
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ   

ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΘΙΑ 
ΔΘΜΟ ΗΑΓΟΡΑ ΜΟΤΡΕΙΟΤ  
  
Δ)νση: Σσαγκαράδα, Ν. Μαγνησίας 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ: ΚΡΙΝΑΚΗ ΓΙΩΡΓΟ. 
Tηλ.  24263-50208 
FAX 24260 - 49793 
ΣΚ 37012 
Email: dzagmour@gmail.com                                             
                               ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από το Πρακτικό τησ 34ησ Ζκτακτησ  υνεδρίαςησ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ του Δήμου Ηαγοράσ - 

Μουρεςίου 

ΘΕΜΑ: «Περί λιψθσ απόφαςθσ για τθν εξειδίκευςθ και  διάκεςθσ πιςτϊςεων όπωσ αντικαταςτάκθκε από 

τθν παρ.1 του άρκρου 203 του Ν.4555/18 και τροποποιικθκε με τθν παρ.1 του άρκρου 14 του Ν.4625/19) 

(παρ.2 άρκρο 203 Ν.4555/18)» 

 

 

  τθ Ζαγορά, ςιμερα, 20θ  του μθνόσ Δεκεμβρίου 2019  θμζρα Παραςκευι και ϊρα 10:00π.μ.  ςτο 

Δθμοτικό Κατάςτθμα του Διμου  Ζαγοράσ - Μουρεςίου ςυνιλκε ςε ζκτακτθ δθμόςια ςυνεδρίαςθ,  θ 

Οικονομικι Επιτροπι του Διμου Ζαγοράσ - Μουρεςίου,   φςτερα από τθν 13190/19-12-2019  

πρόςκλθςθ του Προζδρου που επιδόκθκε νόμιμα με αποδεικτικό ςτα μζλθ, ςφμφωνα με το  άρκρο 77 

του Ν. 4555/18. 

 Σο κατεπείγον τησ ςυνεδρίαςησ ζγκειται ςτο γεγονόσ  τησ ανάγκησ ζγκριςησ του Ιςολογιςμοφ και των 

Αποτελεςμάτων Χρήςησ 2018 (πριν τη λήξη του ζτουσ) κατόπιν του ελζγχου που πραγματοποίηςαν οι 

Ορκωτοί Ελεγκτζσ – Λογιςτζσ και κοινοποιήθηκε ςτο Δήμο μασ.  

Αφοφ διαπιςτϊκθκε νόμιμθ απαρτία, όπου  ςε ςφνολο επτά (7) μελϊν,   βρζκθκαν παρόντα   τα πζντε 

(5)  μζλθ, ιτοι: 

ΠΑΡΟΝΣΕ                                                                        ΑΠΟΝΣΕ                           

1.  ΚΟΤΣΑΦΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ   1/. ΓΑΡΤΦΑΛΛΟΤ  ΑΝΑΣΑΙΟ 
2. ΚΟΝΣΟΓΙΩΡΓΟ ΑΠΟΣΟΛΟ   2/. ΟΤΛΔΑΣΟ ΑΠΟΣΟΛΟ     
3. ΒΑΣΑΡΔΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ                              
4. ΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 
5. ΒΑΡΕΛΟΠΟΤΛΟ ΙΩΑΝΝΗ 

             Σα πρακτικά τθρικθκαν από τον κ  Κρινάκθ Γεϊργιο Δθμοτικό Τπάλλθλο. 

Ο Πρόεδροσ ειςθγοφμενοσ το  κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ ζκεςε υπόψθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τα εξισ: 

Όπωσ γνωρίηετε κάκε χρόνο ςτο Διμο μασ γίνονται εκδθλϊςεισ από τουσ τοπικοφσ ςυλλόγουσ των 

Δθμοτικϊν Διαμεριςμάτων του Διμου μασ.  

Ζαγορά, 20.12.2019 

Αριθ.Αποφ  149/2019 

Αρ. Πρωτ. : 13286 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-203-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BF-%CF%84-%CE%B1-%CE%B1-%CE%B2%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CE%BF%CF%8D/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-14-%cf%81%cf%8d%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%ce%b8%ce%b5%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd-ota/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-203-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BF-%CF%84-%CE%B1-%CE%B1-%CE%B2%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CE%BF%CF%8D/
ΑΔΑ: ΩΘΚΨΩΡΚ-Μ36



    

      ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ            Ηαγορά 19/12/2019 

           ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΘΙΑ                                               

ΔΘΜΟ ΗΑΓΟΡΑ - ΜΟΤΡΕΙΟΤ                                    

Σαχ. Δ/νςη     : ΖαγοράΠθλίου 

Σαχ. Κωδ.      : 37001  

Πληροφορίεσ  : ΚοντογιϊργοσΑπόςτολοσ 

Σηλζφωνο      : 2426350108 

Fax   :24260 23128 

  Προσ:  Σον κ Πρόεδρο Σθσ Οικονομικισ  Επιτροπισ  

       Ζαγορά  

ΕΘΣΗΓΗΣΗ 

Κύπιε Ππόεδπε 

 Πποκειμένος να πποβούμε ζηην διοπγάνυζη εκδήλυζηρ για ηον εοπηαζμό ηος Νέος Έηοςρ με ζκοπό ηην 

