
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ : 03.08.2017 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ : 10η 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 158η 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 03.08.2017 

 
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 7981/08-08-2017 

Ψήφιση απολογισµών χρήσεων 2011-2015 ως και Ισολογισµού της ίδιας 

χρήσεως, κληροδοτήµατος, ΚΑ∆ Φιλ. χας Ευθ. Χριστοπούλου.   

 

∆ήµαρχος: Κουτσάφτης Παναγιώτης 

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  

Πρόεδρος: Χιώτης ∆ηµήτριος  

Αντιπρόεδρος : Κατσιφός Απόστολος   

Γραµµατέας: Κουτσελίνης Προκόπιος    

  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :  

1.ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

2.ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ  

3. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

4.ΑΛΤΙΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ  

5.ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

6.ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  

7. ΚΑΟΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

8.ΡΕΠΑΝΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

9.ΛΕΒΕΝΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

10.ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ  

11.ΜΠΡΙΖΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ  

12. ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

13.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :  

1. ΒΑΣΤΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

2. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

3.ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

4. ΚΟΥΡΕΛΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ      

5. ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΜΑΡΙΝΟΣ  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:  

1.ΨΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ∆.Κ. ΖΑΓΟΡΑΣ  

2.ΧΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -Τ.Κ. ΠΟΥΡΙΟΥ  

3. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - Τ.Κ. ΑΝΗΛΙΟΥ  

4. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ - Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ  
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5.  ΜΑΜΟΥΡΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Τ.Κ. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  

6.  ΝΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Τ.Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΑ∆ΑΣ  

7. ΝΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Τ.Κ. ΞΟΥΡΥΧΤΙΟΥ 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ :  

1. ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗΣ  

2.ΓΛΟΥΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - Τ.Κ. ΚΙΣΣΟΥ  

 

  Σύµφωνα µε τη µε αριθµό πρωτ : 7712/28-07-2017  έγγραφη πρόσκληση του  

κ. Προέδρου, που επιδόθηκε κατά τα νόµιµα και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 

3852/2010.  

Ο ∆ήµαρχος κ. Κουτσάφτης Παναγιώτης, προσκλήθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε 

το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 και παρέστη στην συνεδρίαση. 

Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Μουρεσίου, κ. Μαµούρης Ευάγγελος, προσήλθε κατά τη 

διάρκεια των ερωτήσεων από την επικεφαλή της µείζονος µειοψηφίας κ. Σαµαρά 

Μαρία, µετά τη συζήτηση των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης. 

Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Πουρίου, κ. Χιώτης Νικόλαος, αποχώρησε από τη 

συνεδρίαση κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων του ∆ηµοτικού Συµβούλου της µείζονος 

µειοψηφίας κ. Μπρίζη Θεόδωρου, πριν τη συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας 

διάταξης. 

Ο Εκπρόσωπος της Τ.K. Ξουριχτίου, κ. Νάνος Κωνσταντίνος, προσήλθε κατά 

τη διάρκεια της συζήτησης του 2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Καµπούρης Νικόλαος και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. 

Τσαγκαράδας κ. Νάνος Παναγιώτης, αποχώρησαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης 

του 5ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Ο Πρόεδρος της ∆.Κ. Ζαγοράς κ. Ψαθάς Γεώργιος, αποχώρησε κατά τη 

διάρκεια της συζήτησης του 21ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Ο Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουτσελίνης Προκόπιος, λόγω 

κωλύµατος δε συµµετείχε στη συζήτηση του 29ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο προϊστάµενος του Τµήµατος Τεχνικών 

Υπηρεσιών, Πολεοδοµίας & Περιβάλλοντος του ∆ήµου κ. Κοπατσάρης ∆ήµος, καθώς 

και ο υπάλληλος του ∆ήµου κ. Κρινάκης Γεώργιος. 

