
                            Εαγνξά. 27-10-2020 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                                             Αξηζ.Απνθ 141/2020 

ΓΖΜΟ ΕΑΓΟΡΑ ΜΟΤΡΔΗΟΤ     Αξηζ πξση. 11042                                                                                                                     

ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από ην Πξαθηηθό 21
εο

 /2020  Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ 

 

ΘΔΜΑ: «Δηζήγεζε γηα 8
ε
 Αλακόξθσζε  εζόδσλ- εμόδσλ πξνϋπ/ζκνύ, ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο  

Μνπξεζίνπ, νηθ. έηνπο 2020 θαη ππνβνιή απηήο  ζην Γεκ. πκβνύιην γηα ιήςε απόθαζεο» 

 

     ηε Εαγνξά, ζήκεξα, 27
ε 

 ηνπ κελφο Οθησβξίνπ 2020 εκέξα Σξίηε θαη ψξα 10:00   

ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ  Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ ζπλήιζε  χζηεξα απφ 

ηελ 10858/23-10-2020  πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ επηδφζεθε κε απνδεηθηηθφ ζηα 

κέιε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή,  κε βάζε  τισ ςχετικζσ διατάξεισ  του  άρκρου 77 του Ν. 

4555/18.  

Αφοφ διαπιςτϊκθκε νόμιμθ απαρτία, όπου  ςε ςφνολο επτά (7) μελϊν,   βρζκθκαν 

παρόντα  τα ζξι (6)  μζλθ,  ιτοι: 

ΠΑΡΟΝΣΕ                                                                        ΑΠΟΝΣΕ                           

1. ΚΟΝΣΟΓΙΩΡΓΟ ΑΠΟΣΟΛΟ                                       1. ΒΑΡΕΛΟΠΟΤΛΟ ΙΩΑΝΝΗ                            
2. ΟΤΛΔΑΣΟ ΑΠΟΣΟΛΟ                                                        
3. ΓΑΡΤΦΑΛΟΤ ΑΝΑΣΑΙΟ  
4. ΒΑΣΑΡΔΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 
5. ΚΟΝΣΟΓΙΩΡΓΟ ΑΠΟΣΟΛΟ   
6. ΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 

                                                

     

 

             Σα πρακτικά τθρικθκαν από τον κ  Κρινάκθ Γεϊργιο Δθμοτικό Τπάλλθλο. 

                                                                                                                     

       Ο πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο εηζεγνχκελνο ην 6
ν
 ζέκα ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο αλέθεξε: 

Ζ νηθνλνκηθή επηηξνπή είλαη ζπιινγηθφ φξγαλν, αξκφδην γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο νηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ δήκνπ. (παξ.1 άξζξν 72 

Ν.3852/10, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.4623/19) 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-72-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-72-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-72-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-3-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
ΑΔΑ: ΩΨΔΠΩΡΚ-ΠΣΩ



Δηδηθφηεξα, έρεη ηηο αθφινπζεο απνθαζηζηηθέο, ειεγθηηθέο θαη γλσκνδνηηθέο 

αξκνδηφηεηεο: 

α) πληάζζεη θαη εηζεγείηαη ην ζρέδην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

β) Διέγρεη ηελ πξφνδν πινπνίεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ππνβάιιεη αλά ηξίκελν 

έθζεζε πξνο ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην, ζηελ νπνία παξνπζηάδεηαη ε θαηάζηαζε ησλ 

εζφδσλ θαη εμφδσλ ηνπ δήκνπ. Ζ έθζεζε απηή ζηελ νπνία θαηαρσξνχληαη θαη ηπρφλ 

παξαηεξήζεηο ηεο κεηνςεθίαο, δεκνζηεχεηαη ππνρξεσηηθά ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

δήκνπ. 

γ) Πξνειέγρεη ηνλ απνινγηζκφ. 

