
    

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 

: 19.12.2014 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ : 22η 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 321η 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 19.12.2014 

 

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 12746 

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως προϋπολογισµού 

Κληροδοτήµατος Χριστοπούλου οικ. έτους 2015. 

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  

∆ήµαρχος: Κουτσάφτης Παναγιώτης  

Πρόεδρος: Χιώτης ∆ηµήτριος  

Αντιπρόεδρος : Καµπούρης Νικόλαος  

Γραµµατέας: Κουτσελίνης Προκόπιος    

  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :  

1.ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ  

2. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

3. ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

4. ΑΛΤΙΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ  

5.ΒΑΣΤΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

6. ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΜΑΡΙΝΟΣ  

7. ΚΑΟΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

8. ΡΕΠΑΝΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

9. ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

10. ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ  

11.ΜΠΡΙΖΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ  

12.ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

13. ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

14. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

15.ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

16. ΚΟΥΡΕΛΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ      

                    

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :  

1.ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  

2. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:  

ΑΔΑ: ΩΦΞΦΩΡΚ-ΩΙΔ



1. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ - Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ  

2. ΓΛΟΥΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - Τ.Κ. ΚΙΣΣΟΥ  

3. ΧΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -Τ.Κ. ΠΟΥΡΙΟΥ  

4. ΜΑΜΟΥΡΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Τ.Κ. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  

5. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - Τ.Κ. ΑΝΗΛΙΟΥ  

6.  ΝΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Τ.Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΑ∆ΑΣ  

  

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ :  

1. ΨΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ∆.Κ. ΖΑΓΟΡΑΣ  

2. ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗΣ  

3. ΝΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Τ.Κ. ΞΟΥΡΥΧΤΙΟΥ.  

  

Σύµφωνα µε τη µε αριθµό πρωτ.12416/12-12-2014  έγγραφη πρόσκληση του  κ. 

Προέδρου, που επιδόθηκε κατά τα νόµιµα και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 

3852/2010.  

  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  Α Π Ο Φ Α Σ Η Σ  

  

Από το πρακτικό της 22ηςΤακτικής Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του 

∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου, που συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 

∆ήµου Ζαγοράς -Μουρεσίου,  στην Ζαγορά, την 19.12.2014, ηµέρα Παρασκευή   και 

ώρα 17:00 µ.µ.  

  

Ο ∆ήµαρχος Ζαγοράς -Μουρεσίου, κ. Κουτσάφτης Παναγιώτης, απουσίαζε κατά την 

έναρξη της συνεδρίασης αν και κλήθηκε κατά τα νόµιµα και αντικαταστάθηκε 

σύµφωνα µε το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, σε συνδυασµό µε το άρθρο 89 

του Ν. 3463/2006 και τον ισχύοντα κανονισµό λειτουργίας του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου, από τον ορισθέντα από τον ίδιο νόµιµο αναπληρωτή του, µε τη µε 

αριθµό 312/10.9.2014 απόφαση, Αντιδήµαρχο κ. Κοντογιώργο Απόστολο.  

Ο ∆ήµαρχος Ζαγοράς -Μουρεσίου, κ. Κουτσάφτης Παναγιώτης, προσήλθε κατά τη 

διάρκεια συζήτησης του θέµατος 3ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης, το οποίο 

συζητήθηκε µετά το 8ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης. 

Ο Πρόεδρος  της Τ.Κ. Κισσού κ. Γλούµης Απόστολος προσήλθε µετά την συζήτηση 

των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης.  

Η Αντιδήµαρχος κ. Χριστοδούλου Γεωργία, απουσίαζε κατά τη διάρκεια της 

συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης 4 έως και 7.  

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Ρεπανίδης Βασίλειος, απουσίαζε κατά τη διάρκεια της 

συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης 4 έως και 7.  

ΑΔΑ: ΩΦΞΦΩΡΚ-ΩΙΔ



Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος της ελάσσονος µειοψηφίας κ. Κουρελάς Τριαντάφυλλος, 

απουσίαζε κατά την διάρκεια της συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης 4 

έως και 11.  