Μετά τη συζήτηση των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης, ο κ. Πρόεδρος 

έθεσε υπόψη του σώµατος και ανέγνωσε την από 18-07-2017 επιστολή της κας 

Ανθούλας Χριστοδούλου (η οποία καταχωρήθηκε αυτολεξεί στα µαγνητοφωνηµένα 

πρακτικά της συνεδρίασης), σχετικά µε την επικίνδυνη κατάσταση που έχει 

δηµιουργηθεί, κατά τους αναφερόµενους στην αίτηση ισχυρισµούς της, πλησίον της 

οικίας της στον Άγιο Ιωάννη, από εργασίες ασφαλτόστρωσης που 

πραγµατοποιήθηκαν το µήνα Ιούνιο του 2017 και τη µη ορθή διευθέτηση των 

οµβρίων υδάτων.   
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Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του σώµατος την από 3.8.2017 

επιστολή του Αντιπροέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κατσιφού Απόστολου, στις 

οποία εµπεριέχονται ερωτήσεις (οι οποίες καταχωρήθηκαν αυτολεξεί στα 

µαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης), σχετικά µε : α) τα ταµειακά διαθέσιµα 

του ∆ήµου την 3.8.2017, β) ενηµέρωση για τη µη υποβολή αιτήµατος του ∆ήµου για 

τη δηµιουργία Κέντρων Κοινότητας, σύµφωνα µε το νόµο και γ) τις παιδικές χαρές 

του ∆ήµου και τη διαδικασία ανακαίνισης και πιστοποίησής τους. 

 Στην πρώτη εκ των ανωτέρω ερωτήσεων, απάντησε ο κ. ∆ήµαρχος και 

ανέφερε ότι ο κ. Αντιπρόεδρος, όπως και οι υπόλοιποι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, 

µπορούν ν’ απευθύνονται στην οικονοµική υπηρεσία και στο ταµείο του ∆ήµου και να 

ενηµερώνονται προφορικώς για τα χρηµατικά υπόλοιπα της ηµέρας, όσο και για τα 

υπόλοιπα οικονοµικά θέµατα του ∆ήµου, από τους αρµόδιους υπαλλήλους, πλην 

όµως δεν µπορούν να ενηµερώνονται εγγράφως, ιδιαίτερα δε για τα ταµειακά 

διαθέσιµα, σύµφωνα και µε σχετική γνωµοδότηση που έχει λάβει η ∆ηµοτική Αρχή. 

Για τις λοιπές ερωτήσεις επιφυλάχθηκε ν’ απαντήσει στην επόµενη συνεδρίαση.  

Στη συνέχεια, η επικεφαλής της µείζονος µειοψηφίας ∆ηµοτική Σύµβουλος κ. 

Σαµαρά Μαρία, έθεσε υπόψη του σώµατος έγγραφες ερωτήσεις, οι οποίες 

καταγράφηκαν αυτολεξεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης, σχετικά 

µε : α) την καθαριότητα των κοινοτήτων και των οικισµών του ∆ήµου Ζαγοράς - 

Μουρεσίου, τα προβλήµατα και το επίπεδο αυτής, καθώς και τις παρεχόµενες προς 

τους δηµότες υπηρεσίες, β) τη λειτουργία της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου και 

τη δυσλειτουργία αυτής ως προς την έκδοση των χρηµατικών ενταλµάτων και τον 

αντίκτυπο στην έγκαιρη πληρωµή των προµηθευτών του ∆ήµου, γ) το πρόγραµµα 

εκδηλώσεων του καλοκαιριού 2017, τη µη έκδοση εντύπου και την απουσία 

συµµετοχή του ∆ήµου στις εκδηλώσεις, δ) τη λειτουργία της Κοινότητας Κισσού και 

την αντικατάσταση του Προέδρου αυτής και ε) τη λειτουργία του Ελληνοµουσείου 

Ζαγοράς - Σχολείου Ρήγα Φεραίου, καθώς και τις καταγγελίες προς την παράταξή 

της, οι οποίες αφορούν το ωράριο λειτουργίας του µνηµείου (δεν είναι συνεπές), τον 

τρόπο ξενάγησης (επιεικώς ανεπαρκής) και την ευπρέπεια του χώρου (πώληση 

κοσµηµάτων κ.α). 