δ) απνθαζίδεη γηα ηελ έγθξηζε ησλ δαπαλψλ θαη ηε δηάζεζε ησλ πηζηψζεσλ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ, εθηφο απφ εθείλεο πνπ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο 

απνθαζίδεη ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην, θαζψο επίζεο απνθαζίδεη αηηηνινγεκέλα θαη γηα 

ηηο πεξηπηψζεηο απεπζείαο αλάζεζεο πξνκεζεηψλ, παξνρήο ππεξεζηψλ, εθπφλεζεο 

κειεηψλ θαη εθηέιεζεο έξγσλ ζε εμαηξεηηθά επείγνπζεο πεξηπηψζεηο, 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ 5 ηνπ αξ 23 ηνπ Ν.3536/07 νη απνθάζεηο ησλ 

δεκνηηθψλ θνηλνηηθψλ ζπκβνπιίσλ πνπ αθνξνχλ αλακνξθψζεηο ησλ 

πξνυπνινγηζκψλ ΟΣΑ ππνβάιινληαη ζηνλ Γ.Γ ηεο Πεξηθέξεηαο ζπλνδεπφκελεο απφ 

ηηο εηζεγήζεηο ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ. 

Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, θξίλεηαη αλαγθαία ε ιήςε απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο θαη ππνβνιή απηήο ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην γηα ιήςε απφθαζεο γηα ηελ 

αλακφξθσζε  εζφδσλ- εμφδσλ πξνυπ/ζκνχ, ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο-Μνπξεζίνπ νηθνλ. 

Έηνπο 2020, ν νπνίνο εγθξίζεθε κε ηελ 03/2020 Απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ θαη επηθπξψζεθε κε ηελ  ΑΠ165/15426/03-02-2020 απφθαζε ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο θαη ηεξεάο  Διιάδαο. 

Ζ Οηθνλνκηθή θαη Σερληθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ θαηέζεζε πξνο έγθξηζε πίλαθα 8
εο

 

Αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020, φπσο απηφο αθνινπζεί: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΨΔΠΩΡΚ-ΠΣΩ



 

  

ΟΗΚΟΝ. ΔΣΟ: 

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΖ: 

ΖΜ/ΝΗΑ ΑΝΑΜΟΡΦ.: 

2020 

 8 

26/10/2020 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΖΗΑ 

ΓΖΜΟ ΕΑΓΟΡΑ - ΜΟΤΡΔΗΟΤ 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΝΑΜΟΡΦΩΖ  

Έζνδα 

ΑΑ ΚΑ Πεξηγξαθή ΚΑ 
Αξρηθό 

Πνζό 

Πνζό  

Μεηαβνιήο 

Σειηθό 

Πνζό 

 0,00  44.599,50  44.599,50  1 1219.26 Δπηρνξήγεζε πξνο θάιπςε αλαγθψλ γηα ηελ απνθπγή ηεο 

δηάδνζεο ηνπ θνξνλντνπ  COVID-19 ( αξηζκ. πξση. 

63787/01-10-2020  Σ.Π.& Γ) 

 0,00  11.000,00  11.000,00  2 1219.27 Δπηρνξήγεζε γηα Κάιπςε Γαπάλεο Μηζζνδνζίαο ζρνιηθψλ 

θαζαξηζηξηψλ ΗΓΟΥ (αξ.πξση 65051/06-10-2020) 

 0,00  33.400,00  33.400,00  3 1219.28 Υξεκαηνδφηεζε ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο Μνπξεζίνπ γηα ηελ 

πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε δεκηψλ θαη θαηαζηξνθψλ πνπ 

πξνθιήζεθαλ απφ ζενκελίεο (αξ.πξση. 64999/06-10-2020 ΤΠΔ) 

- Αλαθαηαζθεπή αχιεηνπ ρψξνπ Δληαίνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Γ.Δ 

Εαγνξάο 

 0,00  400.000,00  400.000,00  4 1219.29 Υξεκαηνδφηεζε ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο Μνπξεζίνπ γηα ηελ 

πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε δεκηψλ θαη θαηαζηξνθψλ πνπ 

πξνθιήζεθαλ απφ ζενκελίεο (αξ.πξση. 69301/20-10-2020 ΤΠΔ) 

 0,00  209.021,94  209.021,94  5 1319.24 Γηακφξθσζε ρψξνπ & θαηαζθεπή γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ 5*5 

Αζιεηηθφο ρψξνο "Κσιέηηε" Γ.Γ Εαγνξάο, Γήκνπ Εαγνξάο - 

Μνπξεζίνπ 

 0,00  38.440,00  38.440,00  6 1319.25 ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΡΑΜΠΩΝ & 

ΥΩΡΩΝ ΤΓΗΔΗΝΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΒΑΖ ΚΑΗ 

ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΑΜΔΑ ΣΗ ΥΟΛΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ ΣΟΤ 

ΓΖΜΟΤ ΕΑΓΟΡΑ ΜΟΤΡΔΗΟΤ (ΤΠΔ 64100/29-09-2020) 

 12.000,00  10.000,00  22.000,00  7 4121.02 Φφξνο αιιειεγγχεο 

 290.000,00  120.000,00  410.000,00  8 4131.02 ΗΚΑ 

 1.000,00  2.000,00  3.000,00  9 4141.03 Κξάηεζε ππέξ ζπιιφγνπ εξγαδνκέλσλ 

ύλνιν Μεηαβνιώλ :  868.461,44 

Γαπάλεο 

ΑΑ ΚΑ Πεξηγξαθή ΚΑ 
Αξρηθό 

Πνζό 

Πνζό  

Μεηαβνιήο 

Σειηθό 

Πνζό 

 2.500,00  500,00  3.000,00  1 00-6073.01 Γαπάλεο επηκφξθσζεο πξνζσπηθνχ θαη ζπκκεηνρήο ζε ζπλέδξηα 

θαη ζεκηλάξηα 

 25.000,00  5.000,00  30.000,00  2 00-6111.01 Ακνηβέο λνκηθψλ θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ 

 5.000,00 -5.000,00  0,00  3 00-6117.03 Μεραληθνί-Πεξηβαινληνιφγνη 

 2.000,00 -2.000,00  0,00  4 00-6117.09 Παξνρή ππεξεζηψλ ζπκβνχινπ ζηα πιαίζηα ζρεδηαζκνχ, 

πξνγξακκαηηζκνχ θαη νξγάλσζεο επηρεηξεζηαθψλ δξάζεσλ 

αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξεζε πδάηηλνπ δπλακηθνχ ηνπ Γήκνπ 

Εαγνξάο-Μνπξεζίνπ 

 3.000,00 -2.000,00  1.000,00  5 00-6117.14 Γεκηνπξγία Φεθάιινπ γηα ηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ ελέξγεηαο 

απφδνζεο Γεκνηηθψλ Καηαζηεκάησλ ηνπ Γήκνπ Εαγνξαο 

Μνπξεζίνπ 

 2.500,00 -1.000,00  1.500,00  6 00-6433.01 Σηκεηηθέο δηαθξίζεηο, αλακλεζηηθά δψξα θαη έμνδα θηινμελίαο 

θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη αληηπξνζσπεηψλ 

 4.000,00 -2.000,00  2.000,00  7 00-6443.01 Γαπάλεο δεμηψζεσλ θαη εζληθψλ ή ηνπηθψλ ενξηψλ 

ειίδα 1 απφ 2   

ΑΔΑ: ΩΨΔΠΩΡΚ-ΠΣΩ
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2020 

ΖΜ/ΝΗΑ ΑΝΑΜΟΡΦ.: 

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΖ: 

ΟΗΚΟΝ. ΔΣΟ: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΝΑΜΟΡΦΩΖ  

 4.154,00 -434,00  3.720,00  8 00-6453.02 πλδξνκή ηνπ Γήκνπ ζηηο ππεξεζίεο ηνπ ΓήκνοΝΔΣ 

 20.000,00  15.000,00  35.000,00  9 00-6715.01 Δπηρνξήγεζε ηεο ΚΔΓΖΕΑΜ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ COVID 

-19 γηα ηελ βνήζεηα ησλ εππαζψλ θαη επάισησλ νκάδσλ ηνπ 

Γήκνπ καο  κεζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο Βνήζεηα ζην πίηη 

 0,00  2.000,00  2.000,00  10 00-6735.01 Δπηρνξεγήζεηο ζε αζιεηηθνχο ζπιιφγνπο θαη ζσκαηεία 

 60.000,00  22.099,50  82.099,50  11 00-6821.01 Φνξνινγηθά πξφζηηκα θαη πξνζαπμήζεηο ρξήζεο 

