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Αριθμ. Πρωτ. 3816/19.5.2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρίθμ. 7/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-ΑράχωβαςΑντίκυρας,
Αρ. Απόφασης: 111/2015
ΘΕΜΑ: Αναμορφώσεις του πρ/σμου οικ. έτους 2015 με το ποσό των 140.433,64€ για οφειλές
παρελθόντων ετών.
Εισηγητής: ΑΝΤ. κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ
Στο Δίστομο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 15η του μήνα Μαΐου του έτους 2015 και ώρα
11:30 πμ συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την αρίθμ.
3563 – 11/5/2015 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο, στο
Δήμαρχο, στα Συμβούλια των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε, παρόντος και του κ. Δημάρχου
Γεωργακού Ιωάννη, ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν 18 μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Γιαννέλος Ευστάθιος Πρόεδρος
2) Τρομπούκη-Βαρσάμη Χαρίκλεια
3) Αλεξανδράκος Αλμπάνης Χ.
4) Ράπτης Ανδρέας
5) Καπλάνης Παναγιώτης
6) Σύρος Ιωάννης
7) Ζήσης Λουκάς
8) Αγγελόπουλος Γεώργιος
9) Οικονόμου Κωνσταντίνος
10) Λαγός Δημήτριος
11) Καστρίτης Ευστάθιος
12) Μπέλλος Θεόδωρος
13) Πατσαντάρας Ιωάννης
14) Κεφάλας Γεώργιος
15) Μίχος Ιωάννης
16) Πανουργιάς Αθανάσιος
17) Φουντά Κοτρογιάννου Παναγιώτα
18) Ζάκκας Λουκάς

ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Βαλαούρας Νικόλαος
2) Μπακούρος Δημήτριος
3) Γαλάνης Παναγιώτης
Οι οποίοι δεν προσήλθαν
αν και προσκλήθηκαν νόμιμα

Στην συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και η Σοφία Φωτίου, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση
των πρακτικών. Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης την 11:30 πμ ώρα για συζήτηση
και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης
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Σύμφωνα με την από 4.5.2015 εισήγηση του γραφείου προϋπολογισμού/λογιστηρίου, που εγκρίθηκε με την
αριθμ. 65/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την εξόφληση οφειλών παρελθόντων οικονομικών
ετών απαιτείται αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2015 ως εξής:

1)Δημιουργία νέων Κ.Α. (ΕΞΟΔΩΝ)
•

ΚΑ 8113.241 «Eξόφληση οφειλής για την εφαρμογή αναλυτικής λογιστικής 2012-2013 στην εταιρεία
«ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ» με το ποσό των 12.000,00 ευρώ,

•

ΚΑ 8113.242 «Εξόφληση οφειλής για την προγραμματική σύμβαση με ΔΕΠΟΔΑΛ-ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ για
εναπόθεση απορριμμάτων» (ΔΕΠΟΔΑΛ) ποσού 69.630,60 ευρώ,

•

ΚΑ 8113.243 «Εξόφληση οφειλής για την προγραμματική σύμβαση με ΔΕΠΟΔΑΛ-ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ για
εναπόθεση απορριμμάτων» (ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ) με το ποσό των 18.746,71 ευρώ,(λογιστική τακτοποίηση)

•

ΚΑ 8113.244 «Εξόφληση Οφειλής για την Εκπαίδευση υποστήριξη μηχανογραφικού προγράμματος
Διοικητικών Υπηρεσιών» (ΡΕΒΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) ποσού 9.114,30 ευρώ,

•

ΚΑ 8113.245 «Εξόφληση οφειλής για την εκπαίδευση υποστήριξη μηχανογραφικού προγράμματος
υπηρεσίας μισθοδοσίας» (ΡΕΒΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) ποσού 2.520,00 ευρώ

•

ΚΑ 8113.246 «Εξόφληση οφειλής για την εκπαίδευση υποστήριξη μηχανογραφικού προγράμματος
Οικονομικών Υπηρεσιών» (ΡΕΒΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) ποσού 4.575,60 ευρώ