Στις παραπάνω ερωτήσεις απάντησε ο κ. ∆ήµαρχος, ο Αντιδήµαρχος ∆.Ε. 

Ζαγοράς κ. Κοντογιώργος Απόστολος και ο Αντιδήµαρχος και Πρόεδρος της 

ΚΕ∆ΗΖΑΜ κ. Ρεπανίδης Βασίλειος. 

Κατόπιν, ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος της µείζονος µειοψηφίας, κ. Μπρίζης 

Θεόδωρος, έθεσε προφορικές ερωτήσεις (οι οποίες καταγράφηκαν αυτολεξεί στα 

µαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης), σχετικά µε : α) την πορεία του έργου 

αποκατάστασης των ζηµιών του δρόµου στη θέση «Καραβοστασιά», της Τ.Κ. 

Τσαγκαράδας, β) την επικίνδυνη κατάσταση του παρκινγκ της Αγίας Παρασκευής 

Τσαγκαράδας, λόγω της ύπαρξης φερτών υλικών (πέτρες κλπ.) και την αναγκαιότητα 

καθαρισµού του, γ) την κατάσταση του παλαιού Γεφυριού της Τ.Κ. Τσαγκαράδας, τον 
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κίνδυνο κατάρρευσής του και την πορεία του έργου αποκατάστασής του, λόγω της 

ύπαρξης και παλαιότερης µελέτης για το πρόγραµµα LEADER (Απάντησε ο κ. 

Πρόεδρος του ∆.Σ. και ο κ. ∆ήµαρχος, αναφέροντας ότι δεν υλοποιήθηκε το έργο 

µέσω του προηγούµενου LEADER λόγω των προβληµάτων που είχε η µελέτη, ενώ 

θα γίνει προσπάθεια να πραγµατοποιηθεί το έργο µέσω του νέου LEADER), δ) την 

κατάσταση του µονοπατιού προς την «Φακίστρα» (Απάντησε η ∆ηµοτική Σύµβουλος 

κ. Χριστοδούλου Γεωργία, ότι υλοποιήθηκε η σχετική µελέτη που είχε προβλεφθεί και 

ενταχθεί στο προηγούµενο πρόγραµµα LEADER), ε) τη λειτουργία του θερινού 

κινηµατογράφου στην Τ.Κ. Τσαγκαράδας (Απάντησε ο κ. ∆ήµαρχος, ενηµερώνοντας 

ότι υπήρξε αντίδραση από κάποιες εταιρίες ταινιών, κι αυτό δε λειτουργεί πλέον), στ) 

την παραλία Παπά Νερό και την µπάρα που υπάρχει, όπου και διαπίστωσε ο ίδιος 

ότι κάποιοι έχουν τους κωδικούς της µπάρας και µπορούν και την ανοίγουν, άρα 

συµπέρανε ότι υπάρχει ιδιαίτερη µεταχείριση κάποιων σε βάρος των υπολοίπων 

(Απάντησαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, κ. Χριστοδούλου Γεωργία και κ. Λεβέντης 

∆ηµήτριος, αναφέροντας ότι η διαπίστωση του κ. Μπρίζη αφορά σε µόνιµους 

κατοίκους και επισκέπτες των καταλυµάτων της περιοχής αυτής), ζ) υποβληθείσες 

από µέρους του ερωτήσεις σχετικά µε το Νανοπούλειο, τα έσοδα από τα ξύλα κ.λ.π. 

και, κατά τους ισχυρισµούς του, τη µη απάντησή τους, πλην των εργασιών που 

πραγµατοποιήθηκαν στο Νανοπούλειο (Απάντησε ο κ. Πρόεδρος του ∆.Σ. ότι, ήδη 

έχει ενηµερωθεί, προφορικώς σε προηγούµενη συνεδρίαση, ο κ. Μπρίζης, όπως και 

η κ. Σαµαρά και οι λοιποί ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, ότι µπορεί σαν ∆ηµοτικός Σύµβουλος 

να απευθυνθεί στην Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου, προκειµένου να λάβει 

προφορικές απαντήσεις στα ερωτήµατά του που αφορούν οικονοµικά θέµατα). 