 12.000,00  10.000,00  22.000,00  12 00-8221.02 Φφξνο αιιειεγγχεο 

 290.000,00  120.000,00  410.000,00  13 00-8231.02 ΗΚΑ 

 1.000,00  2.000,00  3.000,00  14 00-8241.03 Κξάηεζε ππέξ ζπιιφγνπ εξγαδνκέλσλ 

 5.000,00 -2.000,00  3.000,00  15 10-6265.01 πληήξεζε θαη επηζθεπή Ζ/Τ 

 500,00 -500,00  0,00  16 10-6611.01 Πξνκήζεηα βηβιίσλ θιπ 

 13.000,00  2.000,00  15.000,00  17 10-6612.01 Πξνκήζεηα γξαθηθήο χιεο θαη ινηπά πιηθά γξαθείσλ 

 3.000,00  1.000,00  4.000,00  18 10-6614.01 Λνηπέο πξνκήζεηεο εηδψλ γξαθείνπ-Αλαιψζηκα Ζ/Τ 

 500,00 -500,00  0,00  19 10-6614.02 Πξνκήζεηα θαξηψλ παξνπζηψλ 

 1.000,00 -1.000,00  0,00  20 10-6623.01 Πξνκήζεηα εηδψλ παληνπσιείνπ 

 3.000,00  1.000,00  4.000,00  21 10-6632.01 Πξνκήζεηα θηεληαηξηθνχ πιηθνχ 

 3.000,00 -1.000,00  2.000,00  22 10-7133.01 Πξνκήζεηα επίπισλ 

 0,00  7.500,00  7.500,00  23 10-7135.03 Πξνκήζεηα νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο εμ απνζηάζεσο 

κέηξεζεο ζεξκνθξαζίαο ζψκαηνο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν 

 20.000,00  11.000,00  31.000,00  24 20-6236.01 Λνηπά κηζζψκαηα (Τ.ΓΗ.Α) 

 30.000,00  2.000,00  32.000,00  25 20-6671.01 Αληαιιαθηηθά κεηαθνξηθψλ κέζσλ 

 10.000,00 -2.000,00  8.000,00  26 20-6672.01 Αληαιιαθηηθά ινηπψλ κεραλεκάησλ 

 5.000,00 -5.000,00  0,00  27 25-6262.03 Απνρέηεπζε νκβξίσλ πδάησλ Γήκνπ Εαγνξάο-Μνπξεζίνπ 

 0,00  19.052,00  19.052,00  28 30-6142.03 χζηεκα δηαρείξηζεο αλεθνδηαζκνχ θαπζίκσλ θ ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο εληνιψλ θίλεζεο νρεκάησλ Γήκνπ Εαγνξάο - 

Μνπξεζίνπ 

 0,00  140.000,00  140.000,00  29 30-6662.10 Πξνκήζεηα δνκηθψλ πιηθψλ γηα ηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε 

δεκηψλ θαη θαηαζηξνθψλ πνπ πξνθιήζεθαλ απν ζενκελίεο 

(αξηζκ. Πξση. 69301/20-10-2020 ΤΠΔ) 

 5.000,00 -2.000,00  3.000,00  30 30-6699.02 Πξνκήζεηα αιαηηνχ 

 5.000,00 -3.000,00  2.000,00  31 30-7135.01 Πξνκήζεηα πηλαθηδψλ ζήκαλζεο 

 0,00  33.400,00  33.400,00  32 30-7311.90 Αλαθαηαζθεπή αχιεηνπ ρψξνπ Δληαίνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Γ.Δ 

Εαγνξάο (αξ.πξση. 64999/06-10-2020 ΤΠΔ) 

 0,00  250.000,00  250.000,00  33 30-7311.91 Απνθαηάζηαζε δεκηψλ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ζενκελίεο ζην 

Γήκν Εαγνξάο-Μνπξεζίνπ (69301/20-10-20 έγγξαθν ΤΠΔ) 

 0,00  10.000,00  10.000,00  34 30-7326.02 Καηαζθεπή πξνζηαηεπηηθψλ θηγθιηδσκάησλ Γ. Εαγνξάο - 

Μνπξεζίνπ (69301/20-10-20 έγγξαθν ΤΠΔ) 

 0,00  209.021,94  209.021,94  35 30-7333.46 Γηακφξθσζε ρψξνπ & θαηαζθεπή γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ 5*5 

Αζιεηηθφο ρψξνο "Κσιέηηε" Γ.Γ Εαγνξάο, Γήκνπ Εαγνξάο - 

Μνπξεζίνπ 

 0,00  38.440,00  38.440,00  36 30-7333.47 ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΡΑΜΠΩΝ & ΥΩΡΩΝ ΤΓΗΔΗΝΖ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΠΡΟΒΑΖ ΚΑΗ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΑΜΔΑ ΣΗ ΥΟΛΗΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΕΑΓΟΡΑ ΜΟΤΡΔΗΟΤ (ΤΠΔ 

64100/29-09-2020) 

 4.000,00 -4.000,00  0,00  37 45-6262.01 πληήξεζε λεθξνηαθείσλ 

 0,00  1.000,00  1.000,00  38 70-6063.01 Λνηπέο παξνρέο ζε είδνο (γάια) εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ 

θ.ι.π. 

 869.307,82 -868.579,44  728,38  39 9111.01 Απνζεκαηηθφ 

 846,38  868.461,44  869.307,82  40 9111.01 Απνζεκαηηθφ 

ύλνιν Μεηαβνιώλ :  868.461,44 

ειίδα 2 απφ 2   
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Σν ιφγν πήξε ην κέινο ηεο επηηξνπήο θα ακαξά Μαξία θαη αλέθεξε φηη θαηαςεθίδεη 

ηελ 8
ε
 Αλακφξθσζε, γηαηί : 

Καηαζέηνπκε ηηο αθφινπζεο εξσηήζεηο- παξαηεξήζεηο : 

1. ηνλ ΚΑ 1219.26 ησλ εζφδσλ εηζξέεη ζην δήκν πνζφ 44.599,50 επξψ πνπ 

αθνξά ηνλ COVID 19.  

Δίλαη κηα λέα ρξεκαηνδφηεζε ή αθνξά ην παιαηφ πνζφ πνπ ειήθζε απφ ην δήκν καο 

απφ ηελ αξρή ηεο παλδεκίαο. 

Πσο θαηαλέκεηαη ζε έμνδν θαη πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί. 

2. ηνλ ΚΑ  006111.01 ησλ εμφδσλ πξνζηίζεληαη 5000 επξψ ζε ακνηβέο 

λνκηθψλ θαη ην ζπλνιηθφ πνζφ δηακνξθψλεηαη ζηηο 30.000 επξψ  

ε πνηεο λέεο λνκηθέο ππνζέζεηο ζα ρνξεγεζεί θαη ηη αθνξά.  

3. ηνλ ΚΑ  006715.01 ησλ εμφδσλ πξνζηίζεληαη 15000 επξψ ζηελ επηρνξήγεζε 

ηεο ΚΔΓΖΕΑΜ θαη ην ζπλνιηθφ πνζφ δηακνξθψλεηαη ζηηο 35.000 επξψ.  

Δίλαη κηα λέα ρξεκαηνδφηεζε ή αθνξά ην παιαηφ πνζφ πνπ ειήθζε απφ ην δήκν καο 

απφ ηελ αξρή ηεο παλδεκίαο. 

Πσο θαηαλέκεηαη ζε έμνδν θαη πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί. 

4. ηνλ ΚΑ  006821.01 ησλ εμφδσλ πξνζηίζεληαη 22.099,50 επξψ θνξνινγηθά 

πξφζηηκα θαη πξνζαπμήζεηο θαη ην ζπλνιηθφ πνζφ δηακνξθψλεηαη ζηηο 82.099,50 

επξψ.  

Πεξί ηίλνο πξφθεηηαη θαη γηα πνηεο παξαβάζεηο θνξνινγηθέο ζα ρνξεγεζνχλ. 

5. ηνλ ΚΑ  008231.02 ησλ εμφδσλ πξνζηίζεληαη 120.000 επξψ ΗΚΑ θαη ην 

ζπλνιηθφ πνζφ δηακνξθψλεηαη ζηηο 410.000 επξψ  

Ση αθνξά θαη  πνηεο νθεηιέο ζην ΗΚΑ ζα θαιχςεηε. 

Σέινο  παξαηεξνχκε πσο ην απνζεκαηηθφ είλαη πάιη ππεξβνιηθά κηθξφ θαη ζρεδφλ 

κεδελίδεηαη 728,38 επξψ. 

 

Σν ιόγν πήξε ν πξόεδξνο θαη απάληεζε αληίζηνηρα ζηα εξσηήκαηα  όηη: 

1/.Δίλαη  λέα ρξεκαηνδφηεζε  πνπ ειήθζε απφ ην δήκν καο  19/10/2020 γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε  ηεο παλδεκίαο θαη ζα θαηαλεκεζεί φπσο αθνινπζεί ζε επφκελν ζέκα ηεο 

εκεξεζίαο δηάηαμεο. 

2/.  Αθνξά  λνκηθέο ππνζέζεηο πνπ εηζήρζεθαλ γηα ζπδήηεζε ζην Δθεηείν θαζψο θαη 

ζε γλσκνδνηήζεηο πνπ δεηήζεθαλ απφ ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ καο. 
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3/. Ζ επηρνξήγεζε ηεο ΚΔΓΖΕΑΜ αθνξά ηελ αλάπηπμε δξάζεσλ θαη θάιπςε 

πξφζζεησλ αλαγθψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θνξνλαΐνπ.  

4/. Ζ Δλίζρπζε ηνπ θσδηθνχ γηα  θνξνινγηθά πξφζηηκα θαη πξνζαπμήζεηο αθνξά ηελ 

πιεξσκή ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο θαη ησλ ινηπψλ θφξσλ. 

5/. Ζ ελίζρπζε ηνπ θσδηθνχ γηα ην ΗΚΑ αθνξά ηελ θάιπςε θξαηήζεσλ απφ 

κηζζνδνζίεο ππαιιήισλ ΗΓΟΥ θαη ΗΓΑΥ. 

ρεηηθά κε ην απνζεκαηηθφ, αλέθεξε φηη φιεο νη αλάγθεο ηνπ Γήκνπ είλαη 

θαηαλεκεκέλεο ζε θσδηθνχο θαη  ζα απμεζεί φηαλ κεηαθεξζνχλ ηα ππφινηπα απφ 

θσδηθνχο πνπ δελ ζα εθηειεζηνχλ  ιφγσ παξέιεπζεο ηνπ έηνπο ή ηεο νινθιήξσζεο 

ηεο δαπάλεο κε κηθξφηεξα πνζά ησλ πξνυπνινγηζζέλησλ. 

                                Η Οικονομική Επιτροπή    αφοφ ζλαβε υπόψθ: 

 τθν ειςιγθςθ του προζδρου,  
 τον πίνακα τθσ 8θσ αναμόρφωςθσ ςφμφωνα με τθν Οικονομικι &Σεχνικι 

Τπθρεςία, όπωσ απεικονίηεται επί τθσ αποφάςεωσ. 
 άρκρο 77 του Ν.4555/18)  

  

 ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Α. Εγκρίνει την 8η Αναμόρφωςη του προχπολογιςμοφ  οικ.  ζτουσ 2020 όπωσ αυτό 

κατατζθηκε από τον πρόεδρο και ην νπνίν απνηειεί αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο 

απόθαζεο απηήο. 

Β. . Τπνβάιεη την 8η Αναμόρφωςη του προχπολογιςμοφ  οικ.  ζτουσ 2020    ζην 

Γεκνηηθό πκβνύιην πξνο  έγθξηζε. 

Καηαςήθηζε ε θα ακαξά Μαξία ζύκθσλα κε ηηο εξσηήζεηο πνπ θαηέζεζε  θαηά ηελ 

ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο. 

Η απόυαση αυτή πήπε αύξοντα απιθμό 141/2020 

Αθνχ αλαγλψζηεθε ην πξαθηηθφ απηφ ππνγξάθεηαη σο αθνινχζσο. 

Ο πξφεδξνο                                                                          Σα κέιε 

(ππνγξαθή)                                                                       (ππνγξαθέο) 

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

 

Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ 

& 

ΓΖΜΑΡΥΟ ΕΑΓΟΡΑ – ΜΟΤΡΔΗΟΤ 

       ΚΟΤΣΑΦΣΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ  

 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-77-%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF/
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