
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ                                        Ζαγορά   21-01-2014 
Αριθ.Αποφ  07/2014 

Αριθ πρωτ  652 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 1
ης

/2014  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου 

ΘΕΜΑ: «Περί ψήφισης εγγεγραµµένων πιστώσεων για την πληρωµή 

οφειλών του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου παρελθόντων οικονοµικών 

ετών» 

Στη Ζαγορά, σήµερα, 21η Ιανουαρίου 2013 ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00 µεσηµβρινή  

στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου  Ζαγοράς - Μουρεσίου συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή Ζαγοράς - Μουρεσίου,  ύστερα από την 469/17-

01-2014  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  έξη (6)  µέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ – ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ      1.  ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                  

2.   ΜΠΡΙΖΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ                                                                                                                                                                                                 

3.   ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ    

4.   ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ   

5.   ΜΑΝΙΝΗ ΤΣΑΠΡΑΖΗ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ 

6.   ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                                   

                                                                                                                       

 

                  

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

 Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής ύστερα από διαπίστωση της 

απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και  εισηγούµενος  το 7ο  θέµα της 

ηµερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι:  

Στον εγκριθέντα προϋπολογισµό του ∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου οικονοµικού 

έτους 2014 και στους ΚΑ:8111.01, K.A. 8112.01, KA.8113.02, KA.8116.01, 
KA.8116.02, KA.8117.01, ΚΑ.8122.09, ΚΑ.8122.13, ΚΑ.8122.64, 
ΚΑ.8122.69, ΚΑ.8123.01, ΚΑ.8123.02, ΚΑ.8123.03, ΚΑ.8123.04, 
ΚΑ.8123.05, ΚΑ.8123.06, ΚΑ.8211.01, ΚΑ.8221.01, ΚΑ.8222.01, 
ΚΑ.8223.01, ΚΑ.8224.01, ΚΑ.8231.01, ΚΑ.8242.01, ΚΑ.8261.01 έχουν 
γραφτεί πιστώσεις για την πληρωµή υποχρεώσεων (οφειλών) του ∆ήµου από 
παρελθόντα οικονοµικά έτη. 

ΑΔΑ: ΒΙΨ9ΩΡΚ-ΛΩ5



Καλείται λοιπόν η Ο.Ε. να ψηφίσει πιστώσεις 45.000,00€[ΚΑ:8111.01], 
28.439,98€ [K.A. 8112.01], 6.027,05€ [KA.8113.02], 35.699,48€ 
[KA.8116.01],  3.355,27€ [KA.8116.02],  209.718,69€ [KA.8117.01], 
6.191,09€ [ΚΑ.8122.09], 215,3€7[ΚΑ.8122.13], 142,80€[ΚΑ.8122.64], 
32.984,11€ [ΚΑ.8122.69], 2.460,00€[ΚΑ.8123.01], 3.689,00€ [ΚΑ.8123.03], 
4.059,00€ [ΚΑ.8123.04], 7.380,00€ [ΚΑ.8123.05], 25249,37€ [ΚΑ.8123.06], 
5.000,00€ [ΚΑ.8211.01], 4.574,50€ [ΚΑ.8221.01], 17.558,52€ [ΚΑ.8222.01], 
41.882,19€ [ΚΑ.8223.01], 12.000,00€ [ΚΑ.8224.01], 5.000,00€ 
[ΚΑ.8231.01], 5.000,00€ [ΚΑ.8242.01], 809,91€ [ΚΑ.8261.01] για την 

εξόφληση των εν λόγω οφειλών από παρελθόντα οικ. έτη, όπως αναλυτικά 
παρατίθενται στους συνηµµένους πίνακες της Οικ. Υπηρεσίας. 
Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των 
µελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που 
καταγράφονται στο αριθ. 01/2014 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. 
Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 
Η Ο.Ε., αφού έλαβε άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, είδε τις διατάξεις 
του άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/10 και µελέτησε όλα τα στοιχεία που 
τέθηκαν υπόψη της, 

 
                           Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο µ ό φ ω ν α  
 
    Εγκρίνει ψηφίσεις πιστώσεων: 45.000,00€ [ΚΑ:8111.01], 28.439,98€ [K.A. 
8112.01], 6.027,05€ [KA.8113.02], 35.699,48€ [KA.8116.01],  3.355,27€ 
[KA.8116.02],  209.718,69€ [KA.8117.01], 6.191,09€ [ΚΑ.8122.09], 
215,3€7[ΚΑ.8122.13], 142,80€[ΚΑ.8122.64], 32.984,11€ [ΚΑ.8122.69], 
2.460,00€[ΚΑ.8123.01], 3.689,00€ [ΚΑ.8123.03], 4.059,00€ [ΚΑ.8123.04], 
7.380,00€ [ΚΑ.8123.05], 25249,37€ [ΚΑ.8123.06], 5.000,00€ [ΚΑ.8211.01], 
4.574,50€ [ΚΑ.8221.01], 17.558,52€ [ΚΑ.8222.01], 41.882,19€ 
[ΚΑ.8223.01], 12.000,00€ [ΚΑ.8224.01], 5.000,00€ [ΚΑ.8231.01], 5.000,00€ 
[ΚΑ.8242.01], 809,91€ [ΚΑ.8261.01] του εγκριθέντος προϋπολογισµού του 

∆ήµου οικ. έτους 2014 για την πληρωµή υποχρεώσεων (οφειλών) του ∆ήµου 
Ζαγοράς - Μουρεσίου  από παρελθόντα οικ. έτη), όπως αναλυτικά εκτίθενται ανά 
Κ.Α στις συνηµµένες καταστάσεις υποχρεώσεων (οφειλών) προηγουµένων χρήσεων  
της Οικονοµικής υπηρεσίας που αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι της παρούσας 
απόφασης.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 07/2014 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο πρόεδρος                                                                          Τα µέλη 

(υπογραφή)                                                                        (υπογραφές) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

& 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ – ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ 
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