Ο Αντιδήµαρχος ∆.Ε. Μουρεσίου, κ. Σουλδάτος Απόστολος, απάντησε στις 

λοιπές ερωτήσεις για τις οποίες δε δόθηκαν απαντήσεις ανωτέρω και συγκεκριµένα 

α) για το παρκινγκ Αγίας Παρασκευής ότι είναι στο πρόγραµµα του ∆ήµου να 

προχωρήσει σε άµεση παρέµβαση,  β) για το έργο στη θέση «Καραβοστασιά», ότι θα 

υλοποιηθεί µέσω της χρηµατοδότησης που υπάρχει για την αντιµετώπιση ζηµιών 

από τις θεοµηνίες και γ) για τα οικονοµικά στοιχεία ότι µπορεί ο κάθε ∆ηµοτικός 

Σύµβουλος να απευθυνθεί στην Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου, προκειµένου να 

ενηµερωθεί προφορικώς. 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  Α Π Ο Φ Α Σ Η Σ  

  Από το πρακτικό της 10ης Τακτικής Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου, που συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 

∆ήµου Ζαγοράς -Μουρεσίου, στη Ζαγορά, την 03.08.2017, ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 

20:00. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη 

της συνεδρίασης.  
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Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε η ∆ηµοτική Υπάλληλος κ. Τσόγκα Αικατερίνη, 

για τη τήρηση των πρακτικών.  

 

ΘΕΜΑ : 1ο  Εκτός ηµερησίας διάταξης  

Ψήφιση απολογισµών χρήσεων 2011-2015 ως και Ισολογισµού της ίδιας χρήσεως, 

κληροδοτήµατος, ΚΑ∆ Φιλ. χας Ευθ. Χριστοπούλου.   

Ο κ. Πρόεδρος, εισήγαγε το 1ο θέµα εκτός ηµερησίας διάταξης και εξέθεσε ότι: 

Το παρόν θέµα, εισάγεται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο εκτός ηµερήσιας διάταξης,  

προκειµένου να ληφθεί έγκαιρα η σχετική απόφαση. 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 95 παραγρ. 6 του νέου Κ.∆.Κ. Ν. 

3463/06, για να συζητηθεί θέµα ως κατεπείγον και να ληφθεί απόφαση γι’ αυτό, 

πρέπει πρώτα ν’ αποφασισθεί από την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού 

των µελών του, ότι το θέµα αυτό είναι κατεπείγον. 

Στη συνέχεια, o κ. Πρόεδρος, κάλεσε το σώµα να αποφασίσει σχετικά. 

Το ∆.Σ. αφού είδε τις διατάξεις του άρθρου 95 παραγρ. 6 του νέου Κ.∆.Κ. Ν. 

3463/06 και µετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

ΚΡΙΝΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΩΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ 

 

Ο κ. Πρόεδρος, έθεσε υπόψη του σώµατος την υπ΄αριθµ. 92/2017 ( Α∆Α: 

Ω7Ρ6ΩΡΚ-0ΡΟ) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής η οποία έχει ως παρακάτω: 

 

************************** 

               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Αριθ.Αποφ. 92/2017 

∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ                 Αριθ πρωτ.  7963    

                                                                                                 Ζαγορά. 20-06-2017 

                

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της 11ης Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 

Ζαγοράς – Μουρεσίου 

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης απολογισµών-ισολογισµών  κληροδοτήµατος Φιλ. χας 

Ευθ. Χριστοπούλου, ετών 2011-2015 και υποβολής τους στο ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο προς έγκριση ». 

