφορές 

προσωπικού µε 

σύµβαση δηµοσίου 

δικαίου 

37.000,00 2.300,00 39.300,00 Ενισχύουµε καθώς δεν επαρκεί η 
πίστωση ως τέλος του χρόνου 

Κ.Α 10-6052.01 

Εργοδοτικές 

εισφορές υπαλλήλων 

µε σύµβαση 

αορίστου χρόνου 

34.000,00 5.100,00 39.100,00 Ενισχύουµε καθώς δεν επαρκεί η 
πίστωση ως τέλος του χρόνου 

Κ.Α 10-6261.01 

Συντήρηση ακινήτων 

κτιρίων του ∆ήµου 

0 4.000,00 4.000,00 ∆ηµιουργούµε κωδικό για την 
συντήρηση των δηµοτικών κτιρίων 

Κ.Α 10-6263.01 

Συντήρηση και 

επισκευή 

2.000,00 1.000,00 3.000,00 Ενισχύουµε καθώς δεν επαρκεί η 
πίστωση 

ΑΔΑ: 7ΩΙ4ΩΡΚ-ΦΞ1



µεταφορικών µέσων 

Κ.Α 10-6265.01 

Συντήρηση και 

επισκευή Η/Υ 

2.000,00 1.500,00 3.500,00 Ενισχύουµε καθώς δεν επαρκεί η 
πίστωση 

Κ.Α 10-6411.01 

Έξοδα κίνησης 

ιδιόκτητων 

µεταφορικών µέσων 

(καύσιµα, λιπαντικά, 

διόδια κλπ) 

1.000,00 -1.000,00 0 Μηδενίζουµε καθώς δεν θα 
χρησιµοποιηθεί 

 

Κ.Α 10-6463.01 

Έξοδα λοιπών 

δηµοσιεύσεων 

3.000,00 1.000,00 4.000,00 Ενισχύουµε καθώς δεν επαρκεί η 
πίστωση 

Κ.Α 10-6671.01 

Ανταλλακτικά 

µεταφορικών µέσων 

3.000,00 1.000,00 4.000,00 Ενισχύουµε καθώς δεν επαρκεί η 

πίστωση 

Κ.Α 10-6682.01 

Λοιπά υλικά άµεσης 

ανάλωσης 

1.000,00 -1.000,00 0 Μηδενίζουµε καθώς δεν θα 
χρησιµοποιηθεί 

 

Κ.Α 10-7331.07 

Επισκευή και 

Συντήρηση 

∆ηµοτικών κτιρίων ∆. 

Ζαγοράς – 

Μουρεσίου 

3.000,00 -3.000,00 0 Μηδενίζουµε το έργο καθώς δε θα 

εκτελεστεί ως τέλος του χρόνου και 

µεταφέρουµε το ποσό για 

συντηρήσεις δηµοτικών κτιρίων 

Κ.Α 20-6021.02 

Εκλογική 

αποζηµίωση  

υπαλλήλων αορίστου 

χρόνου 

130,00 220,00 350,00 Ενισχύουµε τον κωδικό για την 
εκλογική αποζηµίωση των 
υπαλλήλων αορίστου χρόνου 

 

Κ.Α 20-6041.01 

Τακτικές αποδοχές 

(περιλαµβάνονται 

βασικός µισθός, 

δώρα εορτών, γενικά 

και ειδικά τακτικά 

επιδόµατα) 

100.000,00 8.000,00 108.000,00 Ενισχύουµε καθώς δεν επαρκεί η 

πίστωση 

Κ.Α 20-6054.01 

Εργοδοτικές 

εισφορές έκτακτου 

προσωπικού 

27.500,00 2.000,00 29.500,00 Ενισχύουµε καθώς δεν επαρκεί η 

πίστωση 
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Κ.Α 20-6061.01 

Παροχές ένδυσης 

(ένδυση 

εργατοτεχνικού 

προσωπικού και 

ένστολου 

προσωπικού) 

5.000,00 -2.500,00 2.500,00 Μειώνουµε καθώς επαρκεί η 

πίστωση µέχρι τέλος του χρόνου 

Κ.Α 20-6232.01 

Μισθώµατα κτιρίων-

τεχνικών έργων και 

ακινήτων 

 

18.000,00 1.000,00 19.000,00 Ενισχύουµε καθώς δεν επαρκεί η 

πίστωση 

Κ.Α 20-6234.01 

Μισθώµατα 

µεταφορικών µέσων 

1.000,00 -1.000,00 0 Μηδενίζουµε καθώς δεν θα 
χρησιµοποιηθεί 

 

Κ.Α 20-6236.01 

Λοιπά µισθώµατα 

(ΣΥ∆ΙΣΑ) 

30.000,00 5.436,00 35.436,00 Ενισχύουµε καθώς δεν επαρκεί η 

πίστωση 

Κ.Α 20-6263.01 

Συντήρηση και 

επισκευή 

µεταφορικών µέσων 

 

12.000,00 3.000,00 15.000,00 Ενισχύουµε καθώς δεν επαρκεί η 

πίστωση 

Κ.Α 20-6279.05 

Καθαρισµός 

καλντεριµιών – 

µονοπατιών δήµου 

Ζαγοράς - 

Μουρεσίου 

10.000,00 9.600,00 19.600,00 Ενισχύουµε καθώς δεν επαρκεί η 

πίστωση 

Κ.Α 20-6634.01 

Προµήθεια ειδών  

καθαριότητας και 

ευπρεπισµού 

5.000,00 1.000,00 6.000,00 Ενισχύουµε καθώς δεν επαρκεί η 

πίστωση 

Κ.Α 20-6661.01 

Υλικά συντήρησης 

και επισκευής κτιρίων 

3.000,00 3.000,00 6.000,00 Ενισχύουµε καθώς δεν επαρκεί η 

πίστωση 

Κ.Α 20-6663.01 

Αγορά ηλεκτρικών 

λαµπτήρων 

7.000,00 1.000,00 8.000,00 Ενισχύουµε καθώς δεν επαρκεί η 

πίστωση 

Κ.Α 20-6671.01 12.000,00 2.000,00 14.000,00 Ενισχύουµε καθώς δεν επαρκεί η 
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Ανταλλακτικά 