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος της µείζονος µειοψηφίας κ. Λάσκος Κων/νος, αποχώρησε 

κατά την συζήτηση του 12ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.  

Το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκε µετά την συζήτηση του 8ου θέµατος 

της ηµερήσιας διάταξης.  

Στη συνέχεια, τέθηκε υπόψη του σώµατος και προς ενηµέρωση των ∆ηµοτικών 

Συµβούλων, η  υπ’ αριθµ. πρωτ. 11944/01-12-2014 αίτηση - ερώτηση του ∆ηµοτικού 

Συµβούλου της πλειοψηφίας κ. Χιώτη ∆ηµήτριου - Μαρίνου .  

Ο κ. Πρόεδρος ενηµέρωσε  ότι η συγκεκριµένη αίτηση - ερώτηση θ’ απαντηθεί στην 

επόµενη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, από τον κ. ∆ήµαρχο.  

Επίσης, ενηµέρωσε ότι οι ερωτήσεις τις οποίες έθεσε κατά την 20η συνεδρίαση του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου η επικεφαλής της µείζονος µειοψηφίας, κ. Σαµαρά Μαρία, για 

τον λόγο ότι απευθύνονταν στον κ. ∆ήµαρχο, ο οποίος απουσίαζε κατά την έναρξη 

της συνεδρίασης, θ’ απαντηθούν γραπτώς.  

Στη συνέχεια, τέθηκε υπόψη του σώµατος το υπ’ αριθµ. πρωτ. 12344/10-12-2014  

έγγραφο της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισµού Μαγνησίας µε θέµα : Καθορισµός 

ανώτατου ποσοστού τρικύκλων ή τετράκυκλων οχηµάτων επιχειρήσεων εκµίσθωσης 

µοτοσυκλετών, τρίτροχων και τετράτροχων οχηµάτων άνω των 50 κ. εκ. χωρίς 

οδηγό.  

Κατόπιν, τέθηκε υπόψη του σώµατος η υπ’ αριθµ. πρωτ. 10132/26-09-2014 γραπτή 

αναφορά κατοίκων της Τ.Κ. Κισσού σχετικά µε παράνοµη υλοτοµία.  

Ο κ. Πρόεδρος, ενηµέρωσε το σώµα ότι η ανωτέρω αναφορά έχει διαβιβαστεί από 

τους αιτούντες στο ∆ασαρχείο Βόλου και από την πλευρά του ∆ήµου διαβιβάστηκε 

στον ∆ασοφύλακα κ. Στάµο Νικόλαο.  

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος της µείζονος µειοψηφίας κ. Λάσκος Κων/νος έθεσε τις 

παρακάτω ερωτήσεις: 

Α) Στην ∆.Κ. Ζαγοράς  δηµοπρατούνται οι βρύσες. Παρακαλώ να ακολουθηθούν οι 

νόµιµες διαδικασίες και να γίνουν όλες οι βρύσες της Ζαγοράς. Να υλοποιηθεί η 

µελέτη ως έχει. 

Β) Σχετικά µε το Κλειστό Γυµναστήριο Ζαγοράς. Να γίνει ενηµέρωση  για την 

διαδικασία και σε ποιο στάδιο βρίσκεται το έργο. 

Ο κ. Πρόεδρος ενηµέρωσε ότι τα παραπάνω θα απαντηθούν σε επόµενη συνεδρίαση 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης.  

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε η ∆ηµοτική Υπάλληλος κ. Τσόγκα Αικατερίνη για την 

τήρηση των πρακτικών.  

 

ΑΔΑ: ΩΦΞΦΩΡΚ-ΩΙΔ



ΘΕΜΑ :17ο 

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως προϋπολογισµού Κληροδοτήµατος 

Χριστοπούλου οικ. έτους 2015. 