πποαγυγή ηυν κοινυνικών ζςμθεπόνηυν, ηυν πολιηιζηικών και πνεςμαηικών ενδιαθεπόνηυν ηυν δημοηών, θα 

ππαγμαηοποιηθούν οι εξήρ εκδηλώζειρ : 

1/. Για ηον Εοπηαζμό ηος Νέος Έηοςρ ζηην Δ. Ε. Μοςπεζίος,  ο Δήμορ θα πποζθέπει ζε κάθε ηοπική κοινόηηηα 

ηην ππυηοσπονιάηικη πίηα μέσπι ηος ποζού ηυν 950,0000€ και θα βαπύνει ηον ΚΑ 00-6443.01 για δαπάνερ 

δεξιώζευν και εθνικών και ηοπικών εοπηών . 

2/.Για ηον εοπηαζμό ηος νέοςρ έηοςρ για ηην κοπή ηηρ Ππυηοσπονιάηικηρ Πίηαρ ζηην έδπα ηος Δήμος ζηην 

Ζαγοπά αλλά και ζηιρ ηοπικέρ κοινόηηηερ Μακπςπάσηρ και Ποςπίος  μέσπι ηος ποζού ηυν 550,00 εςπώ  και θα 

βαπύνει ηον ΚΑ  00-6443.01 για δαπάνερ δεξιώζευν και εθνικών και ηοπικών εοπηών και για ηην παπάθεζη 

γεύμαηορ για ηον εοπηαζμό ηος Νέος Έηοςρ ζηην έδπα ηος Δήμος  ππορ ζηοςρ πποζκεκλημένοςρ ηος Δήμος, ηυν 

Δημοηικών ςμβούλυν και ηυν ηοπικών απσών μέσπι ηος ποζού ηυν 750,00€και θα βαπύνει ηον ΚΑ  00-6443.01 

για δαπάνερ δεξιώζευν και εθνικών και ηοπικών εοπηών. 

 Παπακαλούμε για ηην ειζαγυγή ηος θέμαηορ ζηο Δημοηικό ςμβούλιο για ηην πποέγκπιζη ηηρ 

διοπγάνυζη ηυν ανυηέπυν εκδηλώζευν και ηην τήθιζη πίζηυζηρ ποζού  2.250,00 και θα βαπύνει ηον ΚΑ 00-

6443.01 για δαπάνερ δεξιώζευν και εθνικών και ηοπικών εοπηών . 

Ο ΑΝΣΘΔΗΜΑΡΧΟ  

 

                 ΚΟΝΣΟΓΘΩΡΓΟ ΑΠΟΣΟΛΟ  

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΘΚΨΩΡΚ-Μ36



     Θ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ 

Η Οικονομικι Επιτροπι αφοφ άκουςε τον Πρόεδρο και ζπειτα από διαλογικι ςυηιτθςθ και αφοφ ζλαβε υπόψθ 

τθσ: 

- Σθν ειςιγθςθ του Αντιδθμάρχου κου Κοντογιϊργου Απόςτολου  

- το άρκρο 203 του Ν.4555/18 

-τθν περίπτ. ε τθσ παρ.1 του άρκρου 58 του Ν.3852/10 όπωσ αντικαταςτάκθκε από τθν παρ.1 του άρκρου 203 

του Ν.4555/18 και τροποποιικθκε με τθν παρ.1 του άρκρου 14 του Ν.4625/19 

-621/2018 απόυαση τοσ Δημοτικού Σσμβοσλίοσ ποσ ψηυίστηκε ο προσπολογισμός τοσ Δήμοσ 

Ζαγοράς Μοσρεσίοσ και επικσρώθηκε με την σπ’ αριθ. ΑΠ92/6906/25-01-2019 απόυαση τοσ 

Σσντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεζζαλίας και Σηερεάς  Ελλάδας 

-τισ  εγγεγραμμζνεσ πιςτϊςεισ  

-τθν ανάγκθ διοργάνωςθσ εκδθλϊςεων και δεξιϊςεων  

ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει και ψηθίζει ηις παρακάηω εγκεκριμένες  πιζηώζεις  ηοσ προϋπολογιζμού ηοσ Δήμοσ Ζαγοράς-

Μοσρεζίοσ  οικονομικού έηοσς 2019,  ζύμθωνα με ηην ειζήγηζη ηης Οικονομικής Υπηρεζίας: 

ΚΑ  ΣΙΣΛΟ  ΠΟΟ € 

ΚΑ 00-6443.01 δαπάνερ δεξιώζευν και εθνικών 

και ηοπικών εοπηών . 

 

  2.250,00€ 

 

Θ απόφαςη αυτή πήρε αφξοντα αριθμό 149/2019 

Αφοφ αναγνϊςτθκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ. 

Ο πρόεδροσ                                                                          Σα μζλθ 

(υπογραφι)                                                                        (υπογραφζσ) 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟ 

& 

ΔΘΜΑΡΧΟ ΗΑΓΟΡΑ – ΜΟΤΡΕΙΟΤ 

ΠΑΝΑΓΙΩΣΘ ΚΟΤΣΑΦΣΘ 

                                                                               

ΑΔΑ: ΩΘΚΨΩΡΚ-Μ36
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