µεταφορικών µέσων 

πίστωση 

Κ.Α 20-7325.08 

Προµήθεια 

φωτιστικών σωµάτων 

τύπου LED 

0 24.600,00 24.600,00 ∆ηµιουργούµε κωδικό για την 

διενέργεια διαγωνισµού για την 

προµήθεια φωτιστικών σωµάτων 

τύπου led 

Κ.Α 25-6011.02 

Εκλογική 

αποζηµίωση µονίµων 

υπαλλήλων 

260,00 420,00 680,00 Ενισχύουµε τον κωδικό για την 
εκλογική αποζηµίωση των µονίµων 
υπαλλήλων 

 

Κ.Α 25-6021.02 

Εκλογική 

αποζηµίωση  

υπαλλήλων αορίστου 

χρόνου 

260,00 420,00 680,00 Ενισχύουµε τον  κωδικό για την 
εκλογική αποζηµίωση των 
υπαλλήλων αορίστου χρόνου 

 

Κ.Α 25-6041.01 

Τακτικές αποδοχές 

(περιλαµβάνονται 

βασικός µισθός, 

δώρα εορτών, γενικά 

και ειδικά επιδόµατα) 

 

35.600,00 2.906,66 38.506,66 Ενισχύουµε τον κωδικό για 
αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων 
(αποζηµίωση αδείας υδρονοµέων) 

 

Κ.Α 25-6061.01 

Παροχές ένδυσης 

(ένδυση 

εργατοτεχνικού 

προσωπικού και 

ένστολου 

προσωπικού) 

1.000,00 -1.000,00 0 Μηδενίζουµε καθώς δεν θα 
χρησιµοποιηθεί 

 

Κ.Α 25-6279.03 

Εργαστηριακοί 

έλεγχοι θαλάσσιων 

υδάτων 

1.000,00 -1.000,00 0 Μηδενίζουµε καθώς δεν θα 
χρησιµοποιηθεί 

 

Κ.Α 25-6694.01 

Προµήθεια διάφορων 

ειδών ύδρευσης 

10.000,00 5.000,00 15.000,00 Ενισχύουµε καθώς δεν επαρκεί η 

πίστωση 

Κ.Α 25-6694.02 

Προµήθεια διάφορων 

ειδών άρδευσης 

8.000,00 7.000,00 15.000,00 Ενισχύουµε καθώς δεν επαρκεί η 

πίστωση 

Κ.Α 25-7131.01 

Ηλεκτρονικός 

έλεγχος στάθµης 

500,00 -500,00 0 Μηδενίζουµε καθώς δεν θα 
χρησιµοποιηθεί 

 

ΑΔΑ: 7ΩΙ4ΩΡΚ-ΦΞ1



δεξαµενών ύδρευσης 

∆.Ε.Ζαγοράς 

Κ.Α 25-7131.02 

Προµήθεια 

αντλητικών 

συγκροτηµάτων και 

λοιπών εξαρτηµάτων 

∆. Ζαγοράς - 

Μουρεσίου 

 

 

500,00 -500,00 0 Μηδενίζουµε καθώς δεν θα 
χρησιµοποιηθεί 

 

Κ.Α 25-7131.03 

Ηλεκτρονικός 

έλεγχος στάθµης 

δεξαµενών ύδρευσης 

∆.Ε.Μουρεσίου 

500,00 -500,00 0 Μηδενίζουµε καθώς δεν θα 
χρησιµοποιηθεί 

 

Κ.Α 30-6011.01 

Τακτικές αποδοχές 

(περιλαµβάνονται 

βασικός µισθός, 

δώρα εορτών, γενικά 

και ειδικά τακτικά 

επιδόµατα) 

36.500,00 855,00 37.355,00 Ενισχύουµε καθώς δεν επαρκεί η 

πίστωση ως τέλος του χρόνου 

Κ.Α 30-6011.02 

Εκλογική 

αποζηµίωση µονίµων 

υπαλλήλων 

130,00 220,00 350,00 Ενισχύουµε τον κωδικό για την 
εκλογική αποζηµίωση των µονίµων 
υπαλλήλων 

 

Κ.Α 30-6263.01 

Συντήρηση και 

επισκευή 

µεταφορικών µέσων 

8.000,00 1.000,00 9.000,00 Ενισχύουµε καθώς δεν επαρκεί η 

πίστωση 

Κ.Α 30-7135.03 

Προµήθεια 

αντιολισθητικών 

αλυσίδων 

0 1.000,00 1.000,00 ∆ηµιουργούµε κωδικό για προµήθεια 

αντιολισθητικών αλυσίδων εν όψει 

του χειµώνα 

Κ.Α 30-7311.01 

Κοινοτικό κατάστηµα 

Κισσού 

9.348,75 -9.348,75 0 Μηδενίζουµε καθώς δε θα εκτελεστεί 

µέχρι το τέλος του έτους το έργο 

Κ.Α 30-7311.02 

Κτίριο ιατρείου 

Κισσού 

101.930,11 -36.565,65 65.364,46 Μειώνουµε καθώς δε θα εκτελεστεί 

µέχρι το τέλος του έτους το έργο 
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Κ.Α 30-7311.78 

Κατασκευή τοίχου 

αντιστήριξης στη 

θέση «Λάκκα 

Κωλέττη» ∆.Ε 

Ζαγοράς 

0 7.000,00 7.000,00 ∆ηµιουργούµε κωδικό στο τεχνικό 

πρόγραµµα 

Κ.Α 30-7323.04 

Αποκατάσταση 

βατότητας δρόµου 

οικισµού ∆.∆. 

