
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ                                        Ζαγορά  21-04-2015 
                                                                                   

Αριθ.Αποφ.  42/2015 

Αριθ. πρωτ.  3398 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 4
ης

 /2015  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου 

ΘΕΜΑ:  «Περί ψήφισης εγγεγραμμένων πιστώσεων» 

Στη Ζαγορά, σήµερα, 21
η 

 Απριλίου 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 

2876/17-04-2015  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  έξι (6)  µέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.    ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                  1.   ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ   

2.    ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                                           

3.   ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

4.   ΒΑΣΤΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  

5.   ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 

6.   ΚΑΤΣΙΦΟΣ 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 4
ο 
 θέµα της ηµερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι:  

Στον συνταχθέντα και εγκριθέντα προϋπ/σµό του ∆ήµου χρήσης 2015, που 

ψηφίσθηκε µε την 301/2014    απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και εγκρίθηκε µε 

την υπ’ αριθ. 4603/266314/29-12-2014 όµοια της ∆/νσης ∆ιοίκησης Τµήµα 

∆ιοικητικού – Οικονοµικού Νοµού Μαγνησίας, έχουν  γραφεί εξειδικευµένες 

πιστώσεις στο σκέλος των εξόδων αυτού για την εξυπηρέτηση  αναγκών των 

υπηρεσιών του ∆ήµου που προορίζονται για διάφορες  πληρωµές λειτουργικών 

δαπανών, προµήθειες ορισµένων ειδών, υλικών και αναλωσίµων αγαθών για την 

οµαλή λειτουργία αυτών, σύµφωνα µε την εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας του 

∆ήµου. 

Για να είναι ευχερής η αντιµετώπιση όλων των προβληµάτων που τυχόν θα 

ανακύψουν  κατά τη διάρκεια του οικον. έτους 2015, κρίνεται αναγκαία η από τούδε 

ΑΔΑ: 745ΗΩΡΚ-164



ψήφιση και διάθεση στον προϋπ/σµό του ∆ήµου γραµµένων εξειδικευµένων 

πιστώσεων του σκέλους των Υπηρεσιών αυτού προοριζοµένων για την πληρωµή 

λειτουργικών δαπανών και την προµήθεια πάσης φύσεως υλικών, αγαθών και 

αναλωσίµων ειδών. 

Ενόψει των ανωτέρω και λαµβανοµένων υπόψη των πραγµατικών 

περιστατικών και πραγµατικών αναγκών των υπηρεσιών  του ∆ήµου, καλούνται τα 

µέλη της Οικονοµικής  Επιτροπής όπως αποφασίσουν σχετικά. 

Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών 

της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που καταγράφονται στο  

Πρακτικό της  Επιτροπής.   

           Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος  κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 

           Η  Ο.Ε., αφού  άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου,  τις διατάξεις του 

άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/10 και µελέτησε όλα τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη 

της. 

                                          Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο µ ό φ ω ν α  

Εγκρίνει και ψηφίζει τις παρακάτω εγκεκριµένες  πιστώσεις  του προϋπολογισµού 

του ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου  οικονοµικού έτους 2015,  σύµφωνα µε την 

εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας και συγκεκριµένα: 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΣΟ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΠΟΣΟ 

ΨΗΦΙΣΗΣ 

00.6117.01 

Αµοιβές και έξοδα 

ελευθέρων 

επαγγελµατιών 

15.000,00€ 9.600,00€     

 

  Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 42/2015 

.Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο πρόεδρος                                                                          Τα µέλη 

(υπογραφή)                                                                        (υπογραφές) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

& 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ  
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