•

ΚΑ 8113.247 « Εξόφληση Οφειλής για Αμοιβή Ορκωτών Λογιστών και λογιστών για την εκκαθάριση
της ΚΚΕΑΠΑ (ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ)», με το ποσό των 618,00 ευρώ,

•

ΚΑ 8113.248 «Εξόφληση Οφειλής για συντήρηση αυτ/των διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου»
(ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) με το ποσό των 492,00 ευρώ,

•

ΚΑ 8113.249 «Εξόφληση Οφειλής για συντήρηση αυτ/των υπηρεσιών καθαριότητας του Δήμου»
(ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) με το ποσό των 1.297,65 ευρώ,

•

ΚΑ 8113.250 « Εξόφληση οφειλής για την πληρωμή ασφαλιστηρίων συμβολαίων αυτ/των Δήμου
ΔΑΑ» (ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ) ποσού 914,00 ευρώ,

•

ΚΑ 8113.251 «Εξόφληση οφειλής για την πληρωμή δικηγόρου για υποθέσεις του Δήμου ΔΑΑ»
(ΑΝΕΣΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ) ποσού 846,94 ευρώ,

•

ΚΑ 8113.252» «Εξόφληση οφειλής για την δαπάνη συμμετοχής σε σεμινάριο ΔΗΜΩΝ (ΒΑΖΑΚΑ
ΕΛΕΝΗ &ΣΙΑ ΟΕ) ποσού 50,00 ευρώ,

•

ΚΑ 8113.253 «Εξόφληση οφειλής για την δαπάνη συμμετοχής σε σεμινάριο ΔΗΜΩΝ (ΒΑΖΑΚΑ ΕΛΕΝΗ
&ΣΙΑ ΟΕ) ποσού 180,00 ευρώ,

•

ΚΑ 8113.254 «Εξόφληση οφειλής για την δαπάνη συμμετοχής σε σεμινάριο ΔΗΜΩΝ (ΣΤΕΛΙΟΣ
ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ) ποσού 30,00 ευρώ,

•

ΚΑ 8116.301» «Εξόφληση οφειλής για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου
(ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ) ποσού 572,20 ευρώ,

•

ΚΑ 8116.302 «Εξόφληση οφειλής για την πληρωμή προμήθειας φωτοτυπικού υλικού (ΣΟΛΔΑΤΟΥ)
ποσού 479,39 ευρώ,
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•

ΚΑ 8116.303 «Εξόφληση Οφειλής για την προμήθεια αλατιού (ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ ) ποσού
1.594,66 ευρώ,

•

ΚΑ 8116.304 «Εξόφληση Οφειλής για την δαπάνη προμήθειας τροφίμων-αναψυκτικών-ποτών στην
ΚΕΠΑΚΑ (ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ)κατά το χρονικό διάστημα από 2009-2010» (ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ) ποσού 5.000,00 ευρώ,

•

ΚΑ 8116.305 «Εξόφληση Οφειλής για την προμήθεια λιπαντικών αυτ/των διοικητικών υπηρεσιών»
(ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) ποσού 246,00 ευρώ,

•

ΚΑ 8116.306 «Εξόφληση Οφειλής για την προμήθεια λιπαντικών αυτ/των υπηρεσίας καθαριότητας»
(ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) ποσού 918.81 ευρώ,

•

ΚΑ 8117.201 «Εξόφληση Οφειλής για την δαπάνη δικαστικών εξόδων (ΠΛΑΤΩΝΗ Χ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ)
ποσού 200,00 ευρώ,

•

ΚΑ 8117.202 «Εξόφληση Οφειλής για την δαπάνη προμήθειας για την καταβολή μισθοδοσίας στην
εταιρεία ΔΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» ποσού 50,00 ευρώ,

•

ΚΑ 8111.201 «Εξόφληση Οφειλής για την δαπάνη καταβολής υπολοίπων μισθοδοσιών πρώην
εργαζομένων στην ΚΚΕΑΠΑ πρώην κοινότητας ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ» ποσού 10.356,78 ευρώ