Πουρίου 

2.958,78 -2.958,78 0 Μηδενίζουµε καθώς δε θα εκτελεστεί 

µέχρι το τέλος του έτους το έργο 

Κ.Α 30-7323.06 

Εσωτερική οδοποιία 

Ζαγοράς 

 

3.400,00 -3.400,00 0 Μηδενίζουµε καθώς δε θα εκτελεστεί 

µέχρι το τέλος του έτους το έργο 

Κ.Α 30-7323.16 

Έργα οδοποιίας 

59.251,25 -59.251,25 0 Μηδενίζουµε καθώς δε θα εκτελεστεί 

µέχρι το τέλος του έτους το έργο 

Κ.Α 30-7323.24 

Ασφαλτόστρωση 

οδών 

39.538,53 -23.623,76 15.914,77 Μηδενίζουµε καθώς δε θα εκτελεστεί 

µέχρι το τέλος του έτους το έργο 

Κ.Α 30-7326.12 

Βελτίωση 

διαµόρφωση 

παρκινγκ Τ.Κ. 

Ξουριχτίου 

7.200,00 -7.200,00 0 Μηδενίζουµε καθώς δε θα εκτελεστεί 

µέχρι το τέλος του έτους το έργο 

Κ.Α 30-7333.23 

Αναπλάσεις - 

οικιστικές 

παρεµβάσεις 

65.885,30 -14.722,80 51.162,50 Μειώνουµε καθώς δε θα εκτελεστεί 

µέχρι το τέλος του έτους το έργο 

Κ.Α 30-7333.24 

Βελτίωση 

τσιµεντόστρωση 

παραλιακού δρόµου 

Παπά Νερό 

Τ.Κ.Μουρεσίου 

5.460,86 -5.460,86 0 Μηδενίζουµε καθώς δε θα εκτελεστεί 

µέχρι το τέλος του έτους το έργο 

Κ.Α 30-7411.53 

Προετοιµασία και 

υποβολή φακέλων 

για χρηµατοδότηση 

Βρεφονηπιακού 

Σταθµού & Βοήθεια 

στο σπίτι & υποβολή 

φακέλου ΥΠΕΧΩ∆Ε 

5.123,00 -5,123,00 0 Μηδενίζουµε καθώς δε θα εκτελεστεί 

µέχρι το τέλος του έτους η µελέτη 
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για την ένταξη του 

έργου δικτύωση του 

βιολογικού 

καθαρισµού στο 

ΕΠΠΕΡΑ 

Κ.Α 30-7411.66 

Στατική µελέτη 

κτιρίου "Σφέτσου" 

Τ.Κ.Τσαγκαράδας 

5.000,00 -5.000,00 0 Μηδενίζουµε καθώς δε θα εκτελεστεί 

µέχρι το τέλος του έτους η µελέτη 

Κ.Α 30-7411.67 

Αρχιτεκτονική µελέτη 

κτιρίου "Σφέτσου" 

Τ.Κ.Τσαγκαράδας 

5.000,00 -5.000,00 0 Μηδενίζουµε καθώς δε θα εκτελεστεί 

µέχρι το τέλος του έτους η µελέτη 

Κ.Α 30-7411.75 

Υδραυλική µελέτη 

∆.Ε. Ζαγοράς 

6.000,00 -6.000,00 0 Μηδενίζουµε καθώς δε θα εκτελεστεί 

µέχρι το τέλος του έτους η µελέτη 

Κ.Α 30-7411.76 

Υδραυλική µελέτη 

∆.Ε. Μουρεσίου 

6.000,00 -6.000,00 0 Μηδενίζουµε καθώς δε θα εκτελεστεί 

µέχρι το τέλος του έτους η µελέτη 

Κ.Α 30-7411.79 

Μελέτη 

αποκατάστασης 

Ελληνοµουσείου 

Ρήγα Φεραίου 

7.000,00 -7.000,00 0 Μηδενίζουµε καθώς δε θα εκτελεστεί 

µέχρι το τέλος του έτους η µελέτη 

Κ.Α 70-6264.01 

Συντήρηση και 

επισκευή λοιπών 

µηχανηµάτων 

2.000,00 1.000,00 3.000,00 Ενισχύουµε καθώς δεν επαρκεί η 

πίστωση 

Κ.Α 70-6662.01 

Υλικά συντήρησης 

και επισκευής λοιπών 

εγκαταστάσεων 

3.000,00 2.000,00 5.000,00 Ενισχύουµε καθώς δεν επαρκεί η 

πίστωση 

Κ.Α 70-6671.01 

Ανταλλακτικά 

µεταφορικών µέσων 

2.000,00 1.000,00 3.000,00 Ενισχύουµε καθώς δεν επαρκεί η 

πίστωση 

Κ.Α 70-7331.01 

Επισκευή και 

συντήρηση σχολικών 

κτιρίων(εργολαβία 

Καλφόπουλου) 

3.039,75 -3.039,75 0 Μηδενίζουµε καθώς δε θα εκτελεστεί 

µέχρι το τέλος του έτους το έργο 

Κ.Α 70-7331.09 6000,00 -6000,00 0 Μηδενίζουµε καθώς δε θα εκτελεστεί 
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ 

ΚΑΤ΄ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ ∆.∆ ΑΓ. 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΤΟΥ 

∆ΗΜΟΥ 

ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΣΕ 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ 

ΣΤΑΘΜΟ (ΦΑΣΗ Β΄) 

µέχρι το τέλος του έτους το έργο 

Κ.Α 70-7331.10 

Επισκευή και 

συντήρηση σχολικών 

µονάδων ∆ήµου 

Ζαγοράς-Μουρεσίου 

9.764,94 -9.700,00 64,94 Μειώνουµε και ενισχύουµε µε αυτό 

το ποσό τον κωδικό που αφορά 

απόδοση σε σχολικές  επιτροπές 

Κ.Α 8114.02 

Συµψηφισµός 

οφειλών από 

πρόστιµα και λοιπά 

τέλη 

0 23.158,70 23.158,70 ∆ηµιουργούµε τον κωδικό για τον 

συµψηφισµό οφειλών από πρόστιµα 

και τέλη που θα γίνει µε την ∆.Ο.Υ 

Κ.Α 8221.02 

Φόρος αλληλεγγύης 

 