 

Οκ. Πρόεδρος, έθεσε υπόψη του σώµατος τη µε αριθµό 175/2014 απόφαση 

της Οικονοµικής Επιτροπής, η οποία έχει ως παρακάτω: 

*************************** 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ                               Ζαγορά  21/11/2014 

 

 Αριθ.Αποφ175/2014 

Αριθπρωτ. 11802 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της 14ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 

Ζαγοράς -Μουρεσίου 

ΘΕΜΑ:« Περί σύνταξης σχεδίου προϋπολογισµού οικ. έτους 2015  

κληρ/µατοςΦιλ. χαςΕυθ. Χριστοπούλου» 

Στη Ζαγορά, σήµερα, 21η Νοεµβρίου 2014 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.µ. στο 

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

συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή Ζαγοράς - Μουρεσίου, ύστερα από την 

11514/17-11-2014  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: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ        ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                       ------------------------------------- 

2. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ                              

3. ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

4. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                               

5. ΒΑΣΤΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ             

6. ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ    

7. ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                                                             

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ Κρινάκη Χ. Γεώργιο, ∆ηµοτικό Υπάλληλο. 

 

 Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής ύστερα από διαπίστωση της 

απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και  εισηγούµενος το 21ο θέµατης 

ηµερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι:  

ΑΔΑ: ΩΦΞΦΩΡΚ-ΩΙΔ



 Καταθέτει ενώπιον του συµβουλίου πίνακα προϋπολογισµού χρήσεως 2015 

καθώς και εισηγητική έκθεση και προτείνει την έγκριση και ψήφιση αυτού. 

 Το συµβούλιο µετά την εισήγηση του προέδρου και τη διαλογική συζήτηση 

που ακολούθησε  βάση των άρθρων 101& 104 του Α.Ν. 2039/1939. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α.Εγκρίνει το σχέδιο προϋπολογισµού έτους 2015 του κληροδοτήµατος Φιλ. 

Χριστοπούλου που παρουσιάζει: 

ΕΣΟ∆Α                                                               ΕΥΡΩ 

ΤΑΚΤΙΚΑ                                                          35.500,00€ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 13/11/2014                                 354.785,95€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ                 390.285,95€ 

ΕΞΟ∆Α           ΕΥΡΩ 

ΤΑΚΤΙΚΑ       52.300,00€ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ                                           337.985,95€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ                                      390.285,95€ 

 

Β. Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου την 

έγκριση του. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 175/2014 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο πρόεδρος                                                                          Τα µέλη 

 

                                          ******************************** 

Στη συνέχεια, τέθηκε υπόψη του σώµατος η έκθεση επί των εσόδων και 

εξόδων του προϋπολογισµού οικ. έτους 2015, του Κληροδοτήµατος η οποία έχει ως 

παρακάτω: 

 

ΚΛΗΡ/ΜΑ ΦΙΛ. χας Ε. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 

Ε∆ΡΑ: ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΙΣΣΟΥ 

-----------------------------------------------------------------------------  

ΕΚΘΕΣΗ 

Επί των εσόδων και εξόδων του προϋπολογισµού χρήσεως 2015 

----------------------------------------------------------------------------- 

Ο Προϋπολογισµός της χρήσης 2015 συντάχθηκε µε βάση την εγκύκλιο  

αρίθµ. 85101/09-06-1997 του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. 

 Ειδικότερα η διαµόρφωση των εσόδων και εξόδων του προϋπολογισµού 

έτους 2015, έχει ως εξής: 

ΑΔΑ: ΩΦΞΦΩΡΚ-ΩΙΔ



Α:ΕΣΟ∆Α 

Κεφ.Γ: άρθρο 2: Προβλέπεται ότι θα πραγµατοποιηθούν έσοδα εκ της προθεσµιακής  

καταθέσεως ταµιευτηρίου τόκοι, 5.500,00 € [Κατόπιν τακτικού ελέγχου από την  

Γενική ∆/νσηΟικ/κης Επιθεώρησης Θεσσαλίας δόθηκε οδηγία όπως τα χρήµατα από 

την είσπραξη ενοικίων να µην τηρούνται σε λογ/σµό όψεως - δεν αποφέρει τόκους- 

αλλά σε ταµιευτηρίου που αποδίδει τόκους]  

Κεφ.Γ: άρθρο 3:Επίσης προβλέπεται ότι θα πραγµατοποιηθούν εκ της καταθέσεως 

ταµιευτηρίου τόκοι, 500,00€. 