και αντίστοιχα αύξηση χρηματικού υπολοίπου Κ.Α. 5119.000 «Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από
τακτικά έσοδα
για κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΚΥΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ με το ποσό των 126.480,41 ευρώ, με αντίστοιχη αύξηση του ΚΑ 9111.001
«Αποθεματικό», καθώς και κάλυψη των ανωτέρω κωδικών εξόδων με το ποσό αυτό.
Επίσης μείωση του ΚΑ 9111.001 «Αποθεματικό» με το ποσό των 13.953,23 ευρώ, για κάλυψη των ανωτέρω
ΚΑ Εξόδων.
2) Δημιουργία νέων Κ.Α. (ΕΞΟΔΩΝ)
•

ΚΑ 8113.255 «Εξόφληση Ακυρωμένου ΧΕΠ Β 537/2014 Νικόλαος Δ. Καραντώνης Εξόφληση του
Ακυρωμένου ΧΕΠ 161/2012» με το ποσό των 3.690,00 ευρώ με αντίστοιχη μείωση του ΚΑ 8313.011
«Εξόφληση Ακυρωμένου ΧΕΠ Β 537/2014 Νικόλαος Δ. Καραντώνης Εξόφληση του Ακυρωμένου ΧΕΠ
161/2012» με το ποσό των 3.690,00 ευρώ.

•

ΚΑ 8113.256 «Εξόφληση Ακυρωμένου ΧΕΠ Β 736/2014 Σιδέρης Νικόλαος εξόφληση οφειλής πρώην
ΚΚΕΑΠΑ Αντίκυρας» με το ποσό των 8.400,00 ευρώ, με αντίστοιχη μείωση του ΚΑ 8313.224
«Εξόφληση Ακυρωμένου ΧΕΠ Β 736/2014 Σιδέρης Νικόλαος εξόφληση οφειλής πρώην ΚΚΕΑΠΑ
Αντίκυρας» με το ποσό των 8.400,00 ευρώ,

•

ΚΑ 8116.307 «Εξόφληση Ακυρωμένου ΧΕΠ Β 582/2014 CAPRARI HELLAS AE εξόφληση οφειλής για
υποβρύχια αντλία » με το ποσό των 463,50 ευρώ, με αντίστοιχη μείωση του ΚΑ 8316.138 «Εξόφληση
Ακυρωμένου ΧΕΠ Β 582/2014 CAPRARI HELLAS AE εξόφληση οφειλής για υποβρύχια αντλία» με το
ποσό των 463,50 ευρώ,

Κατόπιν των ανωτέρω ο πρόεδρος προτείνει στο Συμβούλιο να αποφανθεί σχετικά.
Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Λουκάς Ζάκκας ψηφίζει κατά.
Σύμφωνα με την παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07, στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας
υποβάλλονται για έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων που αφορούν
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αναμορφώσεις των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α., συνοδευόμενες από τις εισηγήσεις των αρμόδιων
υπηρεσιών.
Το Δ.Σ. ύστερα από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε

•

την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07
τον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2015 ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθ. 363/2014 απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την 2281/269183/2014 απόφαση της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας
Την από 4.5.2015 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας

•

Την 65/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

•

τις διατάξεις των αρ. 65, 72 και 266 του Ν. 3852/2010

•
•

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Αναμορφώνει τον πρ/σμο χρήσης 2015 σύμφωνα με την εισήγηση του γραφείου προϋπολογισμούλογιστηρίου ως εξής:
1)Δημιουργία νέων Κ.Α. (ΕΞΟΔΩΝ)
•

ΚΑ 8113.241 «Eξόφληση οφειλής για την εφαρμογή αναλυτικής λογιστικής 2012-2013 στην εταιρεία
«ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ» με το ποσό των 12.000,00 ευρώ,

•

ΚΑ 8113.242 «Εξόφληση οφειλής για την προγραμματική σύμβαση με ΔΕΠΟΔΑΛ-ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ για
εναπόθεση απορριμμάτων» (ΔΕΠΟΔΑΛ) ποσού 69.630,60 ευρώ,

•

ΚΑ 8113.243 «Εξόφληση οφειλής για την προγραμματική σύμβαση με ΔΕΠΟΔΑΛ-ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ για
εναπόθεση απορριμμάτων» (ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ) με το ποσό των 18.746,71 ευρώ,(λογιστική τακτοποίηση)

•

ΚΑ 8113.244 «Εξόφληση Οφειλής για την Εκπαίδευση υποστήριξη μηχανογραφικού προγράμματος
Διοικητικών Υπηρεσιών» (ΡΕΒΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) ποσού 9.114,30 ευρώ,

•

ΚΑ 8113.245 «Εξόφληση οφειλής για την εκπαίδευση υποστήριξη μηχανογραφικού προγράμματος
υπηρεσίας μισθοδοσίας» (ΡΕΒΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) ποσού 2.520,00 ευρώ

•

ΚΑ 8113.246 «Εξόφληση οφειλής για την εκπαίδευση υποστήριξη μηχανογραφικού προγράμματος
Οικονομικών Υπηρεσιών» (ΡΕΒΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) ποσού 4.575,60 ευρώ

•

ΚΑ 8113.247 « Εξόφληση Οφειλής για Αμοιβή Ορκωτών Λογιστών και λογιστών για την εκκαθάριση
της ΚΚΕΑΠΑ (ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ)», με το ποσό των 618,00 ευρώ,

•

ΚΑ 8113.248 «Εξόφληση Οφειλής για συντήρηση αυτ/των διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου»
(ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) με το ποσό των 492,00 ευρώ,

•

ΚΑ 8113.249 «Εξόφληση Οφειλής για συντήρηση αυτ/των υπηρεσιών καθαριότητας του Δήμου»
(ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) με το ποσό των 1.297,65 ευρώ,

•

ΚΑ 8113.250 « Εξόφληση οφειλής για την πληρωμή ασφαλιστηρίων συμβολαίων αυτ/των Δήμου
ΔΑΑ» (ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ) ποσού 914,00 ευρώ,

•

ΚΑ 8113.251 «Εξόφληση οφειλής για την πληρωμή δικηγόρου για υποθέσεις του Δήμου ΔΑΑ»
(ΑΝΕΣΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ) ποσού 846,94 ευρώ,
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•

ΚΑ 8113.252» «Εξόφληση οφειλής για την δαπάνη συμμετοχής σε σεμινάριο ΔΗΜΩΝ (ΒΑΖΑΚΑ
ΕΛΕΝΗ &ΣΙΑ ΟΕ) ποσού 50,00 ευρώ,

•

ΚΑ 8113.253 «Εξόφληση οφειλής για την δαπάνη συμμετοχής σε σεμινάριο ΔΗΜΩΝ (ΒΑΖΑΚΑ ΕΛΕΝΗ
&ΣΙΑ ΟΕ) ποσού 180,00 ευρώ,

•

ΚΑ 8113.254 «Εξόφληση οφειλής για την δαπάνη συμμετοχής σε σεμινάριο ΔΗΜΩΝ (ΣΤΕΛΙΟΣ
ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ) ποσού 30,00 ευρώ,

•

ΚΑ 8116.301» «Εξόφληση οφειλής για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου
(ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ) ποσού 572,20 ευρώ,

•

ΚΑ 8116.302 «Εξόφληση οφειλής για την πληρωμή προμήθειας φωτοτυπικού υλικού (ΣΟΛΔΑΤΟΥ)
ποσού 479,39 ευρώ,

•

ΚΑ 8116.303 «Εξόφληση Οφειλής για την προμήθεια αλατιού (ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ ) ποσού
1.594,66 ευρώ,

•

ΚΑ 8116.304 «Εξόφληση Οφειλής για την δαπάνη προμήθειας τροφίμων-αναψυκτικών-ποτών στην
ΚΕΠΑΚΑ (ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ)κατά το χρονικό διάστημα από 2009-2010» (ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ) ποσού 5.000,00 ευρώ,

•

ΚΑ 8116.305 «Εξόφληση Οφειλής για την προμήθεια λιπαντικών αυτ/των διοικητικών υπηρεσιών»
(ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) ποσού 246,00 ευρώ,

•

ΚΑ 8116.306 «Εξόφληση Οφειλής για την προμήθεια λιπαντικών αυτ/των υπηρεσίας καθαριότητας»
(ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) ποσού 918.81 ευρώ,

•

ΚΑ 8117.201 «Εξόφληση Οφειλής για την δαπάνη δικαστικών εξόδων (ΠΛΑΤΩΝΗ Χ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ)
ποσού 200,00 ευρώ,

