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Ζαγορά 10-11-2015
Αριθ.Αποφ. 121/2015
Αριθ. πρωτ. 10610

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 12ης /2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου
ΘΕΜΑ: «Περί ψήφισης εγγεγραμμένων πιστώσεων»
Στη Ζαγορά, σήµερα, 10η 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
1.
2.
3.
4.
5.

ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΒΑΣΤΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
2. ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ Κρινάκη Γεώργιο, ∆ηµοτικό Υπάλληλο.
Ο πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής και ∆ήµαρχος Ζαγοράς-Μουρεσίου, εισηγούµενος
το 5ο 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
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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.
Αποφασίζει Οµόφωνα
Εγκρίνει

και

ψηφίζει

τις

παρακάτω

εγκεκριµένες

προϋπολογισµού του ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου

πιστώσεις

του

οικονοµικού έτους 2015,

µετά την υπ’ αριθµ. 171/2015 Απόφαση ∆.Σ. περί αναµόρφωσης του
προϋπολογισµού και σύµφωνα µε την εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας και
συγκεκριµένα:
ΚΑ 00-6111.01 «Αµοιβές νοµικών & συµβολαιογράφων»
5.000,00€
ΚΑ 00-6495.01 «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως»
1.000,00€
ΚΑ 00-6821.01 «Φορολογικά πρόστιµα & προσαυξήσεις χρήσης»
5.000,00€
ΚΑ 00-6822.01 «Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταµείων χρήσης»
500,00€
ΚΑ 10-6212.01 «Αµοιβές υπαλλήλων για τήρηση πρακτικών συνδρ. ∆.Σ.» 600,00€
ΚΑ 10-6041.01 «Τακτικές Αποδοχές»
620,00€
ΚΑ 10-6462.01 «∆ηµοσίευση προκηρύξεων »
500,00€
ΚΑ 10-6463.01 « Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων»
500,00€
ΚΑ 20-6041.01 «Τακτικές αποδοχές »
20.000,00€
ΚΑ 20-6054.01 «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού»
2.500,00€
ΚΑ 25-6041.01 «Τακτικές αποδοχές »
12.600,00€
ΚΑ 25-6054.01 «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού»
1.500,00€
ΚΑ 25-6221.01 «Ταχυδροµικά Τέλη »
3.000,00€

ΚΑ 1215.02 « Επιχορήγηση για συµψηφισµό οφειλών
∆ηµοτικών επιχειρήσεων µε το δηµόσιο»
ΚΑ 8114.01 «Ενισχύουµε µε το ποσό που ήρθε ως έσοδο»
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 121/2015

53.718,91€
53.718,91€
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.Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο πρόεδρος

Τα µέλη

(υπογραφή)

(υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
&
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