10.000,00 5.000,00 15.000,00 Ενισχύουµε τον κωδικό για τις 

κρατήσεις 

Κ.Α 4121.02 

Φόρος αλληλεγγύης 

 

10.000,00 5.000,00 15.000,00 Ενισχύουµε τον κωδικό για τις 

κρατήσεις 

Κ.Α 8222.01 

Απόδοση φόρων και 

χαρτόσηµο 

∆ηµάρχων, 

Αντιδηµάρχων, 

µελών ∆ηµοτικών 

Συµβουλίων και 

λοιπών συλλογικών 

οργάνων 

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

κρατήσεις 

Κ.Α 4122.01 

Φόροι και χαρτόσηµο 

∆ηµάρχων, 

Αντιδηµάρχων, 

µελών ∆ηµοτικών 

Συµβουλίων και 

λοιπών συλλογικών 

οργάνων 

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

κρατήσεις 

Κ.Α 8231.02 185.000,00 40.000,00 225.000,00 Ενισχύουµε τον κωδικό για τις 

κρατήσεις 

ΑΔΑ: 7ΩΙ4ΩΡΚ-ΦΞ1



ΙΚΑ 

Κ.Α 4131.02 

ΙΚΑ 

185.000,00 40.000,00 225.000,00 Ενισχύουµε τον κωδικό για τις 

κρατήσεις 

Κ.Α 8231.05 

ΤΠ∆Υ 

10.000,00 5.000,00 15.000,00 Ενισχύουµε τον κωδικό για τις 

κρατήσεις 

Κ.Α 4131.05 

ΤΠ∆Υ 

10.000,00 5.000,00 15.000,00 Ενισχύουµε τον κωδικό για τις 

κρατήσεις 

Κ.Α 8231.06 

ΤΣΜΕ∆Ε 

4.500,00 1.500,00 6.000,00 Ενισχύουµε τον κωδικό για τις 

κρατήσεις 

Κ.Α 4131.06 

ΤΣΜΕ∆Ε 

4.500,00 1.500,00 6.000,00 Ενισχύουµε τον κωδικό για τις 

κρατήσεις 

     

                                             

Το αποθεματικό ανέρχονταν στο ποσό 366,23€ και μετά την αναμόρφωση διαμορφώνεται σε 

746,17€ 

         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. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εισηγείται 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 1211.06 

Επιχορήγηση για την 

συµµετοχή των 

υπαλλήλων στις 

εκλογές για τον Κ.Α 

9111.01 

2.470,00 4.540,00 7.010,00 Ενισχύουµε τον κωδικό εσόδων µε 

το ποσό για την επιχορήγηση για την 

εκλογική αποζηµίωση των 

υπαλλήλων που συµµετείχαν στο 

δηµοψήφισµα και στις εκλογές 
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Κ.Α 1211.07 

Επιχορήγηση 

ασφαλιστικών 

εισφορών 

προγράµµατος 

κοινωφελούς 

εργασίας για τον Κ.Α 

00-6736.05 εξόδων 

0 13.146,39 13.146,39 ∆ηµιουργούµε κωδικό εσόδων για 

την επιχορήγηση του ΟΑΕ∆ για τις 

ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ του 

προγράµµατος κοινωφελούς 

εργασίας 

Κ.Α 4219.02 

Επιστροφή 

προστίµου λιµανιού 

Χορευτού 

0 46.218,83 46.218,83 ∆ηµιουργούµε τον κωδικό εσόδου µε 

το ποσό που επέστρεψε η ∆.Ο.Υ και 

συµψηφίστηκε µε οφειλές του δήµου 

προς το δηµόσιο (για τον Κ.Α 00-

6821.01:23.060,13 για δόσεις φόρου 

εισοδήµατος και για τον Κ.Α 

8114.02:23.158,70 για παλαιές 

οφειλές από πρόστιµα και τέλη) 

Κ.Α 00-6111.01 

Αµοιβές νοµικών και 

συµβολαιογράφων 

25.000,00 5.000,00 30.000,00 Ενισχύουµε τον κωδικό για την 

κάλυψη αµοιβών σε δικηγόρους 

καθώς δεν επαρκεί το υπόλοιπο 

Κ.Α 00-6121.01 

Αντιµισθία ∆ηµάρχου 

ή Προέδρου 

κοινότητας, 

αντιδηµάρχου και 

προέδρου δηµοτικού 

συµβουλίου 

 

75.000,00 -2.200,00 72.800,00 Μειώνουµε καθώς επαρκεί η 

πίστωση 

Κ.Α 00-6433.01 

Τιµητικές διακρίσεις, 

αναµνηστικά δώρα 

και έξοδα φιλοξενίας 

προσώπων και 

αντιπροσωπειών 

3.000,00 -2.000,00 1.000,00 Μειώνουµε καθώς επαρκεί η 

πίστωση ως τέλος του χρόνου 

Κ.Α 00-6434.01 

Λοιπές δαπάνες 

δηµοσίων  σχέσεων 

3.000,00 1.500,00 4.500,00 Ενισχύουµε καθώς δεν επαρκεί η 

πίστωση 

Κ.Α 00-6463.01 

Έξοδα λοιπών 

δηµοσιεύσεων 

3.000,00 1.000,00 4.000,00 Ενισχύουµε καθώς δεν επαρκεί η 

πίστωση 

Κ.Α 00-6492.01 

∆ικαστικά έξοδα και 

έξοδα εκτέλεσης 

δικαστικών 

αποφάσεων ή 

συµβιβαστικών 

11.000,00 55.000,00 66.000,00 Ενισχύουµε τον κωδικό για την 

κάλυψη δικαστικών εξόδων καθώς 

δεν επαρκεί το υπόλοιπο 
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πράξεων 

 

Κ.Α 00-6515.01 

Αµοιβές και 

προµήθειες 

τραπεζών 

 