•

ΚΑ 8117.202 «Εξόφληση Οφειλής για την δαπάνη προμήθειας για την καταβολή μισθοδοσίας στην
εταιρεία ΔΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» ποσού 50,00 ευρώ,

•

ΚΑ 8111.201 «Εξόφληση Οφειλής για την δαπάνη καταβολής υπολοίπων μισθοδοσιών πρώην
εργαζομένων στην ΚΚΕΑΠΑ πρώην κοινότητας ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ» ποσού 10.356,78 ευρώ

και αντίστοιχα αύξηση χρηματικού υπολοίπου Κ.Α. 5119.000 «Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από
τακτικά έσοδα
για κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΚΥΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ με το ποσό των 126.480,41 ευρώ, με αντίστοιχη αύξηση του ΚΑ 9111.001
«Αποθεματικό», καθώς και κάλυψη των ανωτέρω κωδικών εξόδων με το ποσό αυτό.
Επίσης μείωση του ΚΑ 9111.001 «Αποθεματικό» με το ποσό των 13.953,23 ευρώ, για κάλυψη των ανωτέρω
ΚΑ Εξόδων.
2) Δημιουργία νέων Κ.Α. (ΕΞΟΔΩΝ)
•

ΚΑ 8113.255 «Εξόφληση Ακυρωμένου ΧΕΠ Β 537/2014 Νικόλαος Δ. Καραντώνης Εξόφληση του
Ακυρωμένου ΧΕΠ 161/2012» με το ποσό των 3.690,00 ευρώ με αντίστοιχη μείωση του ΚΑ 8313.011
«Εξόφληση Ακυρωμένου ΧΕΠ Β 537/2014 Νικόλαος Δ. Καραντώνης Εξόφληση του Ακυρωμένου ΧΕΠ
161/2012» με το ποσό των 3.690,00 ευρώ.

•

ΚΑ 8113.256 «Εξόφληση Ακυρωμένου ΧΕΠ Β 736/2014 Σιδέρης Νικόλαος εξόφληση οφειλής πρώην
ΚΚΕΑΠΑ Αντίκυρας» με το ποσό των 8.400,00 ευρώ, με αντίστοιχη μείωση του ΚΑ 8313.224

ΑΔΑ: 7ΗΩ6Ω9Σ-ΓΚΥ
«Εξόφληση Ακυρωμένου ΧΕΠ Β 736/2014 Σιδέρης Νικόλαος εξόφληση οφειλής πρώην ΚΚΕΑΠΑ
Αντίκυρας» με το ποσό των 8.400,00 ευρώ,
•

ΚΑ 8116.307 «Εξόφληση Ακυρωμένου ΧΕΠ Β 582/2014 CAPRARI HELLAS AE εξόφληση οφειλής για
υποβρύχια αντλία » με το ποσό των 463,50 ευρώ, με αντίστοιχη μείωση του ΚΑ 8316.138 «Εξόφληση
Ακυρωμένου ΧΕΠ Β 582/2014 CAPRARI HELLAS AE εξόφληση οφειλής για υποβρύχια αντλία » με το
ποσό των 463,50 ευρώ.

Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Λουκάς Ζάκκας ψηφίζει κατά της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση πήρε αριθμό 7/111/2015

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τροµ̟ούκη-Βαρσάµη
Χαρίκλεια
Κα̟λάνης Παναγιώτης
Αγγελό̟ουλος
Γεώργιος
Καστρίτης Ευστάθιος

Αλεξανδράκος
Αλµ̟άνης Χ.
Σύρος Ιωάννης
Οικονόµου
Κωνσταντίνος
Μ̟έλλος Θεόδωρος

Κεφάλας Γεώργιος

Μίχος Ιωάννης

Φουντά Κοτρογιάννου
Παναγιώτα

Ζάκκας Λουκάς

Ακριβές Απόσπασμα 19 Μαΐου 2015
Ο Δήμαρχος Διστόμου – Αράχοβας - Αντίκυρας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ

Ρά̟της Ανδρέας
Ζήσης Λουκάς
Λαγός ∆ηµήτριος
Πατσαντάρας
Ιωάννης
Πανουργιάς
Αθανάσιος

