
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ   

ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ 
ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑ 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 03ησ   υνεδρίαςησ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ του Δήμου Ζαγοράσ - 

Μουρεςίου 

ΘΕΜΑ: «Πεπί έγκπιζηρ επείγοςζαρ δαπάνηρ και λήψη απόθαζηρ για ηην εξόθληζή ηηρ [Τ.Π.Υ. 

2529/11-01-2020 ποζού 11,00€]». 

  τη Ζαγορά, ςήμερα, 28η  του μηνόσ Ιανουαρίου 2019  ημζρα Σρίτη και ϊρα 11:00π.μ.  ςτο Δημοτικό 

Κατάςτημα του Δήμου  Ζαγοράσ - Μουρεςίου ςυνήλθε ςε  δημόςια ςυνεδρίαςη,  η Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου Ζαγοράσ - Μουρεςίου,   φςτερα από την 547/27-01-2020  πρόςκληςη του 

Προζδρου που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό ςτα μζλη, ςφμφωνα με το  άρθρο 77 του Ν. 

4555/18. 

Αφοφ διαπιςτϊθηκε νόμιμη απαρτία, όπου  ςε ςφνολο επτά (7) μελϊν,   βρζθηκαν παρόντα  τα ζξι (6)  

μζλη, ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΣΕ                                                                        ΑΠΟΝΣΕ                           

1.  ΚΟΤΣΑΦΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ                                1.ΒΑΣΑΡΔΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ  
2. ΟΤΛΔΑΣΟ ΑΠΟΣΟΛΟ   
3. ΚΟΝΣΟΓΙΩΡΓΟ ΑΠΟΣΟΛΟ        
4. ΛΑΜΠΑΔΑΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟ του Γ.                          
5. ΛΑΜΠΑΔΑΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΟΤ Ι. 
6. ΚΑΣΙΦΟ ΑΠΟΣΟΛΟ 

             Σα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ  Κρινάκη Γεϊργιο Δημοτικό Τπάλληλο. 

Ο πρόεδροσ κατζθεςε την υπ’ αριθμ. 491/23-01-2020 ειςήγηςη τησ  Αναπληρϊτριασ Προϊςταμζνησ  
τησ Οικονομικήσ υπηρεςίασ: 

 

 

 

 

 

Ζαγορά, 28.01.2020 

Αριθ.Αποφ  15/2020 

Αρ. Πρωη. : 1633 

ΑΔΑ: ΩΧΙΟΩΡΚ-1ΓΦ



     

          ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ      

         ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΘΑ                                               Σζαγκαράδα   23.01.2020 

     ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑ-ΜΟΤΡΕΘΟΤ                                      Αριθμ. Πρωη.:   491 

Σατ. Δ/νζη     : ΣζαγκαπάδαΠηλίος 

Σατ. Κωδ.      : 370 12      

Πληροθορίες : Γιοβάνη Αικαηεπίνη 

Σηλέθωνο      : 2426.350.218 

Fax   : 2426.0.49793 

E-mail            : giovanik.dim.z.m@gmail.com 

      ΕΘΗΓΗΗ 

ΘΕΜΑ:  Έγκπιζη Γαπάνηρ .  

Κωπιε Ππψεδπε,  

ηην Οικονομική Τπηπεζία και ζςγκεκπιμένα ζηο Λογιζηήπιο, ηο ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΟ ΗΚΣΔΟ ΒΟΛΟΤ απέζηειλε ηο ςπ. 

απιθμ.  Σιμολψγιο Παποσήρ Τπηπεζιϊν  2529/10-01-2019 πος αθοποωζε ηον Δπανέλεγσο ΚΣΔΟ ηος ΚΖΖ 3144, οσήμαηορ ηηρ 

Τπηπεζίαρ Καθαπιψηηηαρ ηος Γήμος. 

Σο ανυηέπυ ηιμολψγιο καηασυπήθηκε ζηην οικονομική ςπηπεζία με καθςζηέπηζη 10 ημεπϊν , λψγος ηυν 

διαδικαζιϊν πος έππεπε να γίνοςν απψ ηο Λογιζηήπιο πποκειμένος να ολοκληπυθεί η διαδικαζία κλειζίμαηορ ηηρ οικονομικήρ 

σπήζηρ 2019, να μεηαθεπθοων ψλα ηα δεδομένα ζηην νέα σπήζη οικ. έηοςρ 2020, πποκειμένος να ξεκινήζει η νέα σπήζη.  

Δπειδή δεν ήηαν εθικηψ να ακολοςθηθοων οι νψμιμερ διαδικαζίερ για ηην καηασϊπηζη ηος και ζωμθυνα με ηο άπθπο 

160 ηος Ν. 3463/2006 « Ώζπος να  απσίζει να ιζσωει ο νέορ πποχπολογιζμψρ, και πάνηυρ ψσι απγψηεπα απψ ηο ηέλορ Μαπηίος 

ηος επψμενος οικονομικοω έηοςρ, ιζσωει ο  πποχπολογιζμψρ ηος έηοςρ πος έσει λήξει, καηά παπέκκλιζη κάθε  άλληρ  γενικήρ ή 

ειδικήρ διάηαξηρ , για ηην είζππαξη κάθε είδοςρ εζψδος και για ηη διενέπγεια και ηην πληπυμή μψνον:… Συν ςποσπευηικϊν 

δαπανϊν πος αναθέπονηαι ζηην παπ. 1 ηος άρθροσ 158  παπ. η) Σα έξοδα ςποσπευηικήρ απψ ηο νψμο αζθάλιζηρ ηυν 

οσημάηυν και ηυν ηελϊν κςκλοθοπίαρ και διοδίυν », παπακαλϊ ψπυρ ληθθεί απψθαζη έγκπιζηρ ηηρ εν λψγυ δαπάνηρ 

πποκειμένος να πποσυπήζοςμε ζηην ελαζμαηοποίηζη  και εξψθληζη ηηρ. 

Παπακαλϊ για ηιρ δικέρ ενέπγειερ. 

Ζ Αναπληπϊηπια Πποφζηαμένη  

Σμήμαηορ Οικονομικϊν Τπηπεζιϊν  

Αικαηεπίνη Γιοβάνη 

ςνημμένα: 

1/. Ανηίγπαθο ηιμολογίος 

2/.Δκθέζη Ανάλητηρ Τποσπέυζηρ 

3/.σεηική διάηαξη 

 

 

        ΠΡΟ:          Σον Ππψεδπο  ηηρ  

Οικονομική Δπιηποπήρ 

κ. Κοςηζάθηη Παναγιϊηη  

Εαγοπά  
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ΑΔΑ: ΩΧΙΟΩΡΚ-1ΓΦ



Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

           αφοφ άκουςε την ειςήγηςη του Προζδρου και αφοφ ζλαβε υπόψη τησ, την υπ’ αριθμ. 491/23-
01-2020 ειςήγηςη τησ  Αναπληρϊτριασ Προϊςταμζνησ  τησ Οικονομικήσ υπηρεςίασ,  καθϊσ και τισ 
διατάξεισ του άρθρου 3  του Ν. 4623/19  και όλα τα ςτοιχεία που τζθηκαν υπόψη τησ: 

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1/. Δγκπίνει ηην δαπάνη ωτοςρ 11,00€ ππορ ηο ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΟ ΗΚΣΔΟ ΒΟΛΟΤ και ηο ςπ. απιθμ.  Σιμολψγιο 

Παποσήρ Τπηπεζιϊν  2529/10-01-2019 πος αθοποωζε ηον Δπανέλεγσο ΚΣΔΟ ηος ΚΖΖ 3144, οσήμαηορ ηηρ Τπηπεζίαρ 

Καθαπιψηηηαρ ηος Γήμος. 

2/. Αναθέηει ζηο λογιζηήπιο ηην ενηαλμαηοποίηζη και εξψθληζη ηος δικαιοωσος ζωμθυνα με ηο ςπ. απιθμ.  Σιμολψγιο 

Παποσήρ Τπηπεζιϊν  2529/10-01-2019. 

 

Η απόφαςη αυτή πήρε αφξοντα αριθμό 15/2020 

Αφοφ αναγνϊςτηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ωσ ακολοφθωσ. 

Ο πρόεδροσ                                                                          Σα μζλη 

(υπογραφή)                                                                        (υπογραφζσ) 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟ 

& 

ΔΗΜΑΡΧΟ ΖΑΓΟΡΑ – ΜΟΤΡΕΙΟΤ 

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΚΟΤΣΑΦΣΗ 
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