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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Ζαγορά 10-11-2015
Αριθ.Αποφ. 125/2015
Αριθ. πρωτ. 10624

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 12ης /2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου
ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης 5ου Συνοπτικού Πίνακα Πιστώσεων και Πληρωµών του
έργου: Εσωτερική Οδοποιία ∆.Ε. Ζαγοράς και ψήφισης αντίστοιχης πίστωσης
εις βάρος του Κ.Α. 30.7323.30 προϋπολογισµού οικ. έτους 2015».
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.

ΑΠΟΝΤΕΣ

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

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 εκτός της ηµερήσιας διάταξης θέµα, εξέθεσε ότι .
Έχει προκύψει ένα θέµα, το οποίο θεωρείται κατά την κρίση µου κατεπείγον, για να
συζητηθεί και αφορά την έγκριση πληρωµής του 5ου συνοπτικού πίνακα πιστώσεων και
πληρωµών του έργου

*Εσωτερική Οδοποιία ∆.Ε. Ζαγοράς*, προκειµένου να

προχωρήσουµε στην εκτέλεση του έργου.
Για τους παραπάνω λόγους, φρονώ ότι θα πρέπει να τεθεί αυτό το θέµα προς συζήτηση, παρά
το ότι δε συµπεριλαµβάνεται στην ηµερήσια διάταξη, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του.
Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουµε σχετικά

ΑΔΑ: 6ΠΝ4ΩΡΚ-ΤΥΟ

Η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη του
1. την εισήγηση του προέδρου,
2. την παρ.6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10
3. το περιεχόµενο του θέµατος, το οποίο αν και δεν περιλαµβάνεται στην ηµερήσια διάταξη
πρέπει να συζητηθεί, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την συζήτηση του θέµατος που αφορά την: «Περί έγκρισης 5ου
Συνοπτικού Πίνακα Πιστώσεων και Πληρωµών

του έργου: Εσωτερική

Οδοποιία ∆.Ε. Ζαγοράς και ψήφισης αντίστοιχης πίστωσης εις βάρος του Κ.Α.
30.7323.30 προϋπολογισµού οικ. έτους 2015».
Η Οικονοµική επιτροπή µε την 160/2013 απόφαση, που εγκρίθηκε µε
την 3357/196900/21-10-2013 Απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆/νσης Θεσσαλίας και
Στερεάς Ελλάδας, προχώρησε στην εκτέλεση του έργου: «Εσωτερική Οδοποιία
∆.Ε. Ζαγοράς». Ύστερα από τον διεξαχθέντα πρόχειρο διαγωνισµό ανάδοχος
αναδείχθηκε, για την εκτέλεση του έργου η: Αλεξίου Σταυρούλα. Με βάση της
12548/08-11-2013 σύµβασης του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου µετά της αναδόχου,
πιστοποιείται από τον ∆ιευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Βόλου κο
Τσιραντωνάκη Σπυρίδωνα και τον επιβλέπων Πολιτικό Μηχανικό κο Ραφανίδη
Αντώνιο ότι µπορεί η ανάδοχος να πληρωθεί το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων
διακοσίων και σαράντα τεσσάρων % ευρώ (4.200,44€) µε το Φ.Π.Α..
Κατόπιν αυτού προτείνει στα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής όπως εγκρίνουν
τον 5ο Λογαριασµό – Πιστοποίηση του έργου.
Τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής αφού άκουσαν την εισήγηση του
Προέδρου και ∆ηµάρχου Ζαγοράς-Μουρεσίου , µετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τον 5ο Συνοπτικό πίνακα πιστοποιήσεων και πληρωµών για την πληρωµή
των εργασιών: : «Εσωτερική Οδοποιία ∆.Ε. Ζαγοράς» ποσού 4.200,44€,
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, ονόµατι της ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ και ψηφίζει
αντίστοιχη πίστωση σε βάρος του ΚΑ 30-7323.30 προϋπολογισµού οικ. έτους
2015.
Το χρηµατικό ένταλµα θα εκδοθεί έπ’ ονόµατι της : ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 125/2015

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

Τα µέλη

(υπογραφή)

(υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
&
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ

