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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: 6Ω0ΙΩΡΚ-ΟΕΚ

Αριθ.Αποφ.124/2017

∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Αριθ πρωτ. 10151
Ζαγορά. 03-10-2017

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 20ης Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου
Ζαγοράς - Μουρεσίου
ΘΕΜΑ: Περί έγκρισης 4

ου

Λογαριασμού του έργου: «Αποκατάσταση κρηνών Δ.Ε.

Ζαγοράς»
Στη Ζαγορά, σήµερα, 3η του µηνός Οκτωβρίου 2017, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ.
στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου συνήλθε σε δηµόσια
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου, ύστερα από την
10062/29-09-2017 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. ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ

2. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

2. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

3. ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
4. ΒΑΣΤΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
5. ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ Κρινάκη Γεώργιο Δημοτικό Υπάλληλο.

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι:
Ο πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής και ∆ήµαρχος Ζαγοράς-Μουρεσίου,
εισηγούµενος το 3Ο θέµα της ηµερήσιας ∆ιάταξης εξέθεσε ότι.
Με την
α) Με την υπ’ αριθµ. 93/2015: «Περί έγκρισης πρακτικών, ανοικτού διαγωνισµού,
για την εκτέλεση του έργου ‘ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΝΩΝ ∆.Κ. ΖΑΓΟΡΑΣ’
προϋπολογισµού 89.000,00€ συµπ/νου ΦΠΑ, του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου»

απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου, &
β) την υπ’ αριθµ. 17403/07-10-2015 απόφαση
Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

του

Υπουργείου

Παραγωγικής

ΑΔΑ: 6Ω0ΙΩΡΚ-ΟΕΚ
εγκρίθηκε το πρακτικό και δόθηκε η έγκριση υπογραφής της σύµβασης του έργου, µε τίτλο:
«Αποκατάσταση κρηνών Δ.Ε. Ζαγοράς»
Στη συνέχεια η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Βόλου απέστειλε τον 4ο συνοπτικό
πίνακα πιστώσεων και πληρωµών, µε τον οποίο ο επιβλέπων µηχανικός κος Ζαγοριανός
Ιωάννης, πιστοποιεί την πληρωµή στον ανάδοχο του έργου, ήτοι: «ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Ε.∆.Ε.» µε το ποσό των 11.412,19€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
Κατόπιν αυτού προτείνει στα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής όπως εγκρίνουν τον 4ο
λογαριασµό ποσού 11.412,19€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ για την εκτέλεση του έργου:
«Αποκατάσταση κρηνών Δ.Ε. Ζαγοράς»

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.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
ο

Εγκρίνει τον 4 λογαριασµό και την εξόφλησή του, ποσού 11.412,19€ συµπεριλαµβανοµένου
ΦΠΑ για την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση κρηνών Δ.Ε. Ζαγοράς», στον ανάδοχο
με την επωνυμία: «ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε.∆.Ε.».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 124/2017

.Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο πρόεδρος

Τα µέλη

(υπογραφή)

(υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
&
∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

