
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     

∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ                                        Ζαγορά  10-11-2015 
                                                                                   

Αριθ.Αποφ.  123/2015 

Αριθ. πρωτ.  11186 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 12
ης

 /2015  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου 

ΘΕΜΑ: «Περί ψήφισης και διάθεσης  εγγεγραμμένων πιστώσεων, προϋπολογισμού οικ. 

έτους 2015, κληροδοτήματος (ΚΑΔ) Φιλίτσας χας Ευθ. Χριστοπούλου του Δήμου Ζαγοράς 

Μουρεσίου»  

Στη Ζαγορά, σήµερα, 10
η 

 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                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.    ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                1.  ΒΑΣΤΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  

2.    ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                                    2.  ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ                           

3.   ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ                                                                                                                                                                                                                                                     

4.   ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

5.   ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

                                                                                                                       

                                                                                                                         

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

Ο πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής και ∆ήµαρχος Ζαγοράς-Μουρεσίου, εισηγούµενος το 

εκτός της ηµερήσιας διάταξης θέµα, που συµφώνησαν τα  µέλη να συζητηθεί, λαµβανοµένου 

υπόψη τις οικονοµικές συγκυρίες  που διανύουµε, εξέθεσε ότι: 

Στον συνταχθέντα και εγκριθέντα προϋπ/σµό του κληροδοτήµατος Φιλ. χας Ευθυµίου 

Χριστοπούλου χρήσης 2015, που ψηφίσθηκε και εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. 

201/15624/30-04-2015  Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας & Στ Ελλάδας 

∆ιεύθυνσης Κοινωφελών περιουσιών, έχουν  γραφεί εξειδικευµένες πιστώσεις στο 

σκέλος των εξόδων αυτού για την εξυπηρέτηση  αναγκών του κληροδοτήµατος που 

προορίζονται για την τήρηση της βουλήσεως του ∆ιαθέτη. 

ΑΔΑ: 6ΤΝΨΩΡΚ-Β2Χ



Προκειµένου να καλυφθούν ανάγκες θέρµανσης του Πνευµατικού κέντρου πρέπει να 

προβούµε στην προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης. 

Προτείνετε η ψήφιση πίστωσης εις βάρος του ΚΑ: Α7 ποσού  770,00€.   

Καλείται η Οικονοµική Επιτροπή όπως εγκρίνει & ψηφίσει την αντίστοιχη πίστωση για 

την εξόφληση των δικαιούχων. 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση και την πρόταση του Προέδρου και 

∆ηµάρχου Ζαγοράς-Μουρεσίου και µετά από διαλογική συζήτηση. 

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

 
Εγκρίνει και ψηφίζει την παρακάτω εγκεκριµένη  πιστώση  του προϋπολογισµού του 

κληροδοτήµατος Φιλ. χας Ευθυµίου Χριστοπούλου χρήσης 2015, που ψηφίσθηκε και 

εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. 201/15624/30-04-2015  Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας & 

Στ Ελλάδας ∆ιεύθυνσης Κοινωφελών περιουσιών, οικονοµικού έτους 2015,  και 

συγκεκριµένα: 

1. Στον K.A Α7 ποσό 770,00ευρώ για «θερµανση» 

2.  Εξουσιοδοτείται ο υπάλληλος του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου, Κρινάκης Γεώργιος 

του Χρήστου, µε Α∆Τ ΑΜ836720, όπως προβεί σε µεταφορά του ποσού των 770,00€,  

από τον υπ’ αριθµ 6258-030020-749 [κληροδότηµα Φιλίτσας χας Ευθ. Χριστοπούλου] 

λογαριασµό της Τράπεζας Πειραιώς, στον λογαριασµό 5610016310906 [τράπεζας 

Πειραιώς] του προµηθευτή καυσίµων: ΑΛΤΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,  προκειµένου να 

εξοφληθεί η δαπάνη.  

 

 [Τυχόν τραπεζικά έξοδα θα επιβαρύνουν τον λογαριασµό του κληροδοτήµατος: 
Φιλίτσας χας Ευθ.  Χριστοπούλου]   

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 123/2015 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο πρόεδρος                                                                          Τα µέλη 

(υπογραφή)                                                                        (υπογραφές) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

& 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

 

ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΑΔΑ: 6ΤΝΨΩΡΚ-Β2Χ
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