Στη Ζαγορά, σήµερα, 20η  Ιουνίου 2017 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ.  στο 

∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου  Ζαγοράς - Μουρεσίου συνήλθε  δηµόσια 

συνεδρίαση,  η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου,  ύστερα από 
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την 6189/16-06-2017  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  και τα  επτά (7)  µέλη: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                   

2. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                 

3. ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                       

4. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ  

5.  ΒΑΣΤΑΡ∆ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ    

6.  ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ    

7.  ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

  Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής ύστερα από διαπίστωση της απαρτίας 

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και  εισηγούµενος  το    θέµα   εξέθεσε ότι:  

  Ο πρόεδρος του  ΚΑ∆ Φιλ. χας Ευθ. Χριστοπούλου και πρόεδρος της ∆ιοικητικής & 

∆ιαχειριστικής Επιτροπής  καταθέτει στο ∆Σ  ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου τους 

πίνακες των  καταρτισθέντων απολογισµών, οικον. χρήσεως 2011-2015  καθώς και 

τους ισολογισµούς των χρήσεων αυτών, στους οποίους απεικονίζεται η οικονοµική 

κατάσταση του κληροδοτήµατος που έχει ως εξής: 

 

1/. ΕΤΟΣ 2011   

                                        Α!ΕΣΟ∆Α 

ΤΑΚΤΙΚΑ                                                       79.889,42 € 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛ.2010                        412.997,44 €                                                                        

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ                    492.886,86 € 

 

                                         Β!ΕΞΟ∆Α 

 

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ∆Α                 48.508,21 €                    

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2011                  444.378,65€ 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ                     492.886,86€                             

 

 

2/. ΕΤΟΣ 2012   

                                        Α!ΕΣΟ∆Α 

ΤΑΚΤΙΚΑ                                                              22,39€ 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛ.2011                            444.378,65€ 
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ                      444.401,04€ 

                                       

       Β! ΕΞΟ∆Α 

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ∆Α                     44.376,19 €                    

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2012                      400.024,85€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ                           444.401,04€                             

 

3. ΕΤΟΣ 2013  

                             Α! ΕΣΟ∆Α 

ΤΑΚΤΙΚΑ                                                          24,18€ 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛ.2012                       400.024,85€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ                  400.049,03€ 

 

 

                                         Β! ΕΞΟ∆Α 

 

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ∆Α                        28.622,03€                    

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2013                        371.427,00€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ                             400.049,03€ 

 

4. ΕΤΟΣ 2014 

                                        Α!ΕΣΟ∆Α 

ΤΑΚΤΙΚΑ                                                             0,00€ 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛ.2013                        371.427,00€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ                    371.427,00€ 

 

                                         Β!  ΕΞΟ∆Α 

 

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ∆Α                               492,00€                    

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2014                           370.935,00€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ                                371.427,00€ 

 

5. ΕΤΟΣ 2015 

 

                                        Α! ΕΣΟ∆Α 

ΤΑΚΤΙΚΑ                                                             0,00€ 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛ.2014                        370.935,00€                                                                            

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ                    370.935,00€ 
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                                         Β!  ΕΞΟ∆Α 

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ∆Α                          15.891,99€                    

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2015                           355.043,01€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ                                370.935,00€ 

 

Αποφασίζει  Οµόφωνα 

 

Εγκρίνει τους απολογισµούς και τους ισολογισµούς των οικονοµικών 

ετών 2011-2015, όπως αυτοί κατατέθηκαν. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 92/2017 

  

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο πρόεδρος                                                                          Τα µέλη 

(υπογραφή)                                                                        (υπογραφές) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

& 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

                                                        

************************* 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο υπάλληλος του ∆ήµου κ. Κρινάκης Γεώργιος, ο 

οποίος ενηµέρωσε το σώµα επί του θέµατος. 

 

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, κάλεσε το Σώµα σε ονοµαστική ψηφοφορία 

προκειµένου να αποφασίσει επί του θέµατος.  

 

Υπέρ της έγκρισης των  απολογισµών και τους ισολογισµών των οικονοµικών 

ετών 2011-2015,του Κληροδοτήµατος Φιλ. χας Ευθ. Χριστοπούλου,  όπως αυτοί 

κατατέθηκαν και ψηφίστηκαν µε την 92/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου ( Α∆Α: Ω7Ρ6ΩΡΚ-0ΡΟ) , ψήφισαν όλοι οι παρόντες  ∆ηµοτικοί 

Σύµβουλοι, ήτοι : 

Ο Αντιδήµαρχος  κ. Σουλδάτος Απόστολος, ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

κ. Χιώτης ∆ηµήτριος, η ∆ηµοτική Σύµβουλος κ. Χριστοδούλου Γεωργία,  

ο Αντιδήµαρχος κ. Κοντογιώργος Απόστολος,ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Αλτίνης 

Ανέστης , ο Αντιδήµαρχος κ. Μαργαρίτης Κωνσταντίνος, οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ. 

Γαρυφάλλου Αναστάσιος, κ. Καουνάς Βασίλειος, ο Αντιδήµαρχος κ. Ρεπανίδης 

Βασίλειος, ο Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουτσελίνης Προκόπιος , οι 

∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ. Λεβέντης ∆ηµήτριος, κ. Σαµαρά Μαρία , κ. Μπρίζης 
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Θεόδωρος ,  ο Αντιπρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ.Κατσιφός Απόστολος , κ. 

Λάσκος Κωνσταντίνος και κ. Καµπούρης Νικόλαος. 

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού έλαβε υπόψη :  

• Την 92/2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής(Α∆Α: Ω7Ρ6ΩΡΚ-0ΡΟ) 

• Τ’ αποτελέσµατα της ονοµαστικής ψηφοφορίας  

• Τις διάφορες τοποθετήσεις    

• και µετά από διαλογική συζήτηση  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

   

1. Εγκρίνει τους   απολογισµούς  και τους ισολογισµούς των οικονοµικών ετών 2011-

2015 του Κληροδοτήµατος Φιλ. χας Ευθ. Χριστοπούλου,  όπως αυτοί κατατέθηκαν 

και ψηφίστηκαν µε την 92/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ( 

Α∆Α: Ω7Ρ6ΩΡΚ-0ΡΟ) και έχουν  ως παρακάτω: 

 

1/. ΕΤΟΣ 2011   

                                        Α!ΕΣΟ∆Α 

ΤΑΚΤΙΚΑ                                                    79.889,42 € 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛ.2010                        412.997,44 €                                                                        

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ                    492.886,86 € 

 

                                         Β!ΕΞΟ∆Α 

 

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ∆Α                 48.508,21 €                    

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2011                  444.378,65€ 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ                     492.886,86€                             

 

 

2/. ΕΤΟΣ 2012   

                                        Α!ΕΣΟ∆Α 

ΤΑΚΤΙΚΑ                                                              22,39€ 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛ.2011                            444.378,65€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ                      444.401,04€ 

                                       

       Β! ΕΞΟ∆Α 

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ∆Α                     44.376,19 €                    

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2012                      400.024,85€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ                           444.401,04€                             

 

ΑΔΑ: 6Ε6ΤΩΡΚ-Α21



3. ΕΤΟΣ 2013  

                             Α! ΕΣΟ∆Α 

ΤΑΚΤΙΚΑ                                                          24,18€ 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛ.2012                       400.024,85€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ                  400.049,03€ 

 

 

                                         Β! ΕΞΟ∆Α 

 

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ∆Α                        28.622,03€                    

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2013                        371.427,00€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ                             400.049,03€ 

 

4. ΕΤΟΣ 2014 

                                        Α!ΕΣΟ∆Α 

ΤΑΚΤΙΚΑ                                                             0,00€ 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛ.2013                        371.427,00€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ                    371.427,00€ 

 

                                         Β!  ΕΞΟ∆Α 

 

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ∆Α                               492,00€                    

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2014                           370.935,00€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ                                371.427,00€ 

 

5. ΕΤΟΣ 2015 

 

                                        Α! ΕΣΟ∆Α 

ΤΑΚΤΙΚΑ                                                             0,00€ 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛ.2014                        370.935,00€                                                                            

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ                    370.935,00€ 

 

                                         Β!  ΕΞΟ∆Α 

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ∆Α                          15.891,99€                    

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2015                           355.043,01€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ                                370.935,00€ 

 

2. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. ∆ήµαρχο. 

 

 

ΑΔΑ: 6Ε6ΤΩΡΚ-Α21



 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 158/2017.  

Αφού αναγνώσθηκε και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως 

εξής:  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.               ΤΑ ΜΕΛΗ  

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)  

                               ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ,08.08.2017  

O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ  
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