Κεφ.Α[∆ις]:άρθρο 1:Προβλέπεται πραγµατοποίηση εσόδων από καθυστερούµενα 

µισθώµατα, 30.000,00€ [έχουν γίνει οι απαιτούµενες νοµικές ενέργειες - αποστολή 

εξωδίκων - και άµεσα θα εκδοθεί και διαταγή απόδοσης µισθίου]. 

Β:ΕΞΟ∆Α 

Κεφ.Α:άρθρο 3:Για γραφική ύλη 400,00€. 

Κεφ.Α:άρθρο 4: Οδοιπορικά µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου & υπαλλήλων γραφείου 

2.000,00€. 

Κεφ.Α:άρθρο 7: Για θέρµανση του πνευµατικού κέντρου 2.000,00€ [αφορά την 

προµήθεια πετρελαίου για την θερµάστρα του πνευµατικού κέντρου ή την αγορά 

κλιµατιστικού ή δύο ηλεκτρικών σωµάτων αφού το κόστος του πετρελαίου είναι πολύ 

υψηλό]. 

Κεφ.Α:άρθρο 8:Προβλέπεται κονδύλιο ευρώ 15.000,00€ για την αντιµετώπιση 

δικαστικών δαπανών και αµοιβή πληρεξούσιου δικηγόρου. 

 Η τυχόν πληρωµή δικηγόρων θα συνοδεύετε από όλες τις εγκρίσεις που ο 

νόµος ορίζει, ενώ το ύψος της αµοιβής θα καθορίζετε µε βάση την κατώτερη αµοιβή 

του πινακίου των δικηγόρων.     

Κεφ.Α:άρθρο 9:Για πληρωµή εξόδων δηµοσίευσης ποσό 1.000,00€. 

Κεφ.Α:άρθρο 10:Για  λογιστική στήριξη 500,00€. 

Κεφ.Α:άρθρο 11:Για διάφορα άλλα έξοδα ∆ιοίκησης και ∆ιαχείρισης & συµµετοχή σε 

σεµινάρια 2.000,00€. 

Κεφ.Β:άρθρο 3:Για φόρο εισοδήµατος Ν.Π. ευρώ 5.000,00€, σύµφωνα µε το νόµο 

περί φορολογίας εισοδήµατος. 

Κεφ.Γ:άρθρο 1:Προβλέπεται κονδύλιο ευρώ 7.200,00 €, σύµφωνα µε τη διαθήκη του 

διαθέτη για τη χορήγηση υποτροφιών. 

Κεφ.Γ:άρθρο 2:Προβλέπεται κονδύλιο ευρώ 5.000,00 €, σύµφωνα µε τη διαθήκη του 

διαθέτη για πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις. 

Κεφ.Γ:άρθρο 3:Προβλέπεται κονδύλιο ευρώ 3.500,00 €, σύµφωνα µε τη διαθήκη του 

διαθέτη για τη συντήρηση πνευµατικού κέντρου Φιλ. Χριστοπούλου.    

Κεφ.∆:άρθρο 1:Προβλέπεται κονδύλιο ευρώ 500,00 €, τέλεση µνηµόσυνου διαθέτη.                                                                                                              

Κεφ.Γ(∆ΙΣ):άρθρο 1:Προβλέπεται κονδύλιο ευρώ 7.200,00€, σύµφωνα µε τη διαθήκη 

του διαθέτη για τη χορήγηση υποτροφιών που θα καταβληθούν το τρέχον έτος λόγω 

καθυστέρησης των διαδικασιών χορήγησης υποτροφιών κατά το προηγούµενο έτος. 
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                                            ******************************** 

Στη συνέχεια, τέθηκε υπόψη του σώµατος η υπ’ αριθµ. 5/2014 απόφαση της 

∆/κης και ∆ιαχ/κης Επιτροπής του Κληροδοτήµατος Φιλ. Χας Χριστοπούλου, η οποία 

επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης, µε την οποία 

οµόφωνα εγκρίθηκε και ψηφίστηκε ο προϋπολογισµός οικ. έτους 2015,του 

κληροδοτήµατος Χριστοπούλου. 

