
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ   

ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΘΙΑ 
ΔΘΜΟ ΗΑΓΟΡΑ ΜΟΤΡΕΙΟΤ  
  
Δ)νση: Σσαγκαράδα, Ν. Μαγνησίας 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ: ΚΡΙΝΑΚΗ ΓΙΩΡΓΟ. 
Tηλ.  24263-50208 
FAX 24260 - 49793 
ΣΚ 37012 
Email: dzagmour@gmail.com                                             
                               ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από το Πρακτικό τησ 34ησ Ζκτακτησ  υνεδρίαςησ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ του Δήμου Ηαγοράσ - 

Μουρεςίου 

ΘΕΜΑ: “Περί ζγκριςθσ Ιςολογιςμοφ 31-12-2018, αποτελεςμάτων χριςθσ ζτουσ 2018, Προςαρτιματοσ και 

υποβολι ςτο Δθμοτικό υμβοφλιο προσ ζγκριςθ”. 

 

  τθ Ζαγορά, ςιμερα, 20θ  του μθνόσ Δεκεμβρίου 2019  θμζρα Παραςκευι και ϊρα 10:00π.μ.  ςτο 

Δθμοτικό Κατάςτθμα του Διμου  Ζαγοράσ - Μουρεςίου ςυνιλκε ςε ζκτακτθ δθμόςια ςυνεδρίαςθ,  θ 

Οικονομικι Επιτροπι του Διμου Ζαγοράσ - Μουρεςίου,   φςτερα από τθν 13190/19-12-2019  

πρόςκλθςθ του Προζδρου που επιδόκθκε νόμιμα με αποδεικτικό ςτα μζλθ, ςφμφωνα με το  άρκρο 77 

του Ν. 4555/18. 

 Σο κατεπείγον τησ ςυνεδρίαςησ ζγκειται ςτο γεγονόσ  τησ ανάγκησ ζγκριςησ του Ιςολογιςμοφ και των 

Αποτελεςμάτων Χρήςησ 2018 (πριν τη λήξη του ζτουσ) κατόπιν του ελζγχου που πραγματοποίηςαν οι 

Ορκωτοί Ελεγκτζσ – Λογιςτζσ και κοινοποιήθηκε ςτο Δήμο μασ.  

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

(5)  μζλθ, ιτοι: 

ΠΑΡΟΝΣΕ                                                                        ΑΠΟΝΣΕ                           

1.  ΚΟΤΣΑΦΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ   1/. ΓΑΡΤΦΑΛΛΟΤ  ΑΝΑΣΑΙΟ 
2. ΚΟΝΣΟΓΙΩΡΓΟ ΑΠΟΣΟΛΟ   2/. ΟΤΛΔΑΣΟ ΑΠΟΣΟΛΟ     
3. ΒΑΣΑΡΔΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ                              
4. ΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 
5. ΒΑΡΕΛΟΠΟΤΛΟ ΙΩΑΝΝΗ 

             Σα πρακτικά τθρικθκαν από τον κ  Κρινάκθ Γεϊργιο Δθμοτικό Τπάλλθλο. 

 

        Ο ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ Επιηποπήρ ειζηγούμενορ ηο 1
ο
 θέμα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ έθεζε 

ςπόψη ηηρ οικονομικήρ επιηποπήρ ππορ ζγκριςθ πίνακεσ του Ιςολογιςμοφ 31-12-2018, αποτελεςμάτων 

χριςθσ ζτουσ 2018, Προςαρτιματοσ, του Διμου Ζαγοράσ Μουρεςίου, προσ ζγκριςθ όπωσ αυτά ακολουκοφν 

ςτο τζλοσ τθσ αποφάςεωσ και αποτελοφν αναπόςπαςτο κομμάτι αυτισ τθσ απόφαςθσ. 

 

Ζαγορά, 20.12.2019 

Αριθ.Αποφ  148/2019 

Αρ. Πρωτ. : 13280 

ΑΔΑ: ΨΑ5ΥΩΡΚ-Ν9Σ



Σο μζλοσ τθσ επιτροπισ κα αμαρά Μαρία ανζφερε ότι λόγο του ζκτακτου τθσ ςυνεδρίαςθσ δεν 

μπορεί να διατυπϊςει ολοκλθρωμζνθ άποψθ και ηιτθςε να τισ δοκοφν από τον πίνακα τθσ ζκκεςθσ 

τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ αναλυτικά πίνακασ των δαπανϊν που αφοροφν τισ παροχζσ τρίτων όπου 

εμφανίηουν αφξθςθ 329,16% ιτοι 1.266.602,73€. 

Ομοίωσ ςυμφϊνθςε και το μζλοσ κοσ Βαρελόπουλοσ Ιωάννθσ. 

Σο λόγο πιρε ο Αντιδιμαρχοσ και μζλοσ τθσ επιτροπισ κοσ Κοντογιϊργοσ Απόςτολοσ και διευκρίνιςε 

ότι θ διαφορά αυτι οφείλεται,  ςτισ κεομθνίεσ που ζπλθξαν το Διμο μασ το 2018 και ωσ παράδειγμα 

ανζφερε τθν αποκατάςταςθ του οδοςτρϊματοσ ςτο παραλιακό μζτωπο του Αγίου Ιωάννθ τθσ Σ.Κ. 

Αγίου Δθμθτρίου. 

 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

           αφοφ άκουςε τθν ειςιγθςθ του Προζδρου και αφοφ ζλαβε υπόψθ τθσ: 

- Σον πίνακα ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑ ΜΟΤΡΕΙΟΤ: «ΙΟΛΟΓΙΜΟ ΣΗ 31/12/2018» 
- Σον πίνακα «ΕΚΘΕΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ»  
- τισ διατάξεισ του άρκρου 3  του Ν. 4623/19  και όλα τα ςτοιχεία που τζκθκαν υπόψθ τθσ: 

 

ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΨΘΦΙΑ 

Εγκρίνει τον πίνακα  Ιςολογιςμοφ 31-12-2018, του Διμου Ζαγοράσ Μουρεςίου, τα αποτελζςματα χριςθσ 

ζτουσ 2018, του Προςαρτιματοσ και τα υποβάλει ςτο Δθμοτικό υμβοφλιο προσ ζγκριςθ”. 

Σα μζλθ κα αμαρά Μαρία και Βαρελόπουλοσ Ιωάννθσ διαφϊνθςαν ςφμφωνα με τθν τοποκζτθςι τουσ ςτθν 

ειςιγθςθ. 

Ακολουκοφν οι πίνακεσ. 

Θ απόφαςη αυτή πήρε αφξοντα αριθμό 148/2019 

Αφοφ αναγνϊςτθκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ. 

Ο πρόεδροσ                                                                          Σα μζλθ 

(υπογραφι)                                                                        (υπογραφζσ) 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟ 

& 

ΔΘΜΑΡΧΟ ΗΑΓΟΡΑ – ΜΟΤΡΕΙΟΤ 

ΠΑΝΑΓΙΩΣΘ ΚΟΤΣΑΦΣΘ 
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