1.000,00 500,00 1.500,00 Ενισχύουµε καθώς δεν επαρκεί η 

πίστωση 

Κ.Α 00-6516.01 

Χρεολύσια δανείων 

εσωτερικού 

100.000,00 5.515,60 105.515,60 Ενισχύουµε καθώς δεν επαρκεί η 

πίστωση ως τέλος του χρόνου 

Κ.Α 00-6711.01 

Απόδοση σε 

σχολικές επιτροπές 

 

125.280,00 9.700,00 134.980,00 Μεταφέρουµε το ποσό από τον 

κωδικό 70-7331.10 που αφορούσε 

την συντήρηση και επισκευή των 

σχολειών καθώς αυτό θα αποδοθεί 

στις σχολικές επιτροπές 

Κ.Α 00-6731.01 

Προαιρετικές 

εισφορές ΝΠ∆∆ 

1.000,00 -1.000,00 0 Μηδενίζουµε τον κωδικό 

Κ.Α 00-6736.05 

Απόδοση κρατήσεων 

ΙΚΑ προγράµµατος 

ανέργων ΟΑΕ∆ 

κοινωφελούς 

χαρακτήρα 

0 22.146,39 22.146,39 ∆ηµιουργούµε κωδικό εξόδων για τις 

κρατήσεις ΙΚΑ του προγράµµατος 

κοινωφελούς εργασίας (από τον Κ.Α 

εσόδων 1211.07: 13.146,39 και από 

το αποθεµατικό 9000,00) 

Κ.Α 00-6736.06 

Σύναψη 

προγραµµατικής 

σύµβασης µε 

Πανεπιστήµιο 

Θεσσαλίας 

0 1.353,00 1.353,00 ∆ηµιουργούµε κωδικό εξόδου για 

την σύναψη της προγραµµατικής 

σύµβασης µε το Πανεπιστήµιο 

Θεσσαλίας 

Κ.Α 00-6737.01 

Λοιπές προαιρετικές 

πληρωµές για 

µεταβιβάσεις 

εισοδηµάτων σε 

τρίτους 

 

1.000,00 -1.000,00 0 Μηδενίζουµε τον κωδικό 

Κ.Α 00-6821.01 

Φορολογικά 

πρόστιµα και 

προσαυξήσεις 

25.000,00 36.998,53 61.998,53 Ενισχύουµε τον κωδικό για 

πληρωµή δόσεων εφορίας (από τον 

Κ.Α εσόδων 4219.01: 23.060,13 και 

13.938,40 από το αποθεµατικό) 
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χρήσης 

Κ.Α 10-6011.01 

Αποδοχές µονίµων 

υπαλλήλων 

 

172.000,00 8.700,00 180.700,00 Ενισχύουµε καθώς δεν επαρκεί η 

πίστωση ως τέλος του χρόνου 

Κ.Α 10-6011.02 

Εκλογική 

αποζηµίωση µονίµων 

υπαλλήλων 

780,00 1.370,00 2.150,00 Ενισχύουµε τον κωδικό για την 
εκλογική αποζηµίωση των µονίµων 
υπαλλήλων 

 

Κ.Α 10-6021.01 

Τακτικές αποδοχές 

υπαλλήλων αορίστου 

χρόνου 

 

136.000,00 16.800,00 152.800,00 Ενισχύουµε καθώς δεν επαρκεί η 
πίστωση ως τέλος του χρόνου 

Κ.Α 10-6021.02 

Εκλογική 

αποζηµίωση  

υπαλλήλων αορίστου 

χρόνου 

910,00 1.800,00 2.710,00 Ενισχύουµε τον κωδικό για την 
εκλογική αποζηµίωση των 
υπαλλήλων αορίστου χρόνου 

 

Κ.Α 10-6051.01 

Εργοδοτικές 

εισφορές 

προσωπικού µε 

σύµβαση δηµοσίου 

δικαίου 

37.000,00 2.300,00 39.300,00 Ενισχύουµε καθώς δεν επαρκεί η 
πίστωση ως τέλος του χρόνου 

Κ.Α 10-6052.01 

Εργοδοτικές 

εισφορές υπαλλήλων 

µε σύµβαση 

αορίστου χρόνου 

34.000,00 5.100,00 39.100,00 Ενισχύουµε καθώς δεν επαρκεί η 
πίστωση ως τέλος του χρόνου 

Κ.Α 10-6261.01 

Συντήρηση ακινήτων 

κτιρίων του ∆ήµου 

0 4.000,00 4.000,00 ∆ηµιουργούµε κωδικό για την 
συντήρηση των δηµοτικών κτιρίων 

Κ.Α 10-6263.01 

Συντήρηση και 

επισκευή 

µεταφορικών µέσων 

2.000,00 1.000,00 3.000,00 Ενισχύουµε καθώς δεν επαρκεί η 
πίστωση 

Κ.Α 10-6265.01 

Συντήρηση και 

επισκευή Η/Υ 

2.000,00 1.500,00 3.500,00 Ενισχύουµε καθώς δεν επαρκεί η 
πίστωση 
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Κ.Α 10-6411.01 

Έξοδα κίνησης 

ιδιόκτητων 

µεταφορικών µέσων 

(καύσιµα, λιπαντικά, 

διόδια κλπ) 

1.000,00 -1.000,00 0 Μηδενίζουµε καθώς δεν θα 
χρησιµοποιηθεί 

 

Κ.Α 10-6463.01 

Έξοδα λοιπών 

δηµοσιεύσεων 

3.000,00 1.000,00 4.000,00 Ενισχύουµε καθώς δεν επαρκεί η 
πίστωση 

Κ.Α 10-6671.01 

Ανταλλακτικά 

µεταφορικών µέσων 

3.000,00 1.000,00 4.000,00 Ενισχύουµε καθώς δεν επαρκεί η 

πίστωση 

Κ.Α 10-6682.01 

Λοιπά υλικά άµεσης 

ανάλωσης 

1.000,00 -1.000,00 0 Μηδενίζουµε καθώς δεν θα 
χρησιµοποιηθεί 

 

Κ.Α 10-7331.07 

Επισκευή και 

Συντήρηση 

∆ηµοτικών κτιρίων ∆. 

Ζαγοράς – 

Μουρεσίου 

3.000,00 -3.000,00 0 Μηδενίζουµε το έργο καθώς δε θα 

εκτελεστεί ως τέλος του χρόνου και 

µεταφέρουµε το ποσό για 

συντηρήσεις δηµοτικών κτιρίων 

Κ.Α 20-6021.02 

Εκλογική 

αποζηµίωση  

υπαλλήλων αορίστου 

χρόνου 

130,00 220,00 350,00 Ενισχύουµε τον κωδικό για την 
εκλογική αποζηµίωση των 
υπαλλήλων αορίστου χρόνου 

 

Κ.Α 20-6041.01 

Τακτικές αποδοχές 

(περιλαµβάνονται 

βασικός µισθός, 

δώρα εορτών, γενικά 

και ειδικά τακτικά 

επιδόµατα) 

100.000,00 8.000,00 108.000,00 Ενισχύουµε καθώς δεν επαρκεί η 

πίστωση 

Κ.Α 20-6054.01 

Εργοδοτικές 

εισφορές έκτακτου 

προσωπικού 

27.500,00 2.000,00 29.500,00 Ενισχύουµε καθώς δεν επαρκεί η 

πίστωση 

Κ.Α 20-6061.01 

Παροχές ένδυσης 

(ένδυση 

εργατοτεχνικού 

προσωπικού και 

ένστολου 

5.000,00 -2.500,00 2.500,00 Μειώνουµε καθώς επαρκεί η 

πίστωση µέχρι τέλος του χρόνου 
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προσωπικού) 

Κ.Α 20-6232.01 

Μισθώµατα κτιρίων-

τεχνικών έργων και 

ακινήτων 

 

18.000,00 1.000,00 19.000,00 Ενισχύουµε καθώς δεν επαρκεί η 

πίστωση 

Κ.Α 20-6234.01 

Μισθώµατα 

µεταφορικών µέσων 

1.000,00 -1.000,00 0 Μηδενίζουµε καθώς δεν θα 
χρησιµοποιηθεί 

 

Κ.Α 20-6236.01 

Λοιπά µισθώµατα 

(ΣΥ∆ΙΣΑ) 

30.000,00 5.436,00 35.436,00 Ενισχύουµε καθώς δεν επαρκεί η 

πίστωση 

Κ.Α 20-6263.01 

Συντήρηση και 

επισκευή 

µεταφορικών µέσων 

 

12.000,00 3.000,00 15.000,00 Ενισχύουµε καθώς δεν επαρκεί η 

πίστωση 

Κ.Α 20-6279.05 

Καθαρισµός 

καλντεριµιών – 

µονοπατιών δήµου 

Ζαγοράς - 

Μουρεσίου 

10.000,00 9.600,00 19.600,00 Ενισχύουµε καθώς δεν επαρκεί η 

πίστωση 

Κ.Α 20-6634.01 

Προµήθεια ειδών  

καθαριότητας και 

ευπρεπισµού 

5.000,00 1.000,00 6.000,00 Ενισχύουµε καθώς δεν επαρκεί η 

πίστωση 

Κ.Α 20-6661.01 

Υλικά συντήρησης 

και επισκευής κτιρίων 

3.000,00 3.000,00 6.000,00 Ενισχύουµε καθώς δεν επαρκεί η 

πίστωση 

Κ.Α 20-6663.01 

Αγορά ηλεκτρικών 

λαµπτήρων 

7.000,00 1.000,00 8.000,00 Ενισχύουµε καθώς δεν επαρκεί η 

πίστωση 

Κ.Α 20-6671.01 

Ανταλλακτικά 

µεταφορικών µέσων 

12.000,00 2.000,00 14.000,00 Ενισχύουµε καθώς δεν επαρκεί η 

πίστωση 

Κ.Α 20-7325.08 

Προµήθεια 

φωτιστικών σωµάτων 

0 24.600,00 24.600,00 ∆ηµιουργούµε κωδικό για την 

διενέργεια διαγωνισµού για την 

προµήθεια φωτιστικών σωµάτων 

τύπου led 
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τύπου LED 

Κ.Α 25-6011.02 

Εκλογική 

αποζηµίωση µονίµων 

υπαλλήλων 

260,00 420,00 680,00 Ενισχύουµε τον κωδικό για την 
εκλογική αποζηµίωση των µονίµων 
υπαλλήλων 

 

Κ.Α 25-6021.02 

Εκλογική 

αποζηµίωση  

υπαλλήλων αορίστου 

χρόνου 

260,00 420,00 680,00 Ενισχύουµε τον  κωδικό για την 
εκλογική αποζηµίωση των 
υπαλλήλων αορίστου χρόνου 

 

Κ.Α 25-6041.01 

Τακτικές αποδοχές 

(περιλαµβάνονται 

βασικός µισθός, 

δώρα εορτών, γενικά 

και ειδικά επιδόµατα) 

 

35.600,00 2.906,66 38.506,66 Ενισχύουµε τον κωδικό για 
αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων 
(αποζηµίωση αδείας υδρονοµέων) 

 

Κ.Α 25-6061.01 

Παροχές ένδυσης 

(ένδυση 

εργατοτεχνικού 

προσωπικού και 

ένστολου 

προσωπικού) 

1.000,00 -1.000,00 0 Μηδενίζουµε καθώς δεν θα 
χρησιµοποιηθεί 

 

Κ.Α 25-6279.03 

Εργαστηριακοί 

έλεγχοι θαλάσσιων 

υδάτων 

1.000,00 -1.000,00 0 Μηδενίζουµε καθώς δεν θα 
χρησιµοποιηθεί 

 

Κ.Α 25-6694.01 

Προµήθεια διάφορων 

ειδών ύδρευσης 

10.000,00 5.000,00 15.000,00 Ενισχύουµε καθώς δεν επαρκεί η 

πίστωση 

Κ.Α 25-6694.02 

Προµήθεια διάφορων 

ειδών άρδευσης 

8.000,00 7.000,00 15.000,00 Ενισχύουµε καθώς δεν επαρκεί η 

πίστωση 

Κ.Α 25-7131.01 

Ηλεκτρονικός 

έλεγχος στάθµης 

δεξαµενών ύδρευσης 

∆.Ε.Ζαγοράς 

500,00 -500,00 0 Μηδενίζουµε καθώς δεν θα 
χρησιµοποιηθεί 

 

Κ.Α 25-7131.02 

Προµήθεια 

αντλητικών 

500,00 -500,00 0 Μηδενίζουµε καθώς δεν θα 
χρησιµοποιηθεί 
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συγκροτηµάτων και 

λοιπών εξαρτηµάτων 

∆. Ζαγοράς - 

Μουρεσίου 

 

 

Κ.Α 25-7131.03 

Ηλεκτρονικός 

έλεγχος στάθµης 

δεξαµενών ύδρευσης 

∆.Ε.Μουρεσίου 

500,00 -500,00 0 Μηδενίζουµε καθώς δεν θα 
χρησιµοποιηθεί 

 

Κ.Α 30-6011.01 

Τακτικές αποδοχές 

(περιλαµβάνονται 

βασικός µισθός, 

δώρα εορτών, γενικά 

και ειδικά τακτικά 

επιδόµατα) 

36.500,00 855,00 37.355,00 Ενισχύουµε καθώς δεν επαρκεί η 

πίστωση ως τέλος του χρόνου 

Κ.Α 30-6011.02 

Εκλογική 

αποζηµίωση µονίµων 

υπαλλήλων 

130,00 220,00 350,00 Ενισχύουµε τον κωδικό για την 
εκλογική αποζηµίωση των µονίµων 
υπαλλήλων 

 

Κ.Α 30-6263.01 

Συντήρηση και 

επισκευή 

µεταφορικών µέσων 

8.000,00 1.000,00 9.000,00 Ενισχύουµε καθώς δεν επαρκεί η 

πίστωση 

Κ.Α 30-7135.03 

Προµήθεια 

αντιολισθητικών 

αλυσίδων 

0 1.000,00 1.000,00 ∆ηµιουργούµε κωδικό για προµήθεια 

αντιολισθητικών αλυσίδων εν όψει 

του χειµώνα 

Κ.Α 30-7311.01 

Κοινοτικό κατάστηµα 

Κισσού 

9.348,75 -9.348,75 0 Μηδενίζουµε καθώς δε θα εκτελεστεί 

µέχρι το τέλος του έτους το έργο 

Κ.Α 30-7311.02 

Κτίριο ιατρείου 

Κισσού 

101.930,11 -36.565,65 65.364,46 Μειώνουµε καθώς δε θα εκτελεστεί 

µέχρι το τέλος του έτους το έργο 

Κ.Α 30-7311.78 

Κατασκευή τοίχου 

αντιστήριξης στη 

θέση «Λάκκα 

Κωλέττη» ∆.Ε 

Ζαγοράς 

0 7.000,00 7.000,00 ∆ηµιουργούµε κωδικό στο τεχνικό 

πρόγραµµα 
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Κ.Α 30-7323.04 

Αποκατάσταση 

βατότητας δρόµου 

οικισµού ∆.∆. 

Πουρίου 

2.958,78 -2.958,78 0 Μηδενίζουµε καθώς δε θα εκτελεστεί 

µέχρι το τέλος του έτους το έργο 

Κ.Α 30-7323.06 

Εσωτερική οδοποιία 

Ζαγοράς 

 

3.400,00 -3.400,00 0 Μηδενίζουµε καθώς δε θα εκτελεστεί 

µέχρι το τέλος του έτους το έργο 

Κ.Α 30-7323.16 

Έργα οδοποιίας 

59.251,25 -59.251,25 0 Μηδενίζουµε καθώς δε θα εκτελεστεί 

µέχρι το τέλος του έτους το έργο 

Κ.Α 30-7323.24 

Ασφαλτόστρωση 

οδών 

39.538,53 -23.623,76 15.914,77 Μηδενίζουµε καθώς δε θα εκτελεστεί 

µέχρι το τέλος του έτους το έργο 

Κ.Α 30-7326.12 

Βελτίωση 

διαµόρφωση 

παρκινγκ Τ.Κ. 

Ξουριχτίου 

7.200,00 -7.200,00 0 Μηδενίζουµε καθώς δε θα εκτελεστεί 

µέχρι το τέλος του έτους το έργο 

Κ.Α 30-7333.23 

Αναπλάσεις - 

οικιστικές 

παρεµβάσεις 

65.885,30 -14.722,80 51.162,50 Μειώνουµε καθώς δε θα εκτελεστεί 

µέχρι το τέλος του έτους το έργο 

Κ.Α 30-7333.24 

Βελτίωση 

τσιµεντόστρωση 

παραλιακού δρόµου 

Παπά Νερό 

Τ.Κ.Μουρεσίου 

5.460,86 -5.460,86 0 Μηδενίζουµε καθώς δε θα εκτελεστεί 

µέχρι το τέλος του έτους το έργο 

Κ.Α 30-7411.53 

Προετοιµασία και 

υποβολή φακέλων 

για χρηµατοδότηση 

Βρεφονηπιακού 

Σταθµού & Βοήθεια 

στο σπίτι & υποβολή 

φακέλου ΥΠΕΧΩ∆Ε 

για την ένταξη του 

έργου δικτύωση του 

βιολογικού 

καθαρισµού στο 

ΕΠΠΕΡΑ 

5.123,00 -5,123,00 0 Μηδενίζουµε καθώς δε θα εκτελεστεί 

µέχρι το τέλος του έτους η µελέτη 

Κ.Α 30-7411.66 5.000,00 -5.000,00 0 Μηδενίζουµε καθώς δε θα εκτελεστεί 
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Στατική µελέτη 

κτιρίου "Σφέτσου" 

Τ.Κ.Τσαγκαράδας 

µέχρι το τέλος του έτους η µελέτη 

Κ.Α 30-7411.67 

Αρχιτεκτονική µελέτη 

κτιρίου "Σφέτσου" 

Τ.Κ.Τσαγκαράδας 

5.000,00 -5.000,00 0 Μηδενίζουµε καθώς δε θα εκτελεστεί 

µέχρι το τέλος του έτους η µελέτη 

Κ.Α 30-7411.75 

Υδραυλική µελέτη 

∆.Ε. Ζαγοράς 

6.000,00 -6.000,00 0 Μηδενίζουµε καθώς δε θα εκτελεστεί 

µέχρι το τέλος του έτους η µελέτη 

Κ.Α 30-7411.76 

Υδραυλική µελέτη 

∆.Ε. Μουρεσίου 

6.000,00 -6.000,00 0 Μηδενίζουµε καθώς δε θα εκτελεστεί 

µέχρι το τέλος του έτους η µελέτη 

Κ.Α 30-7411.79 

Μελέτη 

αποκατάστασης 

Ελληνοµουσείου 

Ρήγα Φεραίου 

7.000,00 -7.000,00 0 Μηδενίζουµε καθώς δε θα εκτελεστεί 

µέχρι το τέλος του έτους η µελέτη 

Κ.Α 70-6264.01 

Συντήρηση και 

επισκευή λοιπών 

µηχανηµάτων 

2.000,00 1.000,00 3.000,00 Ενισχύουµε καθώς δεν επαρκεί η 

πίστωση 

Κ.Α 70-6662.01 

Υλικά συντήρησης 

και επισκευής λοιπών 

εγκαταστάσεων 

3.000,00 2.000,00 5.000,00 Ενισχύουµε καθώς δεν επαρκεί η 

πίστωση 

Κ.Α 70-6671.01 

Ανταλλακτικά 

µεταφορικών µέσων 

2.000,00 1.000,00 3.000,00 Ενισχύουµε καθώς δεν επαρκεί η 

πίστωση 

Κ.Α 70-7331.01 

Επισκευή και 

συντήρηση σχολικών 

κτιρίων(εργολαβία 

Καλφόπουλου) 

3.039,75 -3.039,75 0 Μηδενίζουµε καθώς δε θα εκτελεστεί 

µέχρι το τέλος του έτους το έργο 

Κ.Α 70-7331.09 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 

ΚΑΤ΄ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ ∆.∆ ΑΓ. 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΤΟΥ 

∆ΗΜΟΥ 

ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΣΕ 

6000,00 -6000,00 0 Μηδενίζουµε καθώς δε θα εκτελεστεί 

µέχρι το τέλος του έτους το έργο 
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ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ 

ΣΤΑΘΜΟ (ΦΑΣΗ Β΄) 

Κ.Α 70-7331.10 

Επισκευή και 

συντήρηση σχολικών 

µονάδων ∆ήµου 

Ζαγοράς-Μουρεσίου 

9.764,94 -9.700,00 64,94 Μειώνουµε και ενισχύουµε µε αυτό 

το ποσό τον κωδικό που αφορά 

απόδοση σε σχολικές  επιτροπές 

Κ.Α 8114.02 

Συµψηφισµός 

οφειλών από 

πρόστιµα και λοιπά 

τέλη 

0 23.158,70 23.158,70 ∆ηµιουργούµε τον κωδικό για τον 

συµψηφισµό οφειλών από πρόστιµα 

και τέλη που θα γίνει µε την ∆.Ο.Υ 

Κ.Α 8221.02 

Φόρος αλληλεγγύης 

 

10.000,00 5.000,00 15.000,00 Ενισχύουµε τον κωδικό για τις 

κρατήσεις 

Κ.Α 4121.02 

Φόρος αλληλεγγύης 

 

10.000,00 5.000,00 15.000,00 Ενισχύουµε τον κωδικό για τις 

κρατήσεις 

Κ.Α 8222.01 

Απόδοση φόρων και 

χαρτόσηµο 

∆ηµάρχων, 

Αντιδηµάρχων, 

µελών ∆ηµοτικών 

Συµβουλίων και 

λοιπών συλλογικών 

οργάνων 

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

κρατήσεις 

Κ.Α 4122.01 

Φόροι και χαρτόσηµο 

∆ηµάρχων, 

Αντιδηµάρχων, 

µελών ∆ηµοτικών 

Συµβουλίων και 

λοιπών συλλογικών 

οργάνων 

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

κρατήσεις 

Κ.Α 8231.02 

ΙΚΑ 

185.000,00 40.000,00 225.000,00 Ενισχύουµε τον κωδικό για τις 

κρατήσεις 

Κ.Α 4131.02 

ΙΚΑ 

185.000,00 40.000,00 225.000,00 Ενισχύουµε τον κωδικό για τις 

κρατήσεις 

Κ.Α 8231.05 10.000,00 5.000,00 15.000,00 Ενισχύουµε τον κωδικό για τις 

κρατήσεις 
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ΤΠ∆Υ 

Κ.Α 4131.05 

ΤΠ∆Υ 

10.000,00 5.000,00 15.000,00 Ενισχύουµε τον κωδικό για τις 

κρατήσεις 

Κ.Α 8231.06 

ΤΣΜΕ∆Ε 

4.500,00 1.500,00 6.000,00 Ενισχύουµε τον κωδικό για τις 

κρατήσεις 

Κ.Α 4131.06 

ΤΣΜΕ∆Ε 

4.500,00 1.500,00 6.000,00 Ενισχύουµε τον κωδικό για τις 

κρατήσεις 

     

                                             

Το αποθεματικό ανέρχονταν στο ποσό 366,23€ και μετά την αναμόρφωση διαμορφώνεται σε 

746,17€ 

B.   Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση και ψήφιση του σχεδίου. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  122/2015 

.Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο πρόεδρος                                                                          Τα µέλη 

(υπογραφή)                                                                        (υπογραφές) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

& 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

 

ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 

ΑΔΑ: 7ΩΙ4ΩΡΚ-ΦΞ1
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