                                    ************************* 

 

Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Σώµα σε ονοµαστική ψηφοφορία 

προκειµένου να αποφασίσει επί του θέµατος .  

Υπέρ της  έγκρισης του προϋπολογισµού οικ. έτους 2015 του κληροδοτήµατος Φιλ. 

χας Χριστοπούλου ψήφισαν όλοι οι παρόντες   ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι ήτοι: 

Η Αντιδήµαρχος κ. Χριστοδούλου Γεωργία , ο Αντιδήµαρχος κ. Κοντογιώργος 

Απόστολος ,ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Χιώτης ∆ηµήτριος  και οι 

∆ηµοτικοί Σύµβουλοι : κ. Σουλδάτος Απόστολος, κ.  Αλτίνης  Ανέστης, κ. Χιώτης 

∆ηµήτριος - Μαρίνος , κ. Βασταρδής Κων/νος, κ. Τσελεπής Απόστολος ,κ.  

Κουτσελίνης Προκόπιος ,κ.  Ρεπανίδης Βασίλειος ,κ.  Καουνάς Βασίλειος,  κ. Σαµαρά 

Μαρία  , κ. Μπρίζης Θεόδωρος ,κ.  Κατσιφός Απόστολος , κ. Ευαγγέλου Νικόλαος , ο 

Αντιπρόεδρος κ. Καµπούρης Νικόλαος , κ.  Τσαπράζης Βασίλειος και κ.  Κουρελάς 

Τριαντάφυλλος. 

 

 Επίσης υπέρ της έγκρισης του προϋπολογισµού οικ. έτους 2015, του 

κληροδοτήµατος Φιλ. χας Χριστοπούλου,  ψήφισε και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Κισσού κ. 

Γλούµης Απόστολος . 

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού έλαβε υπόψη : 

• Την 175/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  

• Την έκθεση επί των εσόδων - εξόδων προϋπολογισµού οικ. έτους 2015 του  

Κληροδοτήµατος 

• Την υπ’ αριθµ. 5/2014 απόφαση της ∆/κης και ∆ιαχ/κης Επιτροπής του 

Κληροδοτήµατος  

• Τα οριζόµενα στον Ν. 4182/2013  

• Τ’ αποτελέσµατα της ονοµαστικής ψηφοφορίας  

• τις διάφορες τοποθετήσεις   

• και µετά από διαλογική συζήτηση  

 

                                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ   

 

 

1. Εγκρίνει τον προϋπολογισµό του οικ. έτους 2015, του Κληροδοτήµατος Φιλ. χας 

Ευθυµίου Χριστοπούλου, σύµφωνα µε την µε αριθµό 175/2014 απόφαση της 
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Οικονοµικής Επιτροπής και την µε αριθµό 5/2014 απόφαση της ∆/κης και ∆ιαχ/κης 

Επιτροπής του Κληροδοτήµατος, ως παρακάτω: 

 

ΕΣΟ∆Α ΕΥΡΩ 

ΤΑΚΤΙΚΑ   35.500,00€ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 13/11/2014 354.785,95€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ   390.285,95€ 

 

ΕΞΟ∆Α ΕΥΡΩ 

ΤΑΚΤΙΚΑ   52.300,00€ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 337.985,95€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ   390.285,95€ 

 

2. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. ∆ήµαρχο. 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 321/2014.  

Αφού αναγνώσθηκε και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως 

εξής:  

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.               ΤΑ ΜΕΛΗ  

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)  

                                    ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Ζαγορά,23.12.2014  

O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  

κ.α.α. ο Αναπληρωτής του  

